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บทคัดย่อ  

รถจักรยานยนต์เฟฟูา หรือ Electric Motorcycle ป็นอีกทางลือกหนึ่งที่จะพิ่มประสิทธิภาพ฿น
ระบบขนสํงดยฉพาะการลดเอสีย ลดการพ่ึงพาน้้ามันเด๎อยํางห็นเด๎ชัด ซึ่งหนึ่ง฿นค้าถามที่ส้าคัญที่สุด฿นการ
฿ช๎รถยนต์เฟฟูา คือ การจะ฿ช๎รถยนตจ์ักรยานยนตเ์ฟฟูาอยํางเร฿ห๎กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การทดลองนี้ป็นการก็บข๎อมูลอัตราการ฿ช๎พลังงานของระบบขับคลื่อนรถจักรยานยนต์เฟฟูา  
ซึ่งอัตราการ฿ช๎พลังงานดังกลําวจะน้าเปพัฒนาความมํนย้า฿นการค้านวณจากบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์  
ซึ่งการออกบบจ้าลองประกอบการค้านวณละคําพารามิตอร์ตําง ๆ ของรถจะอ๎างอิงจากรถจักรยานยนต์
พราะป็นรถที่มีขนาด฿กล๎คียงกับรถจักรยานยนต์เฟฟูามากกวํารถยนต์พลังงานเฟฟูา  

จากการตรวจสอบคําของบบจ้าลองพบวํา สามารถจ้าลองการท้างานเด๎฿กล๎คียงกับผลการทดสอบ
จริง ซึ่งมีความคลาดคลื่อนอยูํที ่5% จากการทดสอบการ฿ช๎รถยนต์พลังงานเฟฟูา฿นครั้งนี้ ราเด๎ทราบถึงอัตรา
การสิ้นปลืองของรถยนต์พลังงานเฟฟูา ทั้งจากการทดสอบวิ่ง (Test Drive) จากการทดสอบ฿นการ฿ช๎งานจริง 
ซึ่งเด๎ท้าการก็บคําดยละอียด ทั้งจากการวัดการสิ้นปลืองจากกระสเฟฟูาที่฿ช๎  รวมเปถึงการก็บข๎อมูล
น้้าหนักสินค๎า จุดดรอปสินค๎าตํอรอบวิ่ง ระยะทาง ความร็วฉลี่ยดยละอียด รวมเปถึงปัญหาที่กิดขึ้น฿นการ
฿ช๎งานจริง พื่อน้าข๎อมูลหลํานี้มาวิคราะห์ ละตรียมพร๎อมกับการ฿ช๎งานทคนลยีรถจักรยานยนต์เฟฟูา  
ที่จะกิดขึ้น฿นอนาคตอัน฿กล๎นี้  

ซึ่งการทดลองน้ีจะป็นการตรียมความพร๎อมข๎างต๎น ดยการระบุหัวข๎อพื้นฐานชํน การวัดละ
ค้านวนอัตราสิ้นปลืองของรถจักรยานยนต์เฟฟูา ซึ่งการวัดละค้านวนอัตราสิ้นปลืองจะท้าจากข๎อมูลซึ่งก็บ
จากการ฿ช๎งานรถยนต์เฟฟูา฿นสภาวะวดล๎อมจริงที่เด๎คําการสิ้นปลืองพลังงานของรถจักรยานยนต์เฟฟูาอยูํที่ 
44 วัตต์ช่ัวมงตํอกิลมตร ละคําที่ค้านวณเด๎อยํูที่ 46.2 วัตต์ช่ัวมงตํอกิลมตร 

ค าส าคัญ: รถจักรยานยนต์เฟฟูา, อัตราสิ้นปลือง, บบจ้าลอง, การค้านวณ  
 

ABSTRACT  

Recently, Electric Motorcycle increasingly gain attention due to its significant 
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property, zero emission.  
This study presents the calculation and simulation results of energy consumption for 

electric motorcycle that can be used to predict driving range. The consumption is calculated 
from the mathematical model. The model is consisted of two main models, traction model 
and battery model.  

Initially, system design and parameters are based on motorcycle. The simulation 
results and real driving test results are similar so the model can represent accurately the 
actual electric motorcycle behavior and calculate results with a reliable level at 5% error. 

However, the efficiency of EV transportation system is one of the biggest challenges. 
This project takes the first step in clarification of this challenge by addressing a fundamental 
issue, i.e. how to measure and analyze energy consumption of EVs in real-life situations. 

For Predicting energy consumption and ranges per charge, the model was simulated 
with urban driving cycle. The data is collected and we can see overall energy consumption 
is 44 Wh/km and equivalent to 46.2 Wh/km from calculation. 

Keywords: Electric Motorcycle, energy consumption, transportation, energy consumption 
model  
 
บทน า  

ระบบขนสํงป็นพื้นฐานส้าคัญตํอการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ อยํางเรก็ตามระบบขนสํง฿น
ประทศ฿นขณะนี้สํวนมาก฿ช๎รถยนต์ระบบครื่องยนต์ผาเหม๎ ท้า฿ห๎ต๎องพึ่งพาชื้อพลิงหลักคือน้้ามันซึ่งต๎อง
พึ่งพาการน้าข๎าป็นสํวน฿หญํ อีกทั้งยังป็นต๎นตอของการปลํอยมลภาวะซึ่งป็นสาหตุหลักของการกิดสภาวะ
รือนกระจกดยฉพาะ฿นมืองหลวงที่มีการจราจรออัด การจะหมดเปของน้้ามัน฿นอนาคตอัน฿กล๎ละสภาวะ
ลกร๎อน฿นปัจจุบัน  

จากปัญหาข๎างต๎น หลายหนํวยงานจึงเด๎มีการปรับปรุงละพัฒนาทคนลยียานยนต์ ความสน฿จจึง
พํงล็งมาที่การพัฒนาระบบขนสํงที่ยั่งยืน ลดปัญหาสภาวะลกร๎อน ละลดการพึ่งพาน้้ามัน ฿นปัจจุบันมี
ทคนลยีหลากหลายที่สามารถชํวยบรรทาปัญหาดังกลําว ตัวอยํางทคนลยีที่เด๎รับความสน฿จ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงละพัฒนาทคนลยียานยนต์อยํางกว๎างขวาง ชํน การพัฒนารถยนต์พลังงานซลล์ชื้อพลิง รถยนต์
เฮบริด รถยนต ์เฟฟูา ละรถยนต์พลังงานสงอาทิตย ์ป็นต๎น 

฿นปัจจุบันทคนลยีข๎างต๎นจึงเด๎ถูกพัฒนาละข๎ามามีบทบาท฿นระบบคมนาคมขนสํงมากขึ้น รวมถึง
รถจักรยานยนต์เฟฟูา (Electric Motorcycle) ซึ่งสามารถตอบจทย์เด๎ทั้งด๎านการ฿ช๎งานที่มีประสิทธิภาพ     
ลดการ฿ช๎น้้ามัน ละเมํมีการปลํอยเอสียดยสิ้นชิง  
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ทั้งนี้รถจักรยานยนต์เฟฟูาก็ยังมีข๎อจ้ากัด฿นรื่องราคาละความสามารถ฿นการก็บพลังงานของ
บตตอรี ่ซึ่งสํงผลตํอระยะทางการขับขี่ ดังนั้นการหาอัตราการ฿ช๎พลังงานของรถจักรยานยนต์เฟฟูาจึงป็นสิ่ง
ส้าคัญที่จะชํวย฿นการก้าหนดขนาดของบตตอรี่฿ห๎หมาะสมกับกับการ฿ช๎งาน  

นอกจากนี้ล๎วการทดลองละการวิคราะห์ข๎อมูลสมรรถนะตําง ๆ ของรถยนต์เฟฟูาสํวน฿หญํจะหาเด๎ 
จากข๎อมูล฿นตํางประทศ [1] - [3] ชํน ฿นประทศญี่ปุุนที่มีลักษณะส๎นทางสภาพถนน ละสภาพการจราจรที่
ตกตํางออกเป จึงเมํสามารถที่จะสรุปถึงประสิทธิภาพละอัตราการ฿ช๎พลังงานเฟฟูาวําหมาะสมกับ
การจราจร฿นกรุงทพฯ เด ๎ 

จากปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎น งานวิจัยนี้จึงป็นการศึกษาการพัฒนาบบจ้าลองการ฿ช๎พลังงานเฟฟูา
ของระบบขับคลื่อนรถจักรยานยนต์เฟฟูา พื่อวิคราะห์หาข๎อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญเด๎กํ การวัดละค้านวณ
อัตราสิ้นปลืองของรถยนต์จักรยานยนต์เฟฟูา ซึ่งข๎อมูลจากครงการนี้อาจจะชํวยน้าเปสูํการ฿ช๎รถยนต์
จักรยานยนตเ์ฟฟูา฿นระบบขนสํงอยํางมีประสิทธิภาพละลดมลภาวะ฿นระบบขนสํงอยํางยั่งยืน 

วัตถุประสงค์การทดลองน้ีคือการพิสูจน์สมมุติฐานที่เด๎กลําวมาข๎างต๎นจากบบจ้าลองคณิตศาสตร์ของ
ระบบขับคลื่อนรถจักรยานยนต์เฟฟูาพื่อหาอัตราการ฿ช๎พลังงาน ดยก็บข๎อมูลจากการขับขี่จริงพื่อป็น
ข๎อมูลประกอบการวิคราะห์หาขนาดของมอตอร์ละบตตอรี่ที่ หมาะสม พื่อป็นการตรียมความพร๎อม
เปสูํการ฿ช๎งานยนต์เฟฟูา฿นอนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

การศึกษาละการพัฒนาสมรรถนะของระบบขับคลื่อนรถจักรยานยนต์เฟฟูานั้น หากท้าดยการ
สร๎างรถยนต์เฟฟูาต๎นบบพื่อทดสอบ จะมีความยุํงยากซับซ๎อน ฿ช๎วลานานละสียคํา฿ช๎จํายสูง จึงเด๎
ปลี่ยนป็นการสร๎างบบจ้าลองรถยนต์เฟฟูา คือการจ้าลองการท้างานของระบบขับคลื่อนรถยนต์เฟฟูาด๎วย
สมการทางคณิตศาสตร์พื่อป็นตัวทนของระบบจริง฿นการทดสอบ ชํน การทดสอบหาสมรรถนะ การ
ทดสอบหาอัตราการ฿ช๎พลังงานเฟฟูา รวมถึงระยะทางการวิ่ง ป็นต๎นนอกจากนี้บบจ้าลองยังสามารถ
ปรับปรุงละพัฒนาระบบเด๎ดยปรียบทียบกับผลลัพธ์ที่เด๎จากการก็บข๎อมูลจริง 

ประภทของบบจ้าลองนั้นสามารถบํงออกเด๎ป็น 3 ประภท เด๎กํ บบจ้าลองบบสภาวะคงตัว 
(Steady state model, Static model) บบจ้าลองบบ quasi-steady state ละบบจ้าลองพลศาสตร์ 
(Dynamic model) บบจ้าลองบบสภาวะคงตัวละบบ quasi-steady state หรือ quasi-static นั้นจะ฿ห๎
ผลลัพธ์ที่คล๎ายกัน ชํน กราฟสมรรถนะของมอตอร์ สมรรถนะการท้างาน ปริมาณเอสียที่ปลํอย ละ อัตรา
การ฿ช๎พลังงาน (Energy Consumption) [4] ซึ่งบบจ้าลองทั้งสองนี้มีข๎อดี คือ฿ช๎พารามิตอร์฿นการค้านวณ
น๎อย สามารถค้านวณเด๎อยํางรวดร็ว เมํซับซ๎อน 

อยํางเรก็ตามบบจ้าลองข๎างต๎นสามารถจ้าลองการท้างานระบบขับคลื่อนรถยนต์เฟฟูาเด๎ดี฿นชํวงที่
รถมีความร็วคงที่ตํบบจ้าลองพลศาสตร์จะสามารถจ้าลองการท้างานเด๎ทั้ง฿นชํวงสภาวะคงตัวละ฿นชํวง  
Transient ส้าหรับการขบัขี่จริงบนท๎องถนนนั้น รถจะมีการปลี่ยนปลงความร็ว ดยฉพาะการขบัขี่฿นมืองที่
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จะต๎องมีการรํงละบรกอยูํบํอยครั้ง 
จากการตรวจสอบผลการค้านวณที่เด๎จากบบจ้าลองพลศาสตร์ของรถยนต์เฮบริด  รถยนต์ Fuel 

Cell กับการทดสอบจริง [5]-[9] จะสดง฿ห๎ห็นวํามื่อรถมีความรํง ความร็วของรถละมอตอร์จะกิดการ
ปลี่ยนปลง ส๎นกราฟความร็วของมอตอร์ที่เด๎จากการจ้าลองการท้างานมีนวน๎ม฿กล๎คียงกับคําที่วัดเด๎
จากการทดลอง ดังรูปที่ 1 ซึ่งสดง฿ห๎ห็นวําบบจ้าลองพลศาสตร์สามารถค้านวณละจ้าลองการท้างานของ
ระบบ฿นชํวง Transient เด๎฿กล๎คียงกับระบบจริงกวํา บบจ้าลองบบสภาวะคงตัวละบบ quasi-steady 
state จากที่เด๎กลําวมาข๎างต๎นจะพบวํา บบจ้าลองบบสภาวะคงตัวละบบ quasi-steady  

 
รูปที ่1: กราฟสดงการปรียบทียบความร็วของมอตอร์ที่เด๎จากบบจ้าลองกับคําที่วัดเด๎ 

จากการทดสอบจริงที่ความรํงตําง ๆ 
 
ซึ่งการที่รถจักรยานยนต์จะสามารถคลื่อนที่เด๎ก็ตํอมื่อรงจากมอตอร์ที่฿ช๎฿นการขับคลื่อนสามารถ

ชนะรงต๎านทานการคลื่อนที ่(Road load) เด ๎ซึ่งรงต๎านทานการคลื่อนที่นั้นจะประกอบด๎วย รงต๎านทาน
การกลิ้งของล๎อ (Rolling resistance force) รงต๎านทานการเหลของอากาศ (Aerodynamic drag force) 
รงที่฿ช๎฿นการขึ้นทางลาดชัน (Hill climbing force) ละรงจากความรํง (Acceleration force) ดังสดง
฿นรูปที่ 2 



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

554 

 
 

รูปที ่2: Free body diagram ของรงที่กระท้ากับรถจักรยานยนต ์
 
ดังนั้น ภาระการขับคลื่อนของรถยนต์รวมทั้งหมดที่กิดขึ้นที่ล๎อรถจักยานยนต์ (Total tractive 

effort, 𝑃te ) สามารถสดงเด๎ดังสมการ 

    (   )  (       )  (          )  (
 

 
         

 ) 

ดยที่ก้าหนด฿ห ๎
 

  คือมวลทั้งหมดของรถ คนขับ ละสิ่งของที่บรรทุก 
  มุมความลาดชัน 
  อัตรารํงของรถจักรยานยนต์ 
  ความร็วของรถจักรยานยนต์ 
    คําสัมประสิทธิข์องรงต๎านทานการกลิ้งของล๎อ 
     ความหนานํของอากาศ 
   คําสัมประสิทธิ์รงต๎านทาน 
   พื้นที่หน๎าตัด 

 
ซึ่ง฿นการทดลองนี ้ราจะ฿ช๎คําสัมประสิทธิ์ตําง ๆ ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: คําพารามิตอร์ที่฿ช๎฿นการค้านวณ 

 
 
บบจ้าลองที่ส้าคัญเมํพ๎กันกับที่กลําวมาข๎างต๎นคือ บบจ้าลองการท้างานของบตตอรี่ ฿นปัจจุบัน

มีหลากหลายบบจ้าลอง ซึ่งตํละบบจ้าลองก็มีวิธีการค้านวณที่ตกตํางกันออกเป ฿นการท้างานจริงของ
บตตอรี่ จะมีพารามิตอร์หลายคําที่สํงผลตํอพฤติกรรมของบตตอรี่  ซึ่งป็นการยากที่จะน้าผลของ
พารามิตอร์ทุกคํามาคิดรวมเว๎฿นบบจ้าลอง ซึ่งบบจ้าลองอยํางงํายที่สํวน฿หญํนิยม฿ช๎กัน คือบบจ้าลอง
บบความต๎านทานภาย฿นคงที่ ซึ่งสามารถสดงเด๎ดังรูปที่ 3 ดยจะก้าหนด฿ห๎คําความต๎านทานภาย฿นมี
คําคงที่ตลอดชํวงการท้างาน สํวนรงดันเฟฟูาขณะปิดวงจรจะ฿ช๎ค้านวณหารงดันเฟฟูารํวมกับความ
ต๎านทานภาย฿นส้าหรับบตตอรี่บบอุดมคต ิ[9] 

 
รูปที ่3: Simple battery model [10] 

 
บบจ้าลองอยํางํายนี้จะเมํสามารถสดงถึงคําความต๎านทานภาย฿นที่ท๎จริงเด๎  พราะ฿นทางปฏิบัติ

ล๎วคําความต๎านทานภาย฿นจะขึ้นอยูํกับระดับการประจุของบตตอรี่ละความข๎มข๎นของสารละลายอิล็กทรเลต์ 
ส้าหรับบบจ้าลองอยํางงํายนี้บตตอรี่สามารถจํายพลังงานเด๎อยํางเมํมีข๎อจ้ากัด จึงหมาะสมที่จะ฿ช๎จ้าลอง
การท้างานของบตตอรี่ที่เมํต๎องค้านึงถึงระดับการประจุ 

บบจ้าลองบตตอรี่บบนี้จะป็นบบจ้าลองบบความต๎านทานภาย฿นเมํคงที่ดยจะมีคําขึ้นอยูํกับ
ระดับการประจุ ซึ่งสามารถสดงเด๎ดังรูปที่ 3 ชํนดี่ยวกับบบจ้าลองบตตอรี่อยํางงําย ตํจะตํางกันตรงที่
คําความต๎านทานภาย฿นป็นฟังก์ชันของระดับการประจุ 𝑅𝑏  𝑓(𝑆) ละสามารถสดงเด๎ดังสมการ  
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𝑅𝑏  
𝑅 
𝑆 

 

มื่อ 

𝑆    
  

   
 

ดยที่ก้าหนด฿ห ๎
𝑅𝑏 คือความต๎านทานภาย฿นของบตตอรี่( ) 
𝑅  ความต๎านทานภาย฿นของบตตอรี่มื่อระดับการประจุต็ม ( )  
𝑆 ระดับการประจุของบตตอรี่ 
  capacity coefficient 
  กระสเฟฟูาทีจ่ําย (  หรือ อมปร์) 
  ระยะวลาที่จํายกระสเฟฟูา (ชั่วมง) 
    ความจุของบตตอรี่ที่อัตราการจํายเฟฟูา 10 ชั่วมง (   หรืออมปร์-ชั่วมง) 

 
ดังนั้นจะห็นวําบบจ้าลองบบความต๎านทานภาย฿นเมํคงที่ ป็นบบจ้าลองที่มีวิธีการค้านวณละ

การหาคําพารามิตอร์เด๎งําย ตํรวมอาผลของระดับการประจุของบตตอรี่มาพิจารณาด๎วย ละสามารถ
จ้าลองการท้างานเด๎อยํางถูกต๎องมากขึ้น  

นื่องจากข๎อจ้ากัดของรถจักรยานยนต์เฟฟูา฿นรื่องของระยะทางที่สามารถขับขี่เด๎กับพลังงานจาก
บตตอรี่ การค้านวณหาอัตราการ฿ช๎พลังงานเฟฟูาจึงป็นสิ่งส้าคัญพื่อที่จะ฿ช๎฿นการพิจารณาขนาดของ
บตตอรี่ละมอตอร์฿ห๎หมาะสมกับการจราจร  

อยํางเรก็ตามการวิจัยละพัฒนารถยนต์เฟฟูาที่ผํานมา สํวนมากจะท้าการทดลองละก็บข๎อมูล฿น
ตํางประทศ ซึ่งมีสภาพการจราจรละสถาพภูมิศาสตร์ที่ตกตํางจากกรุงทพฯ จึงเมํสามารถที่จะสรุปเด๎นํชัด   
วํารถจักรยานยนต์เฟฟูานั้นหมาะสมกับการจราจร฿นกรุงทพฯ  

จากการขาดข๎อมูลดังกลําว งานวิจัยนี้จึงน้าสนอการสร๎างละพัฒนาบบจ้าลองระบบขับคลื่อน
รถจักรยานยนต์เฟฟูา พื่อหาอัตราการ฿ช๎พลังงานเฟฟูาภาย฿ต๎การขับขี่฿นกรุงทพฯ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เด๎ริ่มท้าการส้ารวจละค้านวณอัตราสิ้นปลืองของรถยนต์เฟฟูาดยท้าการก็บข๎อมูลอัตรา
การสิ้นปลืองพลังงานเฟฟูาหลังจากการวิ่ง฿นสภาวะวดล๎อมละส๎นทางที่ตํางกัน  พื่อน้าข๎อมูลมา
ปรียบทียบกับคําที่เด๎จากบบจ้าลองระบบขับคลื่อนรถจักรยานยนต์เฟฟูา ละปรียบทียบอัตราสิ้นปลือง
กับรถยนต์ผาเหม๎ภาย฿นทั่วเป  

ข๎อมูลส๎นดินทางจะถูกก็บดยระบบติดตามรถ GPS ซึ่งสามารถระบุเด๎ทั้งต้าหนํงรถ ความร็วฉลี่ย 
ส๎นดินทางตั้งตํออกจนกระทั่งกลับมาที่ดิมดังสดง฿นรูปที่ 4 ซึ่งข๎อมูลหลํานี้ สามารถน้ามาค้านวณพื่อ
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ปรียบทียบประสิทธิภาพการ฿ช๎งานรถจักรยานยนต์เฟฟูา฿นส๎นทางที่ตํางกัน จากการก็บข๎อมูลทดสอบรถ
หลาย ๆ ครั้ง฿นส๎นทาง฿นขตมืองของกรุงทพฯ จะพบวําความร็วฉลี่ยของรถนั้นอยู฿ํนชํวง 13 กิลมตรตํอชั่วมง 
ซึ่งงานวิจัยอ่ืน ๆ เด๎ก็บข๎อมูลความร็วฉลี่ยอยูํที่ 15 -17 กิลมตรตํอชั่วมง[11],[12] การก็บข๎อมูลความร็ว
ของรถ฿นขณะขับขี่นั้น ส๎นทางที่ขับทดสอบนนัน้ริ่มต๎นจากร๎านสะดวกซื้อ฿นซอยรํวมพัฒนา สํงกระจายสินค๎า
ซึ่งน้้าหนักเมํกิน 30 กิลกรัมสูํลูกค๎า฿นละวะเมํกินรัศมี 5 กิลมตร ดังสดง฿นรูปที่ 4 

 

 
รูปที ่4: การก็บข๎อมูลจาก GPS ซึ่งจะประกอบเปด๎วย ระยะทาง วลา ละ ความร็ว 

 
ส้าหรับงานวิจัยนี้ Driving Cycle จะเด๎จากการขับทดสอบรถจักรยานยนต์เฟฟูารุํน C-Lion Acid ซึ่ง

ป็นจักรยานยนต์เฟฟูาที่มีระบบขับคลื่อนป็นมอตอร์ขนาด 2000 วัตต์ ความร็วสูงสุดอยูํที่ 60 km/h ละ 
70 km/h ฿นหมดปกติละหมดทอร์บตามล้าดับ ตัวมอตอร์ติดตั้งอยูํกับตัวล๎อหลัง เมํมีสายพานหรือซํ
ส้าหรับขับคลื่อน บตตอรี่ป็นประภท Graphene Lead Acid รงดันขนาด 72 วลต์ ความจุ 20 อมป์ชั่วมง 
ซึ่งติดตั้งอยูํกับตัวรถเมํสามารถถอดปลี่ยนท้าการ swap บตตอรี่เด๎ ฿ช๎ระบบดิสก์บรคซึ่งเมํมีระบบ 
Regenerative ส้าหรับปั่นเฟกลับข๎าตัวบตตอรี่ น้้าหนักรถจะอยูํ 70 กิลกรัม ซึ่งคนขับจะน้้าหนัก฿กล๎คียง
กับตัวรถชํนกันคืออยูํที ่70 กิลกรัม  
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รูปที ่5: รถจักรยานยนตเ์ฟฟูารุํน C-Lion Acid 

 
การวัดละค้านวณอัตราสิ้นปลืองจะท้าจากข๎อมูลการ฿ช๎เฟฟูา ซึ่งก็บจากการชาร์จรถจักรยานยนต์

เฟฟูาหลังจากการวิ่งรอบงานจนกระทั่งบตตอรี่หลือต่้าจนเมํพียงพอตํอการวิ่งรอบตํอเปเด๎  ข๎อมูลที่เด๎จาก 
power meter ซึ่งก็บข๎อมูลการกินเฟฟูาของครื่องชาร์จบตตอรี่รถจักรยานยนต์เฟฟูา ซึ่งสามารถก็บ
ข๎อมูลเด๎จากเฟบ๎านขนาด 220 วลต์ วัดความละอียดเด๎ป็นหนํวยวัตต์ช่ัวมง ซึ่งจะก็บควบคูํเปกับข๎อมูลจาก 
GPS พื่อจะน้ามาค้านวณป็นอัตราสิ้นปลืองดย฿ช๎อัตราสิ้นปลืองป็นหนํวยเฟฟูาคือ วัตต์ช่ัวมง/กิลมตร หรือ
ป็นจ้านวนงิน/กิลมตร 

 

 
 

รูปที ่6: Power meter ที่฿ช๎ก็บคําสิ้นปลืองพลังงานมื่อมีการชาร์จบตตอรี่ 
 

ผลการวิจัย 

การก็บข๎อมูลจาก GPS ที่กลําวเว๎฿นวิธีการด้านินการวิจัยข๎างต๎น มื่อข๎อมูลตัวอยํางน้ามาพล็อต
กราฟที่สดง฿นรูปที่ 6มื่อพิจารณาวลารถวิ่ง Driving Cycle ของรถจักรยานยนต์เฟฟูามีอัตราร็วฉลี่ย 
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13.37 กิลมตรตํอชั่วมง มีความร็วสูงสุด 25 กิลมตรตํอชั่วมง ละคิดป็นระยะขับขี่ทั้งสิ้น 1.8 กิลมตร 
ภาย฿นระยะวลา 60 นาท ีซึ่งมีระยะวลาที่รถจอดอยูํกับที่พ่ือสํงของ 20 นาทีดยประมาณ 

 
รูปที ่7: Driving cycle ภาย฿นระยะวลา 60 นาท ีมื่อพจิารณาประกอบกับความร็ว 

 
นื่องจากเดข๎๎อมูลความร็ว฿นบื้องต๎นเว๎วํารถวิ่งด๎วยความร็วสูงสุด 25 km/h ละฉลี่ยที่ 13.37 km/h 

ดังนั้นมื่อค้านวณก้าลังสูงสุดของมอตอร์ตามสมการที่กลําวเว๎฿นสํวนที่ล๎ว ซึ่งจากพื้นที่ที่฿ช๎ทดสอบป็น
นวราบซะสํวนมาก ราจะน้าคํสํวนของ Rolling Resistance ละ Aerodynamic Drag ดยเมํน้ารงต๎าน
ที่กิดจากความชันข๎ามาค้านวณ จะเด๎วํา Roadload power ที่ความร็วสูงสุด 473 W ละ 235 W 
ตามล้าดับ ซึ่งรถจักรยานยนต์เฟฟูาที่฿ช๎ทดสอบ มีก้าลังมอตอร์ที่พียงพอกับการอาชนะรงต๎านดังกลําว
ตามที่ค้านวณดังสดง฿นรูปที ่8 



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

560 

 
รูปที ่8: รงต๎านที่กิดขึ้นจาก Rolling Resistance ละ Aerodynamic Drag 

 
ซึ่งหลังจากราเด๎ Driving Cycle ละ Roadload Power ล๎วขั้นตอนถัดเปคือการค้านวณหาอัตรา

การสิ้นปลืองของจักรยานยนต์เฟฟูาที่฿ช๎ทดลองซึ่งมีมอตอร์ขนาด 2000 วัตต์ รงดันขนาด 72 วลต์ ฿ช๎กับ
บตที่มีความจุ 20 อมป์ชั่วมง ดยที่อัตราร็วฉลี่ย 13.37 กิลมตรตํอชั่วมง มอตอร์จะ฿ช๎กระสเฟที่ 5.2 อมป ์
ก้าลังเฟ 380 วัตต์ ซึ่งหลังจากน้า Rolling Resistance ละ Aerodynamic Drag ข๎าค้านวณรงต๎านจะท้า
฿ห๎มีอัตราสิ้นปลือง 46.2 วัตต์ช่ัวมงตํอกิลมตร 

ขั้นตอนถัดเปคือการน้าผลทดลองที่เด๎จากการก็บข๎อมูลอัตราการสิ้นปลืองพลังงานจาก  Power 
Meter ดยน้ามาประกอบกับข๎อมูลการดินรถที่เด๎จาก GPS ซึ่งจะก็บวลา ระยะที่ดินทาง การ฿ช๎เฟซึ่งจะท้า
การก็บมื่อมีการชาร์จบตหลังวิ่งสร็จตํละรอบ  
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รูปที ่9: ข๎อมูลที่เด๎จาก GPS ประกอบกับข๎อมูลจาก Power meter 

 
ซึ่งข๎อมูลที่เด๎จากการผลการทดลองคืออัตราการ฿ช๎เฟฟูาทั้งสิ้น฿นตลอดวลาการทดลอง  2 ดือน    

ตํอระยะทางที่ดินทางทั้งหมด พื่อหาคําฉลี่ยของอัตราสิ้นปลือง ซึ่งมีคําทํากับ 44 วัตต์ช่ัวมงตํอกิลมตร  
จากผลการทดลองอัตราสิ้นปลืองที่เด๎ 44 วัตต์ชั่วมงตํอกิลมตร ละคําที่เด๎จากการค้านวณคือ 

46.2 วัตต์ชั่วมงตํอกิลมตรจะห็นเด๎วํายังมีความคลาดคลื่อนอยูํ  2.2 วัตต์ชั่วมงตํอกิลมตรซึ่งคิดเด๎ป็น
สัดสํวน 5 ปอร์ซนต ์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบการ฿ช๎รถจักรยานยนต์พลังงานเฟฟูา฿นครั้งนี้  ราเด๎ทราบถึงอัตราการสิ้นปลืองของ
รถจักรยานยนต์พลังงานเฟฟูา ทั้งจากการทดสอบวิ่ง (Test Drive) จากการทดสอบ฿นการ฿ช๎งานจริง ซึ่งมีคํา
อยูํที่ 44 วัตต์ช่ัวมงตํอกิลมตร ซึ่งเด๎ท้าการก็บคําดยละอียด ทั้งจากการวัดการสิ้นปลืองจากกระสเฟฟูา
ที่฿ช๎ รวมเปถึงการก็บข๎อมูลน้้าหนักคนขับ จุดดรอปสินค๎าตํอรอบวิ่ง ระยะทาง ความร็วฉลี่ยดยละอียด 
รวมเปถึงปัญหาที่กิดขึ้น฿นการ฿ช๎งานจริง พื่อน้าข๎อมูลหลํานี้มาวิคราะห์ละพัฒนาการค้านวณอัตรา
สิ้นปลือง คําที่เด๎จากการค้านวณมีอัตราสิ้นปลืองอยูํที่  46.2 วัตต์ชั่วมงตํอกิลมตร ซึ่งมีคําความ
คลาดคลื่อนอยูํที่ 5 ปอร์ซนต ์

 
อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยรถจักรยานยนต์พลังงานเฟฟูา฿นครั้งนี้ ราเด๎ทราบถึงความตกตํางระหวํางระหวํางอัตรา
สิ้นปลืองที่เด๎จากการค้านวณละการก็บคําจากการ฿ช๎งานจริง ซึ่งจะห็นเด๎วํายังคงมีความคลาดคลื่อนอยูํ 
การน้ามดลคณิตศาสตร์มา฿ช๎กับบตตอรี่จะชํวยพัฒนาความมํนย้า฿นการค้านวณมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ตัว
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บตตอรี่ติดมากับตัวรถท้า฿ห๎เมํสามารถวัดคําพื่อหาคําพารามิตอร์ตําง ๆ เด๎ ซึ่งการน้าบตตอรี่มาทดสอบ
ด๎วยจะชํวย฿ห๎หาคําอัตราสิ้นปลืองเด๎มํนย้ายิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนส้าหรับนักศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน ประกอบด๎วย 8 ตัวปรที่มีผลเด๎กํ ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( 1x ) ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ( 2x ) 
คํา฿ช๎จํายพื่อการศึกษาของนักศึกษาตํอดือน ( 4x ) ระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿นการทบทวนบทรียน ( 5x ) จตคติ
ของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ( 6x ) พฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ( 7x ) ทคนิคการสอน
ของอาจารย์ผู๎สอน ( 8x ) ละกิจกรรมการรียนการสอน ( 9x ) ท้า฿ห๎เด๎สมการถดถอยชิงพหุคูณส้าหรับ
ประมาณผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ คือ 

1 2 4 5 6 7 8 9
ˆ 4.497 3.989 0.0005376 0.0005345 10.111 3.556 4.293 7.107y x x x x x x x x       

จากสมการถดถอยมีคําความคาดคลื่อน ( S ) ทํากับ 7.678 มีคําสัมประสิทธิ์การติดสิน฿จที่ปรับคําล๎ว ( 2

adjR ) 
ทํากับ 41.60 ละมีคําสัมประสิทธิ์การตดัสิน฿จ ( 2R ) ทํากับ 43.20 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ศตวรรษที่21 ตัวบบถดถอยชิงพหุคูณ 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research aimed to study the effects on learning achievement for 
21st century students in the linguistics and social sciences subject groups. As the result, eight 
factors were affecting the learning achievement for 21st century students, including the high 
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school grade point average ( 1x ), the average academic grade while studying in university ( 2x ), 
the average cost of students per month ( 4x ), the average time duration in reviewing lessons ( 5x ), 
the attitude of students for learning ( 6x ), the behavior of students for learning ( 7x ), the teaching 
techniques of teachers ( 8x ) and learning activities ( 9x ). The multiple linear regression equation 
for predicting of the learning achievement for 21st century students was  

1 2 4 5 6 7 8 9
ˆ 4.497 3.989 0.0005376 0.0005345 10.111 3.556 4.293 7.107 ,y x x x x x x x x       

with the standard derivation of 7.678, adjusted coefficient of the determinant of 41.60, and 
coefficient of determinant with the percentage of 43.20. 

Keywords: Learning Achievement, 21st Century, Multiple Linear Regression Model 
 

บทน า  

฿นศตวรรษที่ 21 ลกมีการปลี่ยนปลงอยํางรวดร็ว฿นทุก ๆ ด๎าน อาทิชํน ด๎านการมือง ศรษฐกิจ 
สังคม การด้านินชีวิต การศึกษา รวมถึงความก๎าวหน๎าของทคนลยี ท้า฿ห๎ต๎องมีการปลี่ยนปลงนื้อหา
หลักสูตร ที่จ้าป็นส้าหรับการรียนรู๎฿นศตวรรษที ่21 (The 21st century learning) ละวิธีการสอนควบคูํเป
พร๎อมกับการพัฒนาทักษะ฿หมํ ๆ ที่รียกวํา ทักษะหํงศตวรรษที่ 21 (The 21st century skill) ซึ่งหมายถึง 
กลุํมความรู๎ ทักษะ ละนิสัยการท้างาน ที่ชื่อวํามีความส้าคัญละมีผลตํอความส้าร็จ฿นการรียนรู๎ตลอดชีวิต 
(สุดฉลิม ศัสตราพฤกษ์; 2560) ดยทักษะดังกลําวเด๎รับการน้าสนอดยภาคีพื่อทักษะหํงศตวรรษที่  21 
(The Partnership for 21st Century Skills) ซึ่งมีที่มาจากหนังสือ 21st Century Skills : Learning for 
Life in Our Times (2009) ขียนดย Bernie Trilling ละ Charles Fadel เด๎น้าสนอสมการ “3R x 7C” 
ขึ้น ซึ่ง วิจารณ์ พาณิช (2556) เด๎พิ่มติม 2L ข๎าเปด๎วย ดย 3R หรือ ทักษะการรู๎หนังสือ 3 ประการ เด๎กํ 
(1) Reading (ทักษะการอําน), (2) Writing (‘Riting-ทักษะขียน) ละ (3) Arithmetic (Rithmetic-ทักษะ
ลขคณิต) สํวน 7C หรือทักษะ฿หมํ 7 ด๎าน ดังนี้ (1) Critical Thinking and Problem Solving (การคิดอยําง
มีวิจารณญาณละการก๎ปัญหา) (2) Communications, Information and Media Literacy (การสื่อสาร
สารสนทศละการรู๎ทําทันสื่อ) (3) Collaboration, Teamwork and Leadership (ความรํวมมือ การ
ท้างานป็นทีมละภาวะผู๎น้า) (4) Creativity and Innovation (การสร๎างสรรค์ละนวัตกรรม) (5) Computing 
and ICT Literacy (คอมพิวตอร์ ละทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร) (6) Career and Learning 
Self–Reliance (การท้างาน การรียนรู๎ ละการพึ่งตนอง) (7) Cross–Cultural Understanding (ความ
ข๎า฿จตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์) (8) Change (ทักษะการปลี่ยนปลง) ละ 2L คือ Learning skills 
(ทักษาะการรียนรู๎) ละ Leadership skills (ภาวะผู๎น้า) ดยความตกตํางระหวํางการศึกษา฿นศตวรรษที่ 
20 กับการศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 นั้นสถาบันการศึกษาต๎อง฿ช๎ “สมการ 3R x 8C x 2L” ป็นตัวขับคลื่อน 
ละสิ่งที่มีผลตํอการรียนการสอน฿นศตวรรษที่  21 คือการปลี่ยนปลงรูปบบห๎องรียนบบดั้งดิม 



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

566 

(Traditional classroom) มาสูํห๎องรียนสมัย฿หมํ (Modern classroom) ซึ่งลักษณะส้าคัญคือ บทบาทของ
ครูอาจารย์จะปลี่ยนเปจากดิมที่คยป็น “ผู๎สื่อสารทางดียว” สูํการสอนที่อื้อ฿ห๎กิดปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
ระหวํางผู๎รียนกับผู๎สอน ด๎วยกระบวนการรียนรู๎฿หมํ ๆ พื่อที่ต๎องการ฿ห๎ผู๎รียนมีรงบันดาล฿จ฿นการรียน
มากยิ่งขึ้น มีความสุขกับการรียนมากยิ่งขึ้นด๎วยรูปบบของหลักการรียนการสอนที่ปลี่ยนปลงจากดิม    
(รุํง ก๎วดง, 2540) รวมถึงผู๎รียนต๎องฝึกตั้งค้าถาม ท้าความข๎า฿จ ละหาค้าตอบด๎วยตัวอง ซึ่งรียกวํา 
Open learning คือ ค้าถามที่เมํมีค้าตอบบบตายตัว ป็นการฝึก฿ห๎ผู๎รียนมีความคิดริริ่มสร๎างสรรค์ ละบํม
พาะทักษะการคิดบบลึกซึ้ง พื่อ฿ห๎สอดคล๎องกับการปลี่ยนปลงของลกยุคปัจจุบัน (วิจารณ์ พาณิช, 2555) 
ดยรูปบบการศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 น้ี ส้าหรับผู๎รียน฿นยุคสมัยนี้ ป็นยุคการศึกษาที่มาพร๎อมกับทคนลยี
สมัย฿หมํ ละป็นการสื่อสารผํานหน๎าจอมือถือ หรือ application ตําง ๆ ที่ข๎ามาทนที่การพูดคุย หากผู๎รียน 
ละผู๎สอนมีความข๎า฿จ ละมีพฤติกรรมการ฿ช๎ทคนลยีที่หมาะสมมาปรับ฿ช๎กับการรียนการสอน อาทิชํน 
การน้าทคนลยีละสื่อดิจิทัล (Digital) มาป็นองค์ประกอบส้าหรับการรียน การรียนที่บ๎าน (Home) ดย
รียนผํานสื่อออนเลน์ตําง ๆ รวมถึงการรียนการสอนที่น๎นฝึกกระบวนการคิดวิคราะห์ละการก๎ปัญหาที่
หมาะสมกวําการทํองจ้า (วันพ็ญ ละณมน; 2560) ซึ่งการรียนที่น๎นกระบวนการคิดวิคราะห์ละการ
ก๎ปัญหามากกวําการทํองจ้า ป็นลักษณะการรียนรู๎ที่หมาะสมกับการรียนรู๎ชิงรุก (Active learning) ป็น
การรียนรู๎฿ห๎ผู๎รียนเด๎ท้ากิจกรรม การลงมือปฎิบัติจริง การมีปฎิสัมพันธ์ละการต๎ตอบสื่อสารที่ท้า฿ห๎เด๎
ค้าตอบจากการรียนรู๎฿นทันที ซึ่งท้า฿ห๎ผู๎รียนมีความสน฿จการรียนรู๎อยํางตํอนื่อง ละเด๎รับความรู๎฿หมํ ๆ 
มากขึ้น 

฿นการวิจัยครั้งนี้คณะผู๎วิจัยล็งห็นถึงความส้าคัญละประยชน์ของการศึกษาวิจัยกี่ยวกับปัจจัยขั้น
พื้นฐานที่สํงผลตํอการรียนการสอน฿นยุค฿นศตวรรษที่  21 ที่มีรูปบบการรียนการสอนน๎นการฝึกปฏิบัติ
มากกวําการฟังอยํางดียว (Active leaning) (ดชดนัย จุ๎ยชุม ละคณะ, 2559) ดยฉพาะทักษะการ฿ช๎ชีวิต
฿นสังคม ที่ผู๎รียนต๎องมีการปรับตัว฿ห๎ก๎าวทันตํอการปลี่ยนปลงที่มาพร๎อมกับทคนลยี  ดังนั้นพื่อ฿ห๎กิด
ประสิทธิผลทางการรียน ผู๎วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 พื่อป็นนวทางการพัฒนานักศึกษา฿ห๎มีความรู๎ ความสามารถ 
ตามศักยภาพของตัวอง฿นการด้ารงชีวิตละการอยูํรํวมกับผู๎อื่น฿นสังคม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ 

2. พื่อสร๎างสมการส้าหรับพยากรณ์จากปัจจัยที่สํงผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 
กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 

3. พื่อป็นนวทางส้าหรับครูผู๎สอน฿นการจัดการรียนการสอน 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผลสัมฤทธิ์การรียน สร๎างสมการส้าหรับ
พยากรณ์จากปัจจัยที่สํงผลสัมฤทธิ์การรียน ละพื่อป็นนวทางส้าหรับครูผู๎สอน฿นการจัดการรียนการสอน
ของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21  

ประชากร 
งานวิจัยครั้งนี ้เด๎รับความอนุคราะห์จากอาจารย์ผู๎สอนของสถาบันอุดมศึกษา฿นขตกรุงทพมหานคร

ละปริมณฑล ละก็บข๎อมูลจากบบสอบถามกี่ยวกับตัวปรที่มีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักศึกษา
฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2561 จ้านวนทุกกลุํมวิชาละ 
3,255 คน ของสถาบันอุดมศึกษา฿นขตกรุงทพมหานครละปริมณฑล 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุํมตัวอยํางที่฿ช๎฿นงานวิจัยครั้งนี้  คือ กลุํมนักศึกษาที่ลงทะบียนรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ละ

สังคมศาสตร์จ้านวน 1,027 คน จากการค้านวณดย฿ช๎สูตร Yamane (1967) เด๎กลุํมตัวอยํางจ้านวน 288 คน 
 

กรอบแนวคิดความคิดในงานวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยเด๎ศึกษาอกสารละวรรณกรรมงานวิจัยที่กี่ยวข๎องละน้ามาก้าหนดตัว
ปรอิสระ (Independent variable) ละตัวปรตาม (Dependent variable) ปรากฎดังกรอบนวความคิด 
ดังนี้ 

ตัวปรต๎น ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศกึษา
฿นระดับอุดมศึกษา 

3. รายเด๎ฉลี่ยของนักศึกษาที่เด๎รับตํอดือน 
4. คํา฿ช๎จํายพื่อการศึกษาของนักศึกษาตํอดือน 
5. ระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿นการทบทวนบทรียน 
6. จตคติของนักศึกษาตํอการรียนการสอน 
7. พฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน 
8. ทคนคิการสอนของอาจารย์ผู๎สอน 
9. กิจกรรมการรยีนการสอน 
10. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21  กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

วิธีการด้านินการวิจัยรื่อง การประมาณคําผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์
ของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ด๎วยตัวบบถดถอยชิงพหุคูณ พื่อศึกษาปัจจัยที่สํงผลสัมฤทธิ์การรียน สร๎างสมการ
ส้าหรับพยากรณ์จากปัจจัยที่สํงผลสัมฤทธิ์การรียน ละพื่อป็นนวทางส้าหรับครูผู๎สอน฿นการจัดการรียน
การสอนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 

คณะผู๎วิจัยเด๎ท้าผนด้านินการวิจัยตามขั้นตอนละวิธีการศึกษา พื่อ฿ห๎การด้านินงานป็นเปตาม
วัตถุประสงคข์องการวิจัยดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค๎นคว๎าอกสาร ต้ารา ละงานวิจัยที่กี่ยวข๎องกับผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา 
รายเด๎ฉลี่ยของนักศึกษาที่เด๎รับตํอดือน คํา฿ช๎จํายพื่อการศึกษาของนักศึกษาตํอดือนระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿น
การทบทวนบทรียน จตคติของนักศึกษาตํอการรียนการสอน พฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน 
ทคนิคการสอนของอาจารย์ผู๎สอน กิจกรรมการรียนการสอน ละการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พื่อป็น
นวทาง กรอบนวคิด หลักการละกระบวนการพ่ือการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 สร๎างครื่องมือละ฿ห๎ผู๎ชี่ยวชาญประมินบบสอบถาม ละตรวจสอบความถูกต๎องของ
นื้อหาของครื่องมือ฿นการท้าวิจัย หลังจากนั้นผู๎วิจัยจัดท้าครื่องมือบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ตาม
ข๎อสนอนะละค้านะน้าของผู๎ชี่ยวชาญ  

ขั้นตอนที่ 3 คณะผู๎วิจัยวางผนด้านินการก็บรวบรวมข๎อมูลวิจัยจากกลุํมตัวอยําง ละก้าหนดวิธี
วิคราะห์ข๎อมูลพร๎อมการปลผลข๎อมูล  

ขั้นตอนที่ 4 ด้านินตามผน฿นขั้นตอนที่ 2 ละขั้นตอนที่ 3 ดยน้าผนปฏิบัติงาน เปปฏิบัติจริง 
ละติดตามการปฏิบัติงาน฿ห๎ป็นเปตามผน 

ขั้นตอนที่ 5 จากการด้านินการตามผน฿นขั้นตอนที่ 4 ที่กลําว฿นข๎างต๎น คณะผู๎วิจัยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังกลําวดย฿นสํวนของขั้นตอนที ่2 – 4 คณะผู๎วิจัยเด๎วางผนการด้านินการตามขั้นตอนดังนี้ 

5.1 การก้าหนดประชากรละกลุํมตัวอยําง 
5.2 การสร๎างครื่องมือละตรวจสอบคุณภาพของครื่องมือที่฿ช๎฿นการวิจัย 
5.3 การก็บรวบรวมข๎อมูล ละการวิคราะห์ข๎อมูลละสถิติที่฿ช๎วิคราะห์ข๎อมูล 
 

ผลการวิจัย  

ผลงานวิจัยกลุํมตัวอยํางของนักศึกษาที่ตอบบบสอบถามจ้านวน 288 คน ดยคณะผู๎วิจัยวิคราะห์
ข๎อมูลคําฉลี่ย ละสํวนบี่ยงบนมาตรฐานของนักศึกษาที่ลงทะบียนรียนกลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ พบวํา ผลการรียนฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) มีคําฉลี่ยทํากับ 3.078 คะนน
สํวนบี่ยงบนมาตรฐานทํากับ 0.414 คะนน ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา
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ฉลี่ยทํากับ 3.281 คะนน สํวนบี่ยงบนมาตรฐานทํากับ 0.425 คะนน รายเด๎ฉลี่ยของนักศึกษาละ
คํา฿ช๎จํายพื่อการศึกษาดยฉลี่ยตํอดือนทํากับ 12,840.24 บาท ละ 8,755.63 บาท มีคําสํวนบี่ยงบน
มาตรฐานทํากับ 4,287.00 บาท ละ 4,124.34 บาท ตามล้าดับ ดยผู๎ตอบบบสอบถาม฿ช๎ระยะวลาฉลี่ยที่
฿ช๎฿นการทบทวนบทรียนประมาณ 3 ชั่วมง 50 นาทีตํอสัปดาห์ มีคําสํวนบี่ยงบนมาตรฐานประมาณ 2 ชั่วมง 
12 นาทีตํอสัปดาห์ ด๎านจตคติที่มีตํอการรียนการสอนมีคําฉลี่ยทํากับ 3.761 คะนน สํวนบี่ยงบนมาตรฐาน
ทํากับ 0.234 คะนน ด๎านพฤติกรรมการรียนมีคําฉลี่ยทํากับ 3.514 คะนน สํวนบี่ยงบนมาตรฐาน
ทํากับ 0.327 คะนน ด๎านทคนิคการสอนของอาจารย์ผู๎สอนมีคําฉลี่ยทํากับ 3.556 คะนน สํวนบี่ยงบน
มาตรฐานทํากับ 0.305 คะนน ด๎านกิจกรรมการรียนการสอนมีคําฉลี่ยทํากับ 3.193 คะนน สํวนบี่ยงบน
มาตรฐานทํากับ 0.192 คะนน ละด๎านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีคําฉลี่ยทํากับ 4.338 คะนน สํวนบี่ยงบน
มาตรฐานทํากับ 0.038 คะนน 

฿นการศึกษาตัวบบการวิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) คณะผู๎วิจัย 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ( y ) กับ
ตัวปรอิสระ 10 ตัว เด๎กํ ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
( 1x ) ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ( 2x ) รายเด๎ฉลี่ยของนักศึกษาที่เด๎รับ
ตํอดือน ( 3x ) คํา฿ช๎จํายพื่อการศึกษาของนักศึกษาตํอดือน ( 4x ) ระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿นการทบทวนบทรียน 
( 5x ) จตคติของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ( 6x ) พฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ( 7x ) 
ทคนิคการสอนของอาจารย์ผู๎สอน ( 8x ) กิจกรรมการรียนการสอน ( 9x ) ละการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา     
( 10x ) ดย฿ช๎วิธีการคัดลือกสมการถดถอยจะ฿ช๎ซตยํอยที่ดีที่สุด (Best subsets) พื่อหาสมการที่จะ฿ช๎฿นการ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ที่ดีที่สุด 
ซึ่งคณะผู๎วิจัยเด๎ลือก฿ช๎การวิคราะห์การถดถอยพหุคูณที่มีตัวปรตาม y  ละตัวปรอิสระทั้งหมด 10 ตัว 
ดังนั้น ตัวบบการถดถอย คือ 

 
10
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i i
i

y x  


    (1) 

มื่อ i  ทนสัมประสิทธิ์การถดถอย มื่อ i =1, 2, ...,10 ละ  ทนความคลาดคลื่อนของตัวบบ
การถดถอยชิงส๎นพหุคูณ 

จากตัวบบการถดถอยจะเด๎สมการถดถอยส้าหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿น
ศตวรรษที ่21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ดย฿ช๎วิธีการประมาณคําก้าลังสองน๎อยที่สุด (Least 
Square Estimation) 
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   (2) 

มื่อ ib  ทนสัมประสิทธิ์การถดถอย มื่อ i =1, 2, ...,10 
คณะผู๎วิจัยน้าตัวปรตามละตัวปรอิสระมาสร๎างผนภาพการกระจายสดงดังภาพที่  1 พบวํา       

มีลักษณะการกระจายของจุดมีนวน๎มป็นส๎นตรง (Linear) ละความสัมพันธ์ชิงส๎นระหวํางตัวปรอิสระ
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ด๎วยกัน พบวํา 4x  กับ 5x  ละ 8x  , 9x  ละ 10x  มีลักษณะการกระจายของจุดที่อาจจะกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ 
(Multicollinearity) ดยมีความสัมพันธ์ชิงส๎นระหวํางตัวปรตามละตัวปรอิสระสดงผลดังตารางที่ 1 
พบวํา y  มีหลายคูํที่มีความสัมพันธ์ชิงส๎นสูงกับ 1x  , 2x  , 4x  , 6x  , 8x  , 9x  ละ 10x  มีคําสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ทํากับ 0.125, 0.134, 0.184, 0.496, -0.158, -0.348 ละ -0.219 ตามล้าดับ 
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Matrix Plot of Y, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10

 
ภาพที่ 1: ผนภาพสดงลักษณะการกระจายระหวํางตัวปรตาม y  ละตัวปรอิสระ 

 
ตารางที่ 1: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหวํางตัวปรตาม ละตัวปรอิสระ 

ตัวแปร y  1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x  

1x  0.125*          

2x  0.134* 0.112         

3x  -0.099 0.006 0.048        

4x  0.184** 0.007 -0.060 -0.019       

5x  0.062 0.014 -0.008 -0.028 0.860**      

6x  0.496** -0.168** -0.077 -0.103 0.233** 0.133     

7x  -0.014 0.121* 0.036 0.047 -0.051 -0.013 -0.131*    

8x  -0.158** 0.206** 0.093 0.124 -0.238** -0.155** -0.322** 0.597**   

9x  -0.348** 0.161** 0.069 0.060 -0.209** -0.103 -0.382** 0.622** 0.825**  

10x  -0.219** 0.199** 0.057 0.053 -0.194 -0.115 -0.358** 0.640** 0.736** 0.816** 
**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.01 ละ *มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
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งานวิจัยน้ีจะ฿ช๎วิธีการลือกบบซตยํอยที่ป็นเปเด๎ทั้งหมด (All possible subsets) ดยท้าการสร๎าง
สมการถดถอย 2k  สมการ ดยขึ้นอยูํกับจ้านวนตัวปรอิสระ k ตัว ฿นการคัดลือกสมการถดถอยจะ฿ช๎ซตยํอย   
ที่ดีที่สุด (Best subsets regression) ลือกพิจารณาสมการถดถอย฿ช๎คํา MallowsC p  ฿นการลือก
สมการถดถอย พบวํา สมการถดถอยที่มีตัวปรอิสระ 1x , 2x , 3x , 4x , 5x , 6x , 7x , 8x  ละ 9x  ที่฿ห๎คํา 
MallowsC p  น๎อยที่สุดซึ่งมีคําทํากับ 11.2 มีคําความคาดคลื่อน ( S ) ทํากับ 7.678 มีคําสัมประสิทธิ์
การตัดสิน฿จที่ปรับคําล๎ว ( 2

adjR ) ทํากับ 41.6 ละมีคําสัมประสิทธิ์การตัดสิน฿จ ( 2R ) ทํากับ 43.2 ดังนั้น 
จะเด๎สมการถดถอยดังสมการ (3) 

1 2 4 5
ˆ 4.497 3.989 0.0005376 0.0005345y x x x x     

6 7 8 910.111 3.556 4.293 7.107x x x x     (3) 
จากตัวบบถดถอยชิงส๎นพหุคูณคณะผู๎วิจัยเด๎ตรวจสอบข๎อสมมุติ ส้าหรับการประมาณคําพารามิตอร์

ของตัวบบการถดถอยชิงส๎นพหุคูณ ด๎วยวิธีการประมาณคําก้าลังสองน๎อยที่สุดซึ่งมีข๎อสมมุติส้าหรับคําความ
คลาดคลื่อนดังนี ้ 

1) ตรวจสอบคําคลาดคลื่อนมีการจกจงปกติ ดยพิจารณาจากคําสถิติอนดอร์สันต์-ดาร์ริ่ง 
(Anderson-Daring) (Lewis, 1961) พบวํา คําสถิติ AD มีคําทํากับ 0.706 ละมีคํา P-value ทํากับ 0.065 
พบวํา เมํมีนัยส้าคัญทางสถิต ิดังนั้น คําคลาดคลื่อนมีการจกจงปรกติ 

2) ตรวจสอบคําคลาดคลื่อนป็นอิสระกัน ด๎วยทดสอบดอบิน-วัตสัน (Durbin-Watson Test) 
(Durbin & Watson, 1951) ฿นการทดสอบสหสัมพันธ์฿นตัว (Autocorrelation) อันดับที่ 1 ของคําคลาดคลื่อน 
พบวําคํา Durbin-Watson ทํากับ 1.72304 มื่อทียบกับคํา dL =1.65303 ละคํา dU = 1.79719 ดังนั้น
คําคลาดคลื่อนป็นอิสระกัน 

3) ตรวจสอบคําคลาดคลื่อนมีความปรปรวนคงที่ ด๎วยการทดสอบ Breusch-Pagan (2005) มื่อ
ตรวจสอบดย฿ช๎บบทดสอบ บรุสช์ พากน (Breusch-Pagan Test) เด๎คําสถิติทดสอบ 2

BP  มีคําทํากับ 
5.1856 มื่อปรียบทียบกับคําวิกฤต 2

0.05;(7)  มีคําทํากับ 14.0671 พบวําคําสถิติ จึงเมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ
สดงวําความปรปรวนของคําคลาดคลื่อนมีคําคงที ่

4) ตรวจสอบวํามี พหุสัมพันธ์ระหวํางตัวปรอิสระด๎วยคํา (Variance Inflation Factor) ส้าหรับการ
พิจารณาการกิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์ระหวํางตัวปรอิสระนั้นมีกณฑ์฿นการพิจารณาคําของ คือ สดงวํา
กิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์ระหวํางตัวปรอิสระขึ้นพียงล็กน๎อย สดงวํากิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์ระหวําง
ตัวปรอิสระขึ้นปานกลาง ละ สดงวํากิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์ระหวํางตัวปรอิสระขึ้นอยํางรุนรง  
(สิทธิกรณ์ ละกิตติพงษ,์ 2561) จากตารางที่ 2 พบวําคํา VIF มีคําน๎อยกวํา 5 จึงเมํกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ 

จากผลการวิคราะห์ข๎อมูลท้า฿ห๎เด๎สมการส้าหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿น
ศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์฿นสมการ (3) น้าเปสร๎างกราฟปรียบทียบระหวําง
ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่  21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์จริงกับ
ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ที่ประมาณขึ้น 
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ดังภาพที่ 2 พบวําผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละ
สังคมศาสตร์ ( y ) ละคําพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์การรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่  21 กลุํมรายวิชา
ภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ( ŷ ) มีความสอดคล๎องละเป฿นทิศทางดียวกันมีคําความคลาดคลื่อน

มาตรฐานทํากับ 7.678 คะนน มีคําสัมประสิทธิ์การตัดสิน฿จที่ปรับคําล๎ว ( 2

adjR ) ทํากับร๎อยละ 41.6 ละ
มีคําสัมประสิทธิ์การตัดสิน฿จ ( 2R ) ทํากับร๎อยละ 43.2 

 
ตารางที่ 2: สดงคํา Variance Inflation Factor (VIF) 

Predictor Coef  SE Coef  T  P value  VIF 

1x  4.497 1.140 3.940 0.000 1.1 

2x  3.989 1.122 3.550 0.000 1.0 

4x  0.001 0.000 2.530 0.012 4.3 

5x  -0.001 0.000 -2.290 0.023 4.0 

6x  10.111 1.230 8.220 0.000 1.3 

7x  3.556 1.065 3.340 0.001 1.8 

8x  4.293 1.176 3.650 0.000 3.4 

9x  -7.107 1.068 -6.650 0.000 3.7 
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ภาพที่ 2: กราฟปรียบทียบผลสมัฤทธิ์จริงละผลสัมฤทธิท์ี่ประมาณการรียนของนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 

กลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร ์
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สรุปผลการวิจัย 

ผลศึกษาตัวบบที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนส้าหรับนักศึกษา฿นศตวรรษที่  21 กลุํมรายวิชา
ภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ เด๎กํ ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( 1x ) ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะทีก่้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ( 2x ) คํา฿ช๎จําย
พื่อการศึกษาของนักศึกษาตํอดือน ( 4x ) ระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿นการทบทวนบทรียน ( 5x ) จตคติของ
นักศึกษาตํอการรียนการสอน ( 6x ) พฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ( 7x ) ทคนิคการสอนของ
อาจารย์ผู๎สอน ( 8x ) ละกิจกรรมการรียนการสอน ( 9x ) ท้า฿ห๎เด๎สมการถดถอยชิงพหุคูณส้าหรับประมาณ
คะนนสะสมตลอดภาคการศึกษาของนักศึกษา฿นศตวรรษที่  21 ของกลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละ
สังคมศาสตร ์คือ 

1 2 4 5
ˆ 4.497 3.989 0.0005376 0.0005345y x x x x    6 7 8 910.111 3.556 4.293 7.107x x x x     

สมการถดถอยมีคําความคาดคลื่อน ( S ) ทํากับ 7.678 มีคําสัมประสิทธิ์การติดสิน฿จที่ปรับคําล๎ว  

( 2

adjR ) ทํากับ 41.60 ละมีคําสัมประสิทธิ์การติดสิน฿จ ( 2R ) ทํากับ 43.20 
 

อภิปรายผล 

ตัวบบที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกลุํมรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์  ส้าหรับ
นักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 ประกอบด๎วย ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา คํา฿ช๎จํายพื่อ
การศึกษาของนักศึกษาตํอดือน ระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿นการทบทวนบทรียน จตคติของนักศึกษาตํอการรียนการสอน 
พฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ทคนิคการสอนของอาจารย์ผู๎สอน ละกิจกรรมการรียนการสอน 
อภิปรายผลเด๎ดังนี ้

ผลการศึกษาฉลี่ย (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ละผลการศึกษา
ฉลี่ย (GPAX) ขณะที่ก้าลังศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา สอดคล๎องกับงานวิจัยของปนัดดา บุญพาวัฒนา ละ      
อัญรัตน์ วิชียร (2551) ที่พบวํา ผลการรียนฉลี่ยป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ละชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 2 ปี ตํอนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาละงานวิจัยของ สิทธิกรณ์ ค้ารอดละกิตติพงษ์ ศรีขเตร (2561) พบวํา ผลการรียนฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
จนนอร์รชันวาย อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตัวปรคํา฿ช๎จํายฉลี่ยของนักศึกษาตํอดือนสอดคล๎องกับณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล (2555) ที่พบวํา
ปัจจัยด๎านศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียน 

ระยะวลาฉลี่ยที่฿ช๎฿นการทบทวนบทรียนสอดคล๎องกับ จษฎาภรณ์ อ๎นก๎ว ละคณะ (2557) 
พบวํา วลาที่฿ช๎฿นการศึกษาพ่ิมติมมีอิทธิพลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกลุํมสาระการรียนรู๎วิทยาศาสตร์ของ
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นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฿นรงรียนสังกัดส้านักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุลก: 
การวิคราะห์พหุระดับดย฿ช๎มดลระดับลดหลั่นชิงส๎น อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จตคติของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ป็นตัวปรที่มีอิทธิพลผลสัมฤทธิ์ทางการรียนกลุํมรายวิชา
ภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ส้าหรับนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มื่อ
นักศึกษา฿ห๎ความสน฿จ฿นรายวิชาภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ซึ่งป็นรายวิชาสอนทักษะการ฿ช๎ชีวิต  ฝึก฿ห๎
ป็นคนมีหตุผล กล๎าสดงความคิดห็น กิดความชื่อมั่น฿นตนองจนสามารถน้าความรู๎เปประยุกต์฿ช๎฿น
ชีวิตประจ้าวันเด ๎ซึ่งสอดคลอ๎งกับกานดา ค้ามาก (2558) 

ส้าหรับตัวปรพฤติกรรมของนักศึกษาตํอการรียนการสอน ชํน การตรียมตัว ตรียมอุปกรณ์การรียน 
สมุดจดบันทึก การข๎าห๎องรียนอยํางสม่้าสมอ การปฏิบัติตน฿นชั้นรียนต๎องท้าความข๎า฿จ฿นหลักการทํองจ้า
สูตรตําง ๆ รวมเปถึงการท้าบันทึกยํอวิธีคิดหรือสูตรลัด พื่อเว๎ชํวยความจ้าละข๎า฿จงําย อีกทั้งการทบทวน
นื้อหาที่รียนมาละฝึกท้าบบฝึกหัดที่เด๎รับมอบหมายด๎วยตัวอง ซึ่งสอดคล๎องกับงานของธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ 
(2556) ละปนัดดา บุญพาวัฒนาละอัญรัตน์ วิชียร  )2551 (  พบวํา พฤติกรรมการรียนที่นักศึกษามีความ
ขยันหมั่นพียร ตั้ง฿จข๎ารียนตรงตํอวลา ละศึกษาค๎นคว๎านอกชั้นรียน สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนที่สูงขึ้น 

ทคนิคการสอนของอาจารย์ผู๎สอน สอดคล๎องกับบุศรา ต็มลักษมี (2558) ที่พบวํา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ตํอผลสัมฤทธิ์ทางการรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์สังกัดส้านักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขต 10 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ละตัวปรด๎านกิจกรรมการรียนการสอนมีอิทธิพลตํอคะนนสะสมตลอดภาคการศึกษาของกลุํมรายวิชา
ภาษาศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ส้าหรับนักศึกษา฿นศตวรรษที่ 21 อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กิด
จากอาจารย์ผู๎สอน฿ช๎ทคนิคหรือวิธีการสอนที่หลากหลาย จูง฿จ฿ห๎นักศึกษาสน฿จ อยากรียนรู๎ละติดตามการรียน 
รวมถึงอาจารย์ผู๎สอนตรียมนื้อหาการสอนอยํางป็นล้าดับ มีความตํอนื่องนําสน฿จ ทันสมัย คลอบคลุม
ค้าอธิบายรายวิชา มีการชื่อมยงนื้อหาภาคทฤษฎีละปฏิบัติพื่อกระตุ๎น฿ห๎นักศึกษาเด๎คิดวิคราะห์มา
ประยุกต์฿ช๎เด๎ ซึ่งสอดคล๎องกับสิรารักษ์ ศรีมารา ละรุํงทิวา หวังรืองสถิตย์ (2558) พบวํา กิจกรรมการรียน
การสอน฿ห๎ผลความพึงพอ฿จด๎านผู๎รียนมีคําฉลี่ยทํากับ 4.43 คะนน ละสํวนบี่ยงบนมาตรฐานทํากับ 
0.63 คะนน 
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บทคัดย่อ  

บีสฟีนอล-อป็นสารคมีที่ถูก฿ช๎฿นการกระบวนผลิตพลาสติก ดยสารบีสฟีนอล-อป็นสารรบกวน
การท้างานของระบบตํอมเร๎ซึ่งอาจกิดอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาการ
ปนปื้อนละประสิทธิภาพการบ้าบัดสารบีสฟีนอล-อดยระบบบํอผึ่งของสถานก้าจัดขยะทศบาลนครขอนกํน 
฿นการศึกษาครั้งนี้เด๎มีการก็บตัวอยํางน้้าชะขยะกํอนบ้าบัดละหลังบ้าบัดจ้านวน 2 ครั้งคือ ดือนพฤษภาคม
ละธันวาคม 2556 ละเด๎น้าน้้าชะขยะตัวอยํางมาสกัดสารบีสฟีนอล-อด๎วยวิธีการสกัดบนวัฏภาคของข็ง 
ละน้าตัวอยํางที่มีการสกัดล๎วมาวิคราะห์หาปริมาณสารบีสฟีนอล-อด๎วยครื่องยกสารสมรรถนะสูงดย฿ช๎
ของหลวป็นตัวพา  

ผลการศึกษาปริมาณสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะชยะที่ก็บดือนพฤษภาคม 2556 น้้าชะขยะกํอนละ
หลังการบ้าบัดมีการปนปื้อนของสารบีสฟีนอล-อทํากับ 0.02 mg/l ละ 0.01 mg/l ตามล้าดับ ละ฿นดือน
ธันวาคม 2556 พบวํา฿นน้้าชะขยะตัวอยํางมีการปนปื้อนของสารบีสฟีนอล-อฉพาะ฿นน้้าชะขยะกํอนบ้าบัด 
(0.002 mg/l) ทํานั้น จากข๎อมูลดังกลําวท้า฿ห๎ทราบประสิทธิภาพการบ้าบัดสารบีสฟีนอลอ฿นน้้าชะขยะด๎วย
ระบบบํอผึ่ง฿นดือนพฤษภาคม 2556 คือ 50% ละ฿นดือนธันวาคม 2556 คือ 100%  

ค าส าคัญ: บีสฟีนอล-อ ระบบบ้าบัดบบบํอผึ่ง น้้าชะขยะมูลฝอย 
 

ABSTRACT  

Bisphenol-A (BPA) is one of the chemical compositions in plastic. BPA is considered as 
an endocrine disruptor substance in human. The objective of this research is to study the 
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level of contamination of BPA in landfill leachate and to determine the BPA removal 
efficiency by oxidation pond treatment process at Khon kaen municipal landfill. Influent and 
effluent leachate samples from landfill site were taken in May and December 2013. BPA in 
leachate samples were extracted by Solid Phase Extraction and analyzed by High Performance 
Liquid Chromatography.  

From the result, BPA was contaminated in influent leachate (0.02mg/l) and effluent 
leachate (0.01 mg/l) in May 2013. However, BPA was detected in only influent leachate 
(0.002 mg/l) in December 2013. BPA removal efficiency of oxidation pond treatment process 
was 50% in May 2013 and 100% in December 2013. 

Keywords: Bisphenol-A Oxidation pond Leachate 
 

บทน า  

Bisphenol-A (BPA) ป็นสารคมีที่ลียนบบฮอร์มนอสตรจนซึ่งป็นฮอร์มนพศหญิง ละด๎วย
สมบัติที่ลียนบบฮอร์มนพศหญิงนี้ BPAจึงสามารถท้า฿ห๎กิดการสียสมดุลของฮอร์มนละรบกวนการ
ท้างานของระบบตํอมเร๎ทํอ (Endocrine system) ดังนั้นสาร BPA จึงจัดป็น Endocrine disruptor 
chemicals ประภทหนึ่งนั่นอง ซึ่งมีผลตํอการควบคุมกระบวนการมตาบอลิซึมของรํางกายละระบบตําง ๆ 
฿นรํางกาย ละยังสํงผลตํอนื่องท้า฿ห๎กิดการปลี่ยนปลงพฤติกรรมของสัตว์ละมนุษย์  (Aleksandra 
Konieczna et. al, 2015, pp. 5) ปัจจุบันสาร BPA ป็นสารที่฿ช๎กันอยํางกว๎างขวาง฿นอุตสาหกรรมการผลิต
พลาสติกหลายชนิด ตํมื่อพลาสติกหลํานี้มีการสื่อมสภาพหรือหมดอายุการ฿ช๎งาน ก็จะกลายป็นขยะมูลฝอย
ที่ต๎องน้าเปก้าจัด ซึ่งวิธีการก้าจัดจัดมูลฝอยที่นิยม฿ช๎กันทั่วเปคือการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
landfill) นื่องจากป็นวิธีที่มีคํา฿ช๎จําย฿นการด้านินการถูกกวําวิธีอื่น (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, หน๎า 12) 
มื่อน้าขยะมูลฝอยที่ถเปฝังกลบ฿นหลุมฝังกลบ จะกิดปฏิกิริยายาการยํอยสลาย ท้า฿ห๎มีน้้าชะขยะมูลฝอย 
(leachate) ออกมา (Safaa M. Raghab, et. al, 2013, pp. 187) ฿นน้้าชะขยะมูลฝอยนี้ประกอบเปด๎วยสาร
ตําง ๆ ที่มีอยูํ฿นขยะละลายอยูํ ละสาร BPA ก็ป็นสารคมีอยํางหนึ่งที่ปนปื้อนอยูํ฿นน้้าชะมูลฝอยด๎วย (Su-
Yun Xu, et. al., 2011, pp. 1269) ดังนั้นจึงมีหตุผลละมีความจ้าป็นที่ต๎องศึกษาวิจัยพื่อทราบถึง
ภาวะการปนปื้อนของสาร BPA ฿นน้้าชะมูลฝอย ซึ่งจะป็นข๎อมูลส้าคัญที่จะชี้฿ห๎ห็นถึงความสี่ยง ตลอดจน
อันตรายตํอสุขภาพของประชาชน หากมีการพรํกระจายสูํสิ่งวดล๎อม 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

Bisphenol-A 
สาร Bisphenol – A (BPA) กิดจากปฏิกิริยาคมีด๎วยวิธีการควบนํนของสาร phenol กับ acetone 
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ภาย฿ต๎ pH ที่ต่้า (กรด) ละอุณหภูมิสูง (250o-300o C) ดยมีกรดกลือ (HCl) ป็นตัวรํงปฏิกิริยา (Azam 
Rahimi, and Satwa Farhangzadeh, 2000, pp. 30)  

 

 
ภาพที่ 1: ปฏิกิริยาคมี฿นการผลิตBisphenol-A 
ท่ีมา: (Ibrahim Altuwair, 2018, pp. 72) 

฿นป ี1993-1996 มีการพิ่มอัตราการผลิตสาร Bisphenol-A (BPA) มากกวํา 11.6% ตํอปีละคาดวํา
จะมีอัตราการผลิตที่สูงขึ้น฿นทุก ๆ ปีประมาณ 7.6 % ฿นชํวง 1996-2001 สาร BPA จะถูกน้าเป฿ช๎฿น
อุตสาหกรรมการผลิต polycarbonate, epoxy resin ละ polyester resin (C.P. Groshart, et. al., 2001, 
pp. 18)  

ยกตัวอยํางผลิตภัณฑ์กลุํม polycarbonate จะนิยมน้ามา฿ช๎ท้าป็นครื่องอุปภคบริภคที่มีคุณสมบัติ
คือมีความข็งรงละ฿ส ชํน ภาชนะบรรจุน้้า, ผํนซีดี ละขวดนมด็ก ป็นต๎น (ยุภาพร อ้านาจ, 2561, 
หน๎า 1718)  

การปนปื้อนของสาร BPA จะพบอยํางกว๎างขวาง฿นสิ่งวดล๎อม ชํน ฿นหลํงน้้า, ฿นดินละตะกอน
฿ต๎ท๎องน้้า ละบรรยากาศ ตํจะพบการปนปื้อนสาร BPA มากเด๎฿นน้้าชะขยะมูลฝอยพลาสติก นื่องจากกิด
จากปฏิกิริยาคมีการยํอยสลายขยะพลาสติกดยจุลินทรีย์ ท้า฿ห๎มีการพบปริมาณสาร BPA ฿นน้้าชะขยะมูลฝอย
ประภทพลาสติกสูง (ยุภาพร อ้านาจ, 2561, หน๎า 1718) 

การเด๎รับ Bisphenol-A (BPA) ข๎าสูํรํางกายมีอยํูหลายวิธี ชํน การเด๎รับ Bisphenol-A ข๎าสูํรํางกาย
ดยการหาย฿จ, การเด๎รับ Bisphenol-A ข๎าสูํรํางกายดยการสัมผัส, การเด๎รับ Bisphenol-A ข๎าสูํรํางกาย
ดยการกิน (Karolina mikolajewska, 2015, pp. 210-214) ซึ่งหากเด๎รับสาร Bisphenol-A ม๎จะป็น
ปริมาณล็กน๎อยก็สามารถกํอ฿ห๎กิดความป็นพิษเด๎ ชํน กํอ฿ห๎กิดมะร็ง ท้า฿ห๎ระบบภูมิคุ๎มกันบกพรํอง สํงผล
ตํอฮอร์มนการจริญติบตระบบสืบพันธุ์ รคอ๎วน ละ รคบาหวาน (Basileet et. al., 2011, pp. 8389) 
นอกจากนั้น สาร Bisphenol-A ยังจัดป็นสารendocrine disruptors ซึ่งป็นสารที่จะรบกวนการท้างานของ
ตํอมเร๎ทํอ สํงผล฿ห๎อวัยวะที่อยูํภาย฿ต๎การควบคุมการท้างานของตํอมเร๎ทํอมีความผิดปกติ (วราคณา วิศษมณี, 
2553, หน๎า 123) 

ระบบบ าบัดแบบบ่อผึ่ง 
ระบบบ้าบัดบบบํอผึ่งจะบํงตามลักษณะการท้างานเด๎ 3 รูปบบคือ  
1. รูปบบบํอหมัก (Anaerobic pond)  
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2. บํอฟคคัลททีฟ (Facultative pond)  
3. บํอบํม (Maturation pond)  
ส้าหรับข๎อดีของระบบ้าบัดบบบํอผึ่ง ชํน คํา฿ช๎จําย฿นการกํอสร๎าง , การควบคุม ละบ้ารุงรักษาต่้า, 

การดูลรักษาระบบบ้าบัดท้าเด๎งํายดยเมํต๎อง฿ช๎บุคลากรที่มีความรู๎ความช้านาญมาก ละ น้้าทิ้งเด๎มาตรฐาน
พราะมีประสิทธิภาพ฿นการบ้าบัดสูง ตํอยํางเรก็ตามระบบบ้าบัดบบบํอผึ่งก็ยังคงมีข๎อสีย อาทิชํน ต๎องการ
พื้นที่฿นกํอสร๎างระบบบ้าบัดที่คํอนข๎างมาก ละ ฿นฤดูที่มีสงสวํางน๎อยจะมีกลิ่นที่รุนรงออกจากระบบบ้าบัด 
ป็นต๎น (อรทัย สุขจริญ, 2546, หน๎า 47-48) 

ขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย 
ความหมายของมูลฝอย คือ สิ่งตําง ๆ ที่มนุษย์เมํต๎องการ ที่มีลักษณะของข็งละมีความชื้น เด๎กํ 

ศษกระดาษ, ศษอาหาร, ละถุงพลาสติก ป็นต๎น  
ความหมายของของสีย (กรมสํงสริมคุณภาพสิ่งวดล๎อม, 2550, หน๎า 2) ฿ห๎ค้าจ้ากัดความเว๎วํา   

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้้าสีย อากาศสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่น฿ด ซึ่งถูกปลํอยทิ้งหรือมีที่มาจาก
หลํงก้านิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค๎างจากสิ่งหลํานั้น ที่อยูํ฿นสภาพของข็งของหลวหรือก๏าซ 

ดังนั้น฿นทางวิชาการค้าวํา ขยะมูลฝอย จะมีความหมายสื่อถึงสิ่งของที่มนุษย์เมํต๎องการ ดยสํวน฿หญํ
จะป็นของข็ง ละของข็งบางชนิดอาจนําปื่อยละบางชนิดเมํนําปื่อย ชํน ถ๎า, ซากสัตว์, มูลสัตว์, 
พลาสติก, เม๎, หิน, ยาง ละ ลหะชนิดตําง ๆ ป็นต๎น (อรรณพ หอมจันทร ์ละคณะ, 2552, หน๎า 10)  

ส้าหรับหลํงก้านิดหลักของขยะมูลฝอย฿นปัจจุบันเด๎กํ  วัตถุที่ล๎วจากบ๎านรือนละรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย (Municipal solid waste) ละการจัดการขยะมูลฝอยป็นปัญหา
ส้าคัญของประทศเทย นื่องจากปริมาณขยะที่พิ่มขึ้นอยํางมากละการก้าจัดขยะมูลฝอยที่เมํถูกต๎องตามหลัก
วิชาการ จึงท้า฿ห๎กิดปัญหาสิ่งวดล๎อมละสํงผลกระทบตํอสุขอนามัยของประชาชน (ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ, 
2557, หน๎า 2) ดังนั้นจึงต๎องมีการน้าทคนลยีการจัดการละก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการจึง
ถูกน้ามาปรับ฿ช๎พื่อลดปัญหาด๎านสิ่งวดล๎อมละลดผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน ดยปัจจุบัน
ทคนลยีการจัดการละการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการละมีน้ามา฿ช๎มีหลายวิธี (กรมอนามัย, 
2553, หน๎า 8) เด๎ก ํ

1. การน้าขยะเปหมักท้าปุ๋ย (Composting method) 
2. ระบบฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) 
3. การผาด๎วยความร๎อนสูง หรือการก้าจัดดย฿ช๎ตาผา (Incineration) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. พื่อศึกษาละพัฒนาทคนิคการวิคราะห์สารบีสฟีนอล-อ 
2. พื่อศึกษาละปรียบทียบหาปริมาณของสารสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะมูลฝอยระหวํางดือน 

พฤษภาคมถึงธันวาคม 2556 
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3. พื่อศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดสารบีสฟีนอล-อด๎วยระบบบํอผึ่ง 
4. พื่อป็นข๎อมูลพื้นฐาน฿นการก้าหนดคํามาตรฐานของการปนปื้อนสารบีสฟีนอล-อ฿นสิ่งวดล๎อม

฿นอนาคต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

ที่ตั้งและอาณาเขตของพื้นที่ศึกษา 
พื้นที่ที่฿ช๎฿นการศึกษาครั้งนี้คือหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของทศบาลนครขอนกํน หรือ สถานก้าจัด

ขยะมูลฝอยบ๎านค้าบอน สถานก้าจัดขยะมูลฝอยบ๎านค้าบอน มีนื้อที่ประมาณ 100 เรํ ตั้งอยูํที่ บ๎านค้าบอน 
หมูํที่ 7 ละ 11 ต้าบลนนทํอน อ้าภอมือง จังหวัดขอนกํน ซึ่งอยูํบนถนนหลวงผํนดินหมายลข 2 ดยมี
ระยะหํางจากทศบาลนครขอนกํนประมาณ 17 กิลมตร ละมีพิกัดภูมิศาสตร์ละติจูด 16 องศา 35 ลิปดาหนือ 
ลองติจูด 102 องศา 48 ลิปดา ตะวันออก 

การ฿ช๎ที่ดินบริวณดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะ฿นรัศมี 1 กิลมตรรอบสถานก้าจัดขยะมูลฝอยบ๎านค้าบอน
นั้นมีรายละอียดคือ 

1. ทิศหนือ ฿ช๎ประยชน์ด๎านกษตรกรรม (เรํอ๎อย) ละมีฟาร์มคนมหํางจากสถานที่ก้าจัดขยะ
จ้านวน 1 หํง 

2. ทิศ฿ต ๎฿ช๎ประยชน์ด๎านกษตรกรรม (สวนมะมํวง, เรํมันส้าปะหลัง ละสวนยูคาลิปตัส) ละมีชุมชุน 
3. ทิศตะวันออก ฿ต ๎฿ช๎ประยชน์ด๎านกษตรกรรม (เรํมันส้าปะหลัง) 
4. ฿ช๎ประยชน์ด๎านกษตรกรรม (เรํอ๎อย) 
การเก็บตัวอย่าง 
ก็บตัวอยํางน้้าชะขยะ฿ช๎วิธีการก็บตัวอยํางบบจ๎วง หรือ Grab sampling จ้านวน 2 จุดก็บตัวอยําง 

จุดก็บตัวอยํางละ3 ตัวอยําง บริวณจุดรวบรวมน้้าชะขยะกํอนข๎าระบบบ้าบัดละจุดปลํอยน้้าชะขยะที่ผําน
การบ้าบัดล๎วลงสูํสิ่งวดล๎อม ล๎วน้าน้้าชะขยะตัวอยํางมาวิคราะห์หาสารบีสฟีนอล-อที่ศูนย์ธรณีพิบัติภัย, 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ 
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ภาพที ่2: ผนภาพสดงพื้นที่รอบรอบบริวณหลุมฝังกลบขยะบ๎านค้าบอนจังหวัดขอนกํน 
 

ตารางที่ 1: พิกัดการก็บตัวอยํางของตํละพื้นที่ศึกษา 

ชนิดของ
ตัวอย่าง 

สถานทีเ่ก็บ
ตัวอย่าง 

ช่วงเวลาทีเ่ก็บ
ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 
พิกัด 

X Y 

น้้าชะขยะ 

น้้าชะขยะกํอน
บ้าบัด 

พฤษภาคม In 0266069 1836076 
ธันวาคม In 0266019 1836058 

น้้าชะขยะหลัง
บ้าบัด 

พฤษภาคม Eff 0266618 1836076 
ธันวาคม Eff 0266615 1836072 
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ภาพที่ 3: พื้นที่ศึกษาดยรอบบริวณพื้นทีศ่ึกษาละจุดก็บตัวอยํางน้้าชะขยะมูลฝอย (Influent ละ Effluent) 

 

 

ภาพที่ 4: ระบบบ้าบัดน้้าชะขยะบบบํอผึ่งของสถานที่ก้าจัดขยะทศบาลนครขอนกนํ 
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สารเคมีและสารมาตรฐาน  
สารมาตรฐานของบิสฟีนอล-อ ที่฿ช๎มีความบริสุทธิ์ 97% (Sigma Aldrich) ละสารคมีที่฿ช๎คือ มท-

ทานอล HPLC grade, ฮกซน AR grade ละ น้้า AR grade 
การวิเคราะห์ปริมาณบีสฟีนอล-เอในน้ าชะขยะมูลฝอย 
น้าน้้าชะขยะตัวอยํางมาสกัดสารบีสฟีนอล-อออกจากตัวอยํางด๎วยวิธี Solid phase extraction ดย

฿ช๎ C18 ป็น Solid phase ละ฿ช๎ Hexane ป็น elutant ล๎วน้าสารละลายที่สกัดสารล๎วมาระหยจนห๎ง 
จากนั้นติมสาร methanol 1 มิลลิลิตร ล๎ว฿ช๎ปิปตอัตนมัติ (Syringe) ดูดสารฉีดก็บ฿สํขวด พื่อน้าเป
วิคราะห์หาปริมาณบีสฟีนอล-อ ดย฿ช๎ทคนิคครมาทรกราฟีของหลวสมรรถนะสูง (High Performance 
Liquid Chromatography( 

การวิเคราะทางสถิติ 
วิคราะห์ข๎อมูลสถิติของคําปริมาณความข๎มข๎นของลหะหนักดย฿ช๎สถิติชิงพรรณนา (Descriptive 

statistic) ดยวิคราะห์จากฉลี่ย (Mean)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ผลการศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล-เอ ในน้ าชะขยะ 
 

ตารางที่ 2: ปริมาณการปนปื้อนของบีสฟีนอล-อ ฿นน้้าชะขยะกํอนละหลังการบ้าบัด฿นดือนพฤษภาคม
ละดือนธันวาคม 2556 

ชนิดของ
ตัวอย่าง 

ช่วงเวลาเก็บ
ตัวอย่าง 

สถานทีเ่ก็บตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ
สารบีสฟีนอล-เอ (ppm) 

ประสิทธิภาพ
การบ าบัด 

น้้าชะขยะ 

พฤษภาคม 
2556 

น้้าชะขยะกํอนบ้าบัด 0.02 50% 
น้้าชะขยะหลังบ้าบัด 0.01 

ธันวาคม 
2556 

น้้าชะขยะกํอนบ้าบัด 0.002 100% 
น้้าชะขยะหลังบ้าบัด No detectable 

 
จากตารางที่ 2 สดงถึงปริมาณการปนปื้อนของสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะทั้งกํอนบ้าบัดละ

หลังบ้าบัด ฿นดือนพฤษภาคม 2556 มีการปนปื้อนมากกวํา฿นดือนธันวาคม 2556 ทั้ง฿นน้้าชะขยะกํอน
บ้าบัดละหลังบ้าบัด ซึ่งปริมาณของสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะกํอนบ้าบัด฿นดือนพฤษภาคมที่มีคํามากกวํา
ธันวาคม อาจมีสาหตุมาจาก฿นดือนพฤษภาคมป็นชํวงฤดูฝนละมีอุณหภูมิสูงกวําดือนธันวาคม ดังนั้นจึงมี
การยํอยสลายละกิดน้้าชะขยะเด๎มากกวํา฿นฤดูล๎ง  

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวําความข๎มข๎นฉลี่ยของสารบีสฟีนอล-อ฿นตัวอยํางน้้าชะขยะมูลฝอยที่ท้า
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การก็บตัวอยํางดือนพฤษภาคมคือ 0.02 ละ 0.01 ppm ตามล้าดับ ละความข๎มข๎นฉลี่ยของสารบีสฟีนอล-อ
฿นตัวอยํางน้้าชะขยะมูลฝอยที่ท้าการก็บตัวอยํางดือนธันวาคมตรวจพบสารบีสฟีนอล -อฉพาะตัวอยํางน้้า   
ชะขยะกํอนบ้าบัดทํานั้น คือ 0.002 ppm ตํสารบีสฟีนอล-อ฿นตัวอยํางน้้าชะขยะหลังบ้าบัดมีปริมาณน๎อย
มากจึงเมํสามารถตรวจพบเด๎ ละจากข๎อมูลความข๎มข๎นของสารบีสฟีนอล-อฉลี่ยข๎างต๎น ท้า฿ห๎ทราบถึง
ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าชะขยะบบบํอผึ่งของสถานก้าจัดขยะทศบาลนครขอนกํนดังนี้ 

ระบบบ้าบัดน้้าชะขยะบบบํอผึ่งสามารถลดปริมาณบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะเด๎เด๎ร๎อยละ 50 ละ
100 ฿นดือนพฤษภาคมละธันวาคมตามล้าดับ ซึ่งประสิทธิภาพการบ้าบัดสารบีสฟีนอล-อที่ตกตํางกันของ
ระบบบ้าบัดบบบํอผึ่ง อาจมีผลมาจากระดับความข๎มข๎นของสารบีสฟีนอล-อ฿นตัวอยํางน้้าชะขยะกํอนบ้าบัด
ของดือนพฤษภาคมละธันวาคมที่มีความตกตํางกันถึง 10 ทํา ละปริมาณน้้าชะขยะดือนพฤษภาคมที่มี
ปริมาณมากนื่องจากผลของอุณหภูมิที่สูง ท้า฿ห๎กิดอัตราปฎิกิริยาคมีของการยํอยสลายขยะสูง 

 
สรุป  

จากการศึกษาพบการปนปื้อนของสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะทั้ง฿นดือนพฤษภาคมละดือน
ธันวาคม2556 ละระดับการปนปื้อนดือนพฤษภาคมมีคํามากกวําดือนธันวาคม 2556 ทั้ง฿นน้้าชะขยะกํอน
บ้าบัดละหลังบ้าบัด นื่องจากปัจจัยด๎านอุณหภูมิละกลเลการกิดปฏิกิริยาคมี฿นการสลายตัวของสาร      
บีสฟีนอล-อจากขยะที่ตกตํางกัน จึงท้า฿ห๎มีการปลํอยสารบีสฟีนอล-อจากขยะสูํสิ่งวดล๎อมที่ตกตํางกัน   
ซึ่งจะห็นเด๎จากปริมาณการปนปื้อนสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะกํอนบ้าบัดจะลดลงถึง 10ทําจากปริมาณดิม 
ละด๎วยความข๎มข๎นของสารบีสฟีนอล-อที่ตกตํางกันนี้ จึงท้า฿ห๎พบวํา ประสิทธิภาพการบ้าบัดบบบํอผึ่ง
สามารถบ้าบัดสารบีสฟีนอล-อ฿นน้้าชะขยะเด๎ ตํระบบบ้าบัดบบบํอผึ่งจะมีประสิทธิภาพการบ้าบัดสูง        
ก็ตํอมื่อ มีความข๎มข๎นของสารบีสฟีนอล-อต้่าละปริมาณน้้าชะขยะมูลฝอยน๎อย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวํามื่อมีปริมาณน้้าชะขยะมูลฝอยข๎าสูํระบบ้าบัดจ้านวนมาก จะท้า฿ห๎
ประสิทธิภาพการบ้าบัดสารบีสฟีนอล-อลดลง ดังนั้น พื่อ฿ห๎ระบบบ้าบัดท้างานเด๎อยํางต็มประสิทธิภาพ ควร
มีการปรับปรุงระบบบ้าบัด฿ห๎มีความสามารถ฿นการบ้าบัดน้้าชะขยะเด๎ม๎วําจะมีปริมาตรน้้าชะขยะที่สูงข๎าสูํ
ระบบ ละควรมีการติดตั้งครื่องวัดอัตราการเหลข๎าละเหลออกของน้้าชะขยะ พื่อ฿ห๎ทราบปริมาณน้้าสียที่
เหลข๎าสูํระบบบ้าบัดที่นํนอน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาผลของพอร์เลต์ตํอความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน  ดย฿ช๎
พอร์เลต์ผสมกับดินทรายจัด฿นปลงทดลอง การออกบบปลงทดลอง฿นการวิจัย฿ช๎วิธีสุํมบล็อกสมบูรณ์ดย
ผสมพอร์เลต์฿นอัตราสํวน 10 ละ 5 ตัน/ฮกตาร์ ตัวอยํางดิน จะถูกก็บตัวอยํางบบเมํถูกรบกวนด๎วยคอร์
ก็บดินพื่อน้ามาวิคราะห์ความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน  ตลอดจนทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน         
ผลการศึกษาพบวําพอร์เลต์฿นอัตราสํวน 10 ตัน/ฮกตาร์มีความสามารถ฿นการยึดความชื้น฿นดินเด๎สูงที่สุด 
ดยมีปริมาณน้้าที่ป็นประยชน์ตํอพืชมากกวําปลงทดลองอื่นดยมีคําทํากับ 10.02, 9.25 ละ 10.67% 
สํวนปลงทดลองมีอัตราผสมพอร์เลต์ 5 ตัน/ฮกตาร์ มีปริมาณน้้าที่ป็นประยชน์ตํอพืชต่้ากวําปลงที่
ปรับปรุงด๎วยพอร์เลต์฿นอัตราสํวน 10 ตัน/ฮกตาร์ ตํมากกวําปลงควบคุมที่เมํมีการปรับปรุงดินดยมีคํา
ทํากับ 7.99, 8.38 ละ 8.67 % ปลงทดลองที่เมํเด๎ปรับปรุงดินด๎วยการผสมพอร์เลต์ มีคําความจุน้้า฿ช๎
ประยชน์เด๎ของดนิต่้าที่สุด ดยมีคําทํากับ 6.98, 6.78 ละ 5.36 % ผลการวิจัยนี้จึงสามารถสรุปเด๎วําพอร์เลต์
สามารถ฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดินนื่องจากมีความสามารถ฿นการยึดหนี่ยวความชื้นที่ป็นประยชน์ของดิน    
พิ่มปริมาณน้้า฿นดินที่สํงผลตํอการจริญติบตของพืชจึงสามารถน้ามา฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดินเด๎ 

ค าส าคัญ: พอร์เลต,์ วัสดุปรับปรุงดิน, ความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน 
 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the effect of perlite on available water 
capacity in sandy soil at Tambon Phaniat, Amphoe Khok Samrong, Changwat Lopburi. Perlite 
was used to mix with the sandy soil in the study plots. The RCBD (Randomized Complete 
Block Design) was used in experimental design with two perlite application rates at 10 and 5 
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t/h. Soil samples were collected by the uninterrupted method from the soil collecting cores 
and physical properties of the soil were analized. The results show that perlite at application 
rates of 10 t/h has the highest available water capacity of 10.02, 9.25 and 10.67 % 
respectively. The study plots with perlite application rates of 5 t/h have available water 
capacity lower than the perlite at application rates 10 t/h but more than the control plots 
or without soil improvement by available water capacity of 7.99, 8.38 and 8.67 %. Trial plots 
without soil improvement by perlite were demonstrated the lowest available water capacity 
of 6.98, 6.78 and 5.36 %. It can be concluded that using perlite for soil amendment is 
erffective due to its ability to hold the beneficial moisture of the soil and increase available 
water capacity that affects the growth of plants. 

Keywords: Perlite, Soil amendment, available water capacity 
 

บทน า 

หินพอร์เลต์ (Perlite) ป็นหินภูขาเฟชนิดหนึ่งที่กิดจากการย็นตัวอยํางรวดร็วของลาวา ท้า฿ห๎กิด
หินที่มีลักษณะนื้อคล๎ายก๎ว มีสีตั้งตํทาถึงด้า ลักษณะประกายผิวคล๎ายเข (Waxy Luster) มีรอยตกป็น
วงซ๎อนหมือนกลีบหัวหอมกิดจากการหดตัวมื่อหินย็นตัว ละมักพบน้้าจือปนอยูํ฿นครงสร๎าง฿นอัตราสํวน
ระหวําง 2-6% ท้า฿ห๎หินพอร์เลต์มีคุณสมบัติพิศษมื่อดนความร๎อนจะตกตัวออกละปลี่ยนสภาพป็นวัสดุ
ที่มีความพรุนสูง, บา, อุ๎มน้้าละธาตุอาหารเด๎ดีซึ่งป็นคุณสมบัติที่หมาะสม฿นการ฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดินพื่อ
การกษตร 

ดินทรายจัด (Sandy Soils) ป็นปัญหาส้าคัญของประทศเทย จากการส้ารวจของกรมพัฒนาที่ดิน
พบวําประทศเทยมีพื้นที่ ที่มีปัญหาดินทรายจัดประมาณ 7.1 ล๎านเรํ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, หน๎า 39) 
ปัญหาดินทรายจัดนี ้กรมพัฒนาที่ดินเด๎฿ห๎ค้าจ้ากัดความ หมายถึง ดินที่มีนื้อดินป็นดินทราย หรือดินทรายปน
รํวน มีอนุภาคขนาดทรายป็นองค์ประกอบมากกวําร๎อยละ 85 มีความหนาของชั้นดินมากกวํา 50 ซนติมตร 
ดินทรายจัดมักกิดจากวัตถุต๎นก้านิดดินที่ป็นตะกอนนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝั่งทะล พบเด๎ทั้ง฿น
พื้นที่ลุํม ละพื้นที่ดอน กิดการชะล๎างพังทลายเด๎งําย ดินเมํจับตัวป็นก๎อนท้า฿ห๎เมํมีครงสร๎าง สํวน฿หญํมี
วัตถุต๎นก้านิดป็นรํควอตซ์ท้า฿ห๎มีความสามารถ฿นการลกปลี่ยนคตเอออนต่้ามาก จึงมีธาตุอาหารน๎อย 
ดยฉพาะฟอสฟอรัส ละพทสซียมที่ป็นประยชน์ มีการตอบสนองของพืชตํอปุ๋ยคมียํ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553, หน๎า 42) นอกจากนั้นดินทรายจัดถ๎าอยูํ฿นพื้นที่ดอนจะระบายน้้าร็วกินเปละมีการซึมซาบน้้าที่ร็ว
มาก (อิบ, 2533, หน๎า 18) ละดินยังมีการอุ๎มน้้าต่้ามื่อกิดฝนตกหรือ฿ห๎น้้าท้า฿ห๎พืชกิดอาการขาดน้้าเด๎งําย
มื่อกิดฝนทิ้งชํวง (สมบูรณ์, 2530, หน๎า 23) 

จากปัญหาดินทรายจัดดังกลําว สมบัติบางประการของหินพอร์เลต์มีความหมาะสมอยํางยิ่งที่จะ
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น้ามา฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดินทรายพื่อก๎ปัญหาเด๎ป็นอยํางดี นื่องจากหินพอร์เลต์ที่ผํานการ฿ห๎ความร๎อน
ด๎วยการผาล๎วมีความพรุนสูง สามารถพิ่มการอุ๎มน้้าของดินสํวนที่พืชน้าเป฿ช๎ประยชน์เด๎  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ คือ การศึกษาผลของพอร์เลต์ตํอความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินทรายจัด฿นต้าบลพนียด 
อ้าภอคกส้ารง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัย฿นครั้งนี้สามารถ฿ช๎ป็นนวทาง฿นการปรับปรุงดินทรายจัดพื่อ
ก๎ปัญหาทางด๎านกษตรกรรม พิ่มประสิทธิภาพของดิน฿ห๎หมาะสมกํการกษตรกรรม ชํวยพิ่มผลผลิต ละ
ป็นการพิ่มมูลคําของหินพอร์เลต์ซึ่งป็นวัสดุที่สามารถหาเด๎฿นประทศเทย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. หินเพอร์ไลต์ 
หินพอร์เลต์กิดจากการย็นตัวอยํางรวดร็วของลาวาท้า฿ห๎นื้อหินมีลักษณป็นก๎วผลึก

(Devitrification) หินพอร์เลต์ป็นหินภูขาเฟนื้อก๎วที่มีองค์ประกอบของธาตุ ซิลิกาสูงประมาณร๎อยละ 70 
หรือมากกวํา ละมีน้้า฿นองค์ประกอบประมาณร๎อยละ 2 – 5 เมํท้าปฏิกริยากับสารคมีอื่นเด๎งําย ละจัดอยูํ
฿นสารจ้าพวกที่ฉื่อยตํอปฏิกิริยาคมี มื่อสภาพวดล๎อมปลี่ยนปลงเป ดยทั่วเปหินพอร์เลต์มีลักษณะสีทาอํอน 
ตํอาจพบสีด้า สีน้้าตาล สีขียวเด๎ ฿นนื้อหินมักพบรํควอทซ์ (Quartz), ฟลสปาร์, เบอเทต์, ฮอร์นบลนด์, 
หรืออาจพบชิ้นสํวนของศษหินชนิดอื่นฝังตัวอยูํ฿นนื้อหิน (ส้านักทรัพยากรร ํกรมทรัพยากรธรณี, 2549, หน๎า 5) 

1.1 หินเพอร์ไลต์ที่พบในประเทศไทย 
฿นประทศเทยพบหินพอร์เลต์เด๎฿นหินภูขาเฟตั้งตํยุคทอร์ชียร์รี่ขึ้นมา หรือน๎อยกวํา    

65 ล๎านปี หลํงที่พบมักอยูํ฿นบริวณที่กิดภูขาเฟระบิดอยํางรุนรงมากํอน จากการส้ารวจของกรม
ทรัพยากรธรณีพบวํา หลํงหินพอร์เลต์สามารถพบเด๎฿นกลุํมหินภูขาเฟบราณบริวณตอนกลางประทศ 
ดยฉพาะกลุํมหินภูขาเฟล้านารายณจ์ังหวัดลพบุรีละจังหวัดพชรบูรณ์ อ้าภอสระบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีหิน
พอร์เลต์อยูํปริมาณมาก มีศักยภาพ฿นการน้ามา฿ช๎ประยชน์ทางอุตสาหกรรมเด๎ (นิคม, 2530, หน๎า 12) ดย
หลํงรํพอร์เลต์บริวณนี้ครอบคลุมพื้นที่กวํา 1,200 ตร.กม. องค์ประกอบนื้อก๎ว฿นหินพอร์เลต์บริวณนี้
พบวํามีรํ K2O สูงกวําหินพอร์เลต์จากหลํงที่มีคุณคําทางศรษฐกิจอื่น ๆ (ส้านักทรัพยากรรํ กรมทรัพยากรธรณี, 
2549, หน๎า 5) 
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ก) ภูขาหินพอร์เลต์ที่กิดจากการย็นตัวของลาวา ข) ตัวอยํางหินพอร์เลต์ 

ภาพที่ 1: ตัวอยํางหินพอร์เลต ์บริวณขาจมูกขก ต้าบลนิยมชัย อ้าภอสระบสถ์ จังหวัดลพบุร ี
 

1.2 สมบัติทางฟิสิกส์ และเคมีของหินเพอร์ไลต์ 
องค์ประกอบของหินพอร์เลต์ ละสมบัติทางคมีของหินจะมีลักษณะปลี่ยนปลงเมํ

นํนอนขึ้นอยูํกับสภาพวดล๎อม฿นการกิดตํดยหลักล๎วจะมีซิลิกอนออกเซด์ ละอลูมีนําออกเซด์ ป็น
องค์ประกอบหลัก ชสตอร์มน(Chesterman, 1995, pp 56) เด๎ระบุคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของหินพอร์เลต์เว ๎
ละเด๎วํามีความหนานํน 1,100 กก./ลบ.ม. ดยประมาณ (Maxim, 2014, pp 268) มีองค์ประกอบ 
ประกอบด๎วยซิลิกา 70-75% อลูมินา 12-14% ละน้้า 2-6% มีมลทินละสิ่งจือปนล็กน๎อย, มีความข็งตาม
สกลของมห์ 5.5-7, ความถํวงจ้าพาะ2.3 - 2.8 ละมีจุดหลอมหลว 760 - 1300 องศาซลซียส 
(Chesterman, 1995, pp 56) สมบัติทางคมีของหินพอร์เลต์ หินพอร์เลต์ที่จะน้ามา฿ช๎ประยชน์เด๎นั้น
จะต๎องอยูํ฿นสภาพที่ยังเมํปลี่ยนป็นก๎วผลึก ซึ่งสามารถพบเด๎฿นหินภูขาเฟยุคทอร์ชียรี่ขึ้นมา หรือมีอายุ
น๎อยกวํา 65 ล๎านปี สํวนประกอบทางคมีของหินพอร์เลต์  สํวนมากอยูํ฿นรูปออกเซด์ของธาตุตําง ๆ 
รายละอียดดังตารางด๎านลําง ซึ่งป็นผลการศึกษาองค์ประกอบของหินพอร์เลต์จากอ้าภอล้านารายณ์ 
จังหวัดลพบุร ี

 
ตารางที่ 1: สํวนประกอบทางคมีของหินพอร์เลต์จากอ้าภอล้านารายณ ์จังหวัดลพบุร ี

สารประกอบ ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ/น้ าหนัก) 
SiO2 72.62 
TiO2 0.30 
Al2O3 12.99 
Fe2O3 1.36 
MnO 0.05 
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สารประกอบ ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ/น้ าหนัก) 
MgO 0.13 
CaO 0.71 
Na2O 3.93 
K2O 5.78 

P2O3 0.05 
SO3 0.03 

ท่ีมา : (ส้านักทรัพยากรรํ กรมทรัพยากรธรณี, 2549, หน๎า 23) 

1.3 การใช้ประโยชน์จากหินเพอร์ไลต์ 
มื่อน้าหินพอร์เลต์มาปรับสภาพด๎วยความร๎อนดยการผาที่อุณหภูมิ  760-1,000 องศา

ซลซียส หินพอร์เลต์จะกิดการขยายตัว ท้า฿ห๎น้้าที่อยูํ฿นนื้อก๎วหลุดออกเปอยํางรวดร็ว฿นสภาพที่ป็นเอน้้า
ที่อยูํ฿นครงสร๎างของหินจะกิดการระบิดอยํางรุนรงท้า฿ห๎หินพอร์เลต์ขยายตัวออก  4 – 20 ทําของ
ปริมาตรดิม ปัจจัยส้าคัญ฿นการปลี่ยนปลงขึ้นอยูํกับ ขนาดของหินพอร์เลต์ที่ท้าการผา, อุณหภูมิที่
หมาะสม฿นการขยายตัวของหินพอร์เลต์  ละชํวงระยะวลาที่ปริมาณน้้าระหยออกกํอนขยายตัว 
(Chesterman, 1995, pp 25) หลังการผาล๎วหินพอร์เลต์จะปลี่ยนสภาพป็นวัสดุที่มีน้้าหนักบา พองตัวมี
รูพรุนล็กมากคล๎ายฟองน้้า มีพื้นที่ผิวสูง (Tekin, N. et al., 2006, pp130) มีลักษณะคล๎ายข๎าวพดคั่ว สีขาว 
ลอยน้้าเด๎ (นิคม, 2530, หน๎า 133) คําความหนานํนของหิน฿นสภาพปรกติ 1,100 กก./ลบ.ม.จะลดลงหลือ
พียง 30–150 กก./ลบ.ม. (Naeve, 2014, pp 163) รียกวําสารพอร์เลต์ (Expanded Perlite) ซึ่งสมบัติที่ดี 
คือ น้้าหนักบา ความหนานํนต่้า เมํป็นตัวน้าความร๎อน ป็นสารทนเฟ ปูองกันสียง มีความสามารถดูดซับเด๎ดี 
ละฉื่อยตํอปฏิกิริยาคมี (Chesterman, 1995) จากคุณสมบัตินี ้ท้า฿ห๎หินพอร์เลต์ที่ผาล๎วสามารถน้าเป฿ช๎
฿นอุตสาหกรรมตําง ๆ มากมาย ชํน ฿นประทศสหรัฐอมริกา หินพอร์เลต์ที่ผลิตเด๎฿นตํละปีประมาณ 
375,000 ตัน ถูก฿ช๎฿นอุตสาหกรรมกํอสร๎าง 53% , ฿ช๎฿นอุตสาหกรรมการกษตร 14% สํวนที่หลือถูก฿ช๎฿น
อุตสาหกรรมอื่น ๆ (USGS, 2016) 

จากคุณสมบัติของหินพอร์เลต์ที่ปรับสภาพด๎วยความร๎อน ท้า฿ห๎หมาะสม฿นการ฿ช๎ป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินพื่อชํวยพิ่มผลผลิตทางการกษตร ดยสํวนมากการ฿ช๎ประยชน์อยูํ฿นรูปบบของการ฿ช๎พื่อความ
อัดนํน ป็นตัวกลางพื่อกักก็บความชื้นละปุ๋ย ละปลดปลํอยออกมา฿นวลาที่พืชต๎อง฿ช๎งาน ละยังถูก฿ช๎
ป็นวัสดุทดทนดินพื่อพยุงรากพืช฿นการปลูกพืชบบเมํ฿ช๎ดิน (ส้านักทรัพยากรรํ กรมทรัพยากรธรณี, 2549, 
หน๎า 32) นื่องจากมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นของดินชํวยการจริญติบตของพืช (Yilmazer, S. and M. B. 
Ozdeniz, 2005, pp 315) อนุภาคของพอร์เลต์ที่ผํานการปรับสภาพด๎วยความร๎อนจะประกอบด๎วยชํองวําง
ขนาดล็กมากมายท้า฿ห๎มีพื้นที่ผิวสูงสามารถดูดซับความชื้นเด๎มากกวํา 2-4 ทําดยน้้าหนัก ละมื่อทียบกับ
ดินทรายพบวําพอร์เลต์มีการอุ๎มน้้าน๎อยกวําครึ่งหนึ่งของน้้าที่฿สํลงเป ละพอร์เลต์ยังมีการระบายอากาศที่ดี
ซึ่งป็นประยชน์ตํอรากพืชนอกจากนั้นพอร์เลต์ยังสามารถปรับปรุงคําความป็นกรดป็นดํางของดิน฿ห๎
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หมาะสมกํการพาะปลูก (Silber, A. et al., 2010, pp 279) ดยประทศเทยเด๎มีการทดลองน้าพอร์เลต์
มา฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดิน฿นสวนยางพาราละนาข๎าว พื่อชํวยพิ่มความรํวนซุยของดินท้า฿ห๎การระบายน้้า
ละอากาศดีขึ้น พอร์เลต์จึงถูกน้ามา฿ช๎฿นการปลูกพืชหลายชนิด ชํน มะขือทศ มลอน สตอบอรี่ ผักกาด 
กล๎วยเม๎ ละเม๎ดอกอื่น ๆ ละยัง฿ช๎ป็นวัสดุก็บกักยาฆําวัชพืช ละควบคุมความข๎มข๎นของอาหารสัตว์
นื่องจากมีสมบัติที่สามารถซึมซับความข๎มข๎น฿นขณะที่ยังมีคุณสมบัติ฿นการเหล  ละคงทนตํอการ
ปลี่ยนปลงทางจุลชีววิทยาเด๎ด ี(ส้านักทรัพยากรรํ กรมทรัพยากรธรณี, 2549, หน๎า 33) 

นอกจากการ฿ช๎ปรับปรุงดินพื่อการกษตรล๎ว พอร์เลต์ที่ปรับสภาพด๎วยความร๎อนยังถูก
น้าเป฿ช๎฿นอุตสาหกรรมประภทอื่นนื่องจากมีน้้าหนักบา ป็นสารฉื่อยเมํท้าปฏิกิริยาทางคมี (Karakoç, M. 
B. et al., 2012, pp 49) ความหนานํนต่้าดยทั่วเปมีความหนานํนประมาณ 30-300 kg/m3 มื่อน้าเป
ผสม฿นวัสดุ฿ดจะท้า฿ห๎มีน้้าหนักบาขึ้น ชํนน้าเปผสม฿นซีมนต์ หรือปูนปาสตอร์ (Abidi, S. et al., 2015, 
pp. 398) นอกจากนั้นพอร์เลต์ที่ปรับสภาพด๎วยความร๎อนล๎วยังมีคําการน้าความร๎อนต่้า ดยมีคําการน้า
ความร๎อนพียง 0.265 สํวนพอร์เลต์ที่อัดนํน มีคําการน้าความร๎อน 1.25 ซึ่งจากสมบัติดังกลําวนี้สามารถ฿ช๎
ป็นวัสดุกันความร๎อนเด๎ (Demirboga, R. and R. Gül, 2003, pp 1157) หรือ฿ช๎ป็นสารทนเฟ ละจะเมํ
หลอมละลายจนกวําอุณหภูมิจะสูงถึง 1,200 องศาซลซียส ละพอร์เลต์ที่ปรับสภาพด๎วยความร๎อนยัง
สามารถน้ามา฿ช๎ป็นวัสดุส้าหรับดูดซับ ชํน ฿ช๎ป็นวัสดุกรองน้้า (Nguyen Thanh, D. et al., 2011, pp 98) 
กรองลหะหนัก฿นน้้าบางชนิดชํนสารหนู หรือวัสดุดูดซับน้้ามัน (Boumnijel, I. et al., 2013, 115),  

2. ดินทรายจัด 
ดินทรายจัด ป็นดินที่มีปัญหาตํอการ฿ช๎ประยชน์ด๎านกษตรกรรม (Problem Soils) (ส้านัก

ส้ารวจดิน ละวางผนการ฿ช๎ที่ดิน, 2549, หน๎า 27) กลําววํา หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติอยําง฿ดอยํางหนึ่ง 
หรือหลายอยํางเมํ หมาะสม หรือเมํคํอยหมาะสมที่จะน้ามา฿ช๎ส้าหรับการพาะปลูกพืชศรษฐกิจ ท้า฿ห๎ผล
ผลิตต่้า ละ ต๎องมีการจัดการดินป็นกรณีพิศษกวําดินทั่วเปจึงจะสามารถ฿ช๎ประยชน์฿นการพาะปลูก ละ
฿ห๎ผล ผลิตดีทําที่ควรเด๎ นอกจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินเด๎฿ห๎ค้าจ้ากัดความของดินทรายจัดคือดินที่มีนื้อดินบน
ป็นดินทราย หรือดินทรายปนรํวน มีอนุภาคขนาดทรายป็นองค์ประกอบมากกวําร๎อยละ 85 มีความหนา
มากกวํา 50 ซนติมตร ดินมีการระบายน้้าดีจนถึงดีกินเป เมํอุ๎มน้้า ท้า฿ห๎ดินก็บน้้าเว๎เมํอยูํ ละกิดการ
กรํอนเด๎งําย มักกิดจากวัตถุต๎นก้านิดดินที่ป็นตะกอนนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝั่งทะล พบเด๎ทั้ง฿น
พื้นที่ลุํมละพื้นที่ดอน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553, หน๎า 13) ดยดินนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7 ล๎านเรํ คิดป็น 2% 
ของดินทั้งประทศ 

ดินทรายจัด฿นประทศเทยสามารถพบเด๎฿น฿นพื้นที่ดอน พบตามบริวณหาดทราย สันทราย
ชายทะล หรือบริวณพื้นที่ลาดถึงที่ลาดชิงขา นื้อดินป็นทรายตลอด มีการระบายน้้าดีมากจนถึงดีมาก
กินเป ดินเมํอุ๎มน้้า ละกิดการชะล๎างพังทะลายเด๎งํายนื่องจากอนุภาคดินมีการกาะตัวกันน๎อยมาก สํวน
฿หญํ฿ช๎ปลูกพืชเรํ ชํน มันส้าปะหลัง สับปะรด นอกจากนั้นยังพบเด๎฿นพื้นที่ลุํม ดยมักพบตามที่ลุํมระหวํางสันหาด 
หรือนินทรายชายฝั่งทะล หรือบริวณที่ราบที่อยูํ฿กล๎ภูขาหินทราย ดินมีการระบายน้้าลวหรือคํอนข๎างลว 
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ท้า฿ห๎ดินฉะหรือมีน้้าขังป็นระยะวลาสั้น ๆ เด๎ หลังจากที่มีฝนตกหนัก บางหํง฿ช๎ท้านา บางหํง฿ช๎ปลูกพืชเรํ 
ชํน อ๎อย ละปอ บางหํงป็นทืทิ้งร๎าง หรือป็นทุํงหญ๎าธรรมชาติ นอกจากนี้฿นบางพื้นที่ บริวณหาดทรายกํา 
หรือบริวณสันทรายชายทะล ดยฉพาะ฿นขตภาคตะวันออกละภาค฿ต๎ อาจพบดินทรายที่มีชั้นดินดาน
อินทรีย์ ซึ่งป็นดินทรายที่มีลักษณะฉพาะตัวคือ ชํวงชั้นดินตอนบนจะป็นทรายสีขาว ตํมื่อขุดลึกลงมา     
จะพบชั้นทรายสีน้้าตาลปนดงที่กิดจากการจับตัวกัน ของสารประกอบพวกหล็ก ละอินทรียวัตถุอัดนํน
ป็นช้ันดาน฿นตอนลําง ซึ่ง฿นชํวงฤดูล๎งชั้นดาน฿นดินนี ้จะห๎งข็งมากจนรากพืชเมํอาจชอนเชผํานเปเด๎ สํวน
฿นฤดูฝนดินจะปียกฉะ สํวน฿หญํยังป็นพื้นที่ปุาสม็ด ปุาชายหาด ปุาละมาะ หรือบางหํง฿ช๎ปลูกมะพร๎าว 
มะมํวงหิมพานต์ 

3. ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 
สถานที่ด้านินการศึกษาตั้งอยูํที่ สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ต้าบลพนียด อ.คกส้ารง 

จ.ลพบุรี ลักษณะภูมิประทศป็นที่ราบกว๎างติดกับกลุํมขาที่ป็นทือกยาวยอดรียบ มีนวตะวันออกฉียง฿ต๎-
ตะวันตกฉียงหนือ ประกอบด๎วยขาพระยาดินธง ขาขะมยปล๎น ขาพนียด ละ ขาจระข๎ ส้าหรับพื้นที่
ศึกษามีขาพนียดตั้งตระหงํานอยูํทางด๎านหลังของสถานีวิจัย ลักษณะดินบริวณพื้นที่ศึกษานี้ ป็นบริวณที่มี
ปัญหาดินทรายจัด กลําวคือมีอนุภาคขนาดทราย 85% ขึ้นเป ละมีความหนากินกวํา 50 ซนติมตร สาหตุ
ที่บริวณดังกลําวมีปัญหาดนิป็นทรายจัดอยํางรุนรงนื่องจากลักษณะธรณีวิทยา฿นบริวณพื้นที่ศึกษา ป็นหิน
ทรายที่กิด฿นยุคเทรอสซิก (TR) ซึ่งป็นกลุํมยํอยของหมวดหินคราช ฿นมหายุคมีซซอิก มีอายุประมาณ 
245 - 65 ล๎านป ีหินบริวณนี้จะป็นหินทรายที่มีนื้อละอียด ป็นหินทรายนื้อควอตรซ์ ซึ่งจะมีรํธาตุต่้า มื่อ
มีการผุพังจึงทับถมท้า฿ห๎กิดดินที่มีลักษณะอนุภาคหยาบอยูํบริวณดังกลําว (กัญจน์นรี, 2555, หน๎า 7) 
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ภาพที่ 2: ต้าหนํง ละลักษณะทั่วเปของพื้นที่ศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาผลของพอร์เลต์ตํอความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินทรายจัด฿นต้าบลพนียด อ้าภอคกส้ารง 
จังหวัดลพบุร ี

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย฿นครั้งนี้บํงการศึกษาออกป็น 3 ขั้นตอนดังนี ้
1. การตรียมปลงทดลอง 

ปลงทดลองที่฿ช๎฿นการศึกษาครั้งนี้ตั้งอยูํที่  สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ต้าบลพนียด   
อ.คกส้ารง จ.ลพบุรี พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 47P, 692344 E, 1664397 N. ดยปลงทดลองตั้งอยูํบริวณ   
ที่ราบชิงขาพนียดซึ่งป็นภูขาหินทรายยุคเทรอสซิคที่ผุพังละถูกพัดพาลงมาทับถมท้า฿ห๎สภาพของดิน
บริวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะหยาบ สํวน฿หญํป็นอนุภาคขนาดม็ดทราย ขนาดปลงทดลอง฿นการวิจัยครั้งนี้  
มีลักษณะป็นสี่หลี่ยมจตุรัตขนาดกว๎าง 6 มตร ยาว 6 มตร พื้นที่ 36 ตารางมตร ตํละปลงหํางกัน 1 มตร 
ดยวางผนการทดลองบบสุํม฿นบล๏อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; RCBD) ดยตํละ
ปลงมีการระบุขอบขตละต้าหนํงด๎วยการปักเม๎กั้นดังภาพที่ 3 การศึกษาเด๎บํงกลุํมทดลองออกป็น 3 กลุํม 
กลุํมละ 3 ปลง ตามอัตราสํวนปริมาณพอร์เลต์ที่฿สํตํละปลง ประกอบด๎วยปลงที่฿สํพอร์เลต์฿น
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อัตราสํวน 5 ตัน/ฮกตาร์ (฿ช๎พอร์เลต์จ้านวน 18 กก./ปลง) จ้านวน 3 ปลง, ปลงที่฿สํพอร์เลต์฿น
อัตราสํวน 10 ตัน/ฮกตาร ์(฿ช๎พอร์เลต์จ้านวน 36 กก./ปลง) จ้านวน 3 ปลง ละปลงควบคุม หรือปลง
ทดลองที่เมํ฿สํพอร์เลต์ จ้านวน 3 ปลง พอร์เลต์ที่฿ช๎฿นการศึกษาครั้งนี้เด๎จากการจัดท้าดยสถานีวิจัย
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์วิทยาขตลพบุรี ผลิตจากหินพอร์เลต์บริวณอ้าภอสระบสต์ ที่ถูกผาพื่อปรับสภาพ
ด๎วยอุณหภูมิ 800 องศา 

 

  
ภาพที่ 3: ปลงทดลองขนาด 6 x 6 มตร ที่ระบุขอบขตละต้าหนํงด๎วยการปักเม๎ 

 
2. ศึกษาสมบัติของดินกํอนปรับปรุงดินละปรับปรุงพื้นที่ด๎วยการเถพรวน ละก้าจัดวัชพืช ดย 

สมบัติของดินที่ศึกษาเด๎กํ ลักษณะนื้อดิน, ความหนานํนรวม, คําความถํวงจ้าพาะของม็ดดิน ละคําความพรุน 
3. ศึกษาผลของพอร์เลต์ตํอความชื้นที่ป็นประยชน์ของดิน ดยศึกษาจากการตรวจวัดคํา ปริมาณ

น้้าที่ป็นประยชน์ (Available Water Capacity) ของปลงทดลองละปรียบทียบระหวํางปลงที่มีการ
ปรับปรุงดินด๎วยพอร์เลต์ ละปลงที่เมํมีการปรับปรุง กํอนปรับปรุงดิน ละหลังปรับปรุงดินป็นวลา 90 วัน 
การก็บตัวอยํางดิน฿ช๎วิธีก็บบบเมํถูกรบกวนด๎วยคอร์ก็บดินมาตรฐาน จากนั้นวิคราะห์หาระดับความชื้นที่
ระดับ Matrix potential ตําง ๆ เด๎ก ํ1 kPa, 3.3 kPa, 10 kPa, 33.3 kPa, 100 kPa, 300 kPa ละ 1,500 kPa 
ละวิคราะห์การดูดยึดน้้าของอนุภาคดินดย฿ช๎รงดึงที่  1/3 บรรยากาศ (33 kPa) รียกวํา ขีดจ้ากัดบน 
(Upper limit) หรือความจุความชื้นสนาม (Field Capacity, FC) ละที่รงดึงที่ 15 บรรยากาศ (1,500 kPa) 
รียกวํา ขีดจ้ากัดลําง (Lower limit) หรือความชื้นที่ ณ จุดหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point ,PWP) 
ผลตํางของระดับความชื้นที่ความจุสนาม (FC) กับจุดหี่ยวถาวร (PWP) จะป็นความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน 
(Available water capacity, AWCA) หรือ AWCA = FC-PWP ซึ่งป็นปริมาณความชื้นสูงสุดที่ป็นประยชน์ตํอพืช 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. สมบัติของดิน฿นพื้นที่ศึกษา 
ผลการวิคราะห์สมบัติทางกายภาพของดินดั้งดิม฿นพิ้นที่ศึกษาหรือสภาพดินกํอนการปรับปรุงดิน

ด๎วยพอร์เลต์ สามารถสรุปเด๎ดังนี้ ลักษณะนื้อดินของพื้นที่ศึกษาป็นดินทรายปนดินรํวน ประกอบด๎วยทราย 
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8 6 .4  % ทรายปูง 9.5 % ละ ดินหนียว 4.1 % มีคําความหนานํนรวม 1.64 กรัม /ลบ.ซม . มีคําความถํวงจ้าพาะ
ของม็ดดิน ประมาณ 2.54 ละมีคําความพรุนประมาณ 37 % 

2. ผลของพอร์เลต์ตํอความช้ืนที่ป็นประยชน์ 
การทดสอบความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินพื่อศึกษาปริมาณน้้าที่ป็นประยชน์ที่กักก็บ฿นดิน 

ละพืชสามารถน้าเป฿ช๎เด๎ สดงดังตารางที่ 2 ดินดั้งดิมที่ยังเมํเด๎ปรับปรุงพื้นที่ด๎วยการเถพรวน ละก้าจัด
วัชพืชมีคําความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน 5.3 % ปลงทดลองที่เมํเด๎ปรับปรุงดินด๎วยการผสมพอร์เลต์ มีคํา
ความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน฿กล๎คียงกัน ดยมีคําทํากับ 6.98 ,  6.78  ละ 5.36 % จากการทดลองผสม
พอร์เลต์฿นอัตราสํวน 5 ตัน/ฮกตาร์ ละ 10 ตัน/ฮกตาร์ พบวํา คําความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินที่ปลง
ทดลองซึ่งมีอัตราผสมพอร์เลต์ 10 ตัน/ฮกตาร์ มีปริมาณน้้าที่ป็นประยชน์ตํอพืชสูงสุดกวําปลงทดลองอื่น
ดยมีคําทํากับ 10.02, 9.25  ละ 10.67 % สํวนปลงทดลองมีอัตราผสมพอร์เลต์ 5 ตัน/ฮกตาร์ มีคําความ
จุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินต่้ากวําปลงที่ปรับปรุงด๎วยพอร์เลต์฿นอัตราสํวน 10 ตัน/ฮกตาร์ ตํมากกวําปลง
ควบคุมที่เมํมีการปรับปรุงดินดยมีคําทํากับ 7.99, 8.38  ละ 8.67 % 

 
ตารางที่ 2: ปรียบทียบความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน฿นปลงทดลองที่ปรับปรุงดินด๎วยพอร์เลต์฿น

อัตราสํวนตําง ๆ ป็นระยะวลา 90 วัน ปลงควบคุมที่เมํเด๎ปรับปรุงดินด๎วยพอร์เลต์ ละกํอน
ปรับปรุงดิน 

แปลงทดลอง 
การดูดยึดน้ าของอนุภาคดนิ(hPa) ความจุน้ าใชป้ระโยชน์

ได้ของดิน*** 1 3.3 10 33.3* 100 300 1500** 
P10N1 35.27 31.50 23.70 14.90 9.01 5.13 10.02 10.02 
P10N2 34.21 33.71 24.15 15.26 8.69 6.11 9.25 9.25 
P10N3 37.59 30.26 26.32 17.56 12.23 7.12 10.67 10.67 
P5N1 33.56 32.25 25.36 16.33 13.25 8.88 7.99 7.99 
P5N2 35.26 34.25 25.63 15.36 12.33 7.25 8.38 8.38 
P5N3 35.22 34.29 26.29 17.26 12.36 8.21 8.67 8.67 
CN1 35.28 34.39 22.19 13.89 8.36 7.29 6.98 6.98 
CN2 35.14 33.96 24.69 13.55 9.21 7.15 6.78 6.78 
CN3 33.95 31.25 23.27 12.34 9.32 7.01 5.36 5.36 

กํอนปรับปรุงดิน 32.35 30.25 22.18 12.36 9.47 7.84 7.33 5.03 
หมายหต ุ P5N1, P5N2, P5N3 คือ ปลงทดลองที่฿สํพอร์เลต์฿นอัตราสํวน 5 ตัน/ฮกตาร์ 
 P10N1, P10N2, P10N3 คือ ปลงทดลองที่฿สํพอร์เลต์฿นอัตราสํวน 10 ตัน/ฮกตาร์ 
 CN1, CN2, CN3 คือ ปลงควบคุม หรือ ปลงทดลองที่เมํ฿สํพอร์เลต์ 
 * ความจุความชื้นสนาม (Field Capacity, FC) % (ม3/ม3) 
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 ** ความชื้นที่ ณ จุดหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point, PWP) % (ม3/ม3) 
 *** ความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดิน (Available water capacity, AWCA) AWCA = FC-PWP % (ม3/ม3) 

 

 

ภาพที่ 4: กราฟปรียบทียบความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินกํอนปรับปรุงดิน ปลงทดลองที่ปรับปรุงดินด๎วย
พอร์เลต์฿นอัตราสํวนตําง ๆ ป็นระยะวลา 90 วัน ปลงควบคุมทีเ่มํเด๎ปรับปรุงดินด๎วยพอร์เลต์ 

 
สรุป 

สรุปผลการศึกษาผลของพอร์เลต์ตํอความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินพบวําพอร์เลต์สามารถพิ่ม
ปริมาณน้้าที่ป็นประยชน์฿นดินมื่อปรียบทียบกับปลงทดลองที่เมํเด๎ปรับปรุงดินด๎วยพอร์เลต์ ละดินดั้งดิม
฿นพื้นที่ศึกษา ปริมาณน้้าที่พิ่มขึ้นนี้ป็นน้้าที่พืชสามารถน้าเป฿ช๎จริญติบตเด๎ดยตรง ดังนั้นพอร์เลต์จึง
สามารถ฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดินพื่อพิ่มปริมาณผลผลิตทางการกษตรเด๎ป็นอยํางดี ความชื้นที่พิ่มขึ้น฿นดินจาก
การ฿สํพอร์เลต์ลงเปนั้นกิดจากสมบัติความพรุนของพอร์เลต์ที่ข๎าเปปรับครงสร๎างดินทรายที่มีลักษณะนื้อหยาบ 
ละมีชํองวํางระหวํางอนุภาค฿หญํท้า฿ห๎เมํสามารถดูดยึดน้้าละกักก็บเว๎เด๎ด๎วยรงยึดหนี่ยวระหวํางอนุภาค 
มื่อเด๎รับน้้าจากฝนตามธรรมชาต ิหรือการชลประทาน น้้าจะเหลระบายออกจากดินอยํางรวดร็วตามชํองวํางของ
ดินที่มีขนาด฿หญํ นอกจากนั้นสมบัติความพรุนของพอร์เลต์ยังมีความหมาะสม เมํมากกินกวํารงดึงออสมติค
ที่รากพืชต๎องดูดน้้า฿นดินเป฿ช๎พื่อกิจกรรมตําง ๆ ดังจะห็นเด๎จากคําความจุน้้า฿ช๎ประยชน์เด๎ของดินพิ่มขึ้น
อยํางชัดจนมื่อปรับปรุงดินด๎วยพอร์เลต ์ซึ่งน้้า฿นสํวนนี้สัมพันธ์กับน้้าที่พืช฿ช๎ประยชน์ดยตรง 



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

598 

ความคุ๎มคําของการ฿ช๎พอร์เลต์พื่อปรับปรุงดินทรายจัด฿นจังหวัดลพบุรีนั้น  มีความคุ๎มคําทาง
ศรษฐศาสตร์ดยสามารถประมินจากระยะทางของหลํงรํพอร์เลต์฿นจังหวัดลพบุรีจะพบวํามีปริมาณ
ส้ารอง฿นจังหวัดประมาณ 1,200 ตร.กม. ซึ่งสามารถลดต๎นทุนการขนสํงนื่องจากป็นการ฿ช๎ทรัพยากรภาย฿น
พื้นที่ นอกจากนั้นการปรับครงสร๎างดินด๎วยพอร์เลต์ยังป็นการก๎ปัญหาระยะยาวของดินทรายจัด นื่องจาก
พอร์เลต์ที่ปรับสภาพด๎วยความร๎อนล๎วนั้นมีคุณสมบัติท้าปฏิกิริยากับสารอื่นน๎อยมาก ละมีความคงทนของ
ครงสร๎างสูงท้า฿ห๎เมํต๎อง฿สํทุกครั้ง฿นฤดูพาะปลูก 

 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้ป็นการศึกษาผลของพอร์เลต์฿นการ฿ช๎ป็นวัสดุปรับปรุงดินละการตอบสนองของน้้า฿น
ดินพียงชนิดดียวคือดินทรายจัด การวิจัยตํอเปจึงควรมีการศึกษา฿ห๎ครอบคลุมถึงดินชนิดอื่น ๆ ที่มีปัญหาทาง
การกษตรคล๎ายคลึงกัน ชํน ดินที่มีชั้นดินตื้น หรือดินที่มีนื้อหยาบ ละควรศึกษาผลของพอร์เลต์ที่มีผลตํอ
ชํองวํางอากาศของดินชนิดตําง ๆ ตลอดจนการหมุนวียนของอากาศ฿นดินที่กิดจากการปรับสภาพดินด๎วย
พอร์เลต์ ตลอดจนควรมีการศึกษาผลของพอร์เลต์ตํอการยึดหนี่ยวธาตุอาหาร฿นดิน นอกจากนั้นควรมีการ
ทดลองน้าเปปลูกพืชดยฉพาะพืชที่ป็นพืชศรษฐกิจของประทศเทย ชํน ข๎าว มันส้าปะหลัง อ๎อย ตลอดจน
ครอบคลุมดินประภทตําง ๆ ซึ่งผลการวิจัยหลํานี้จะท้า฿ห๎การประยุกต์฿ช๎พอร์เลต์สามารถน้ามา฿ช๎ประยชน์
กับประทศเด๎อยํางป็นรูปธรรมตํอเป 
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การเปรียบเทียบสมบัติการผลิตภาพของเครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟเซตและเครื่องพิมพ์อิเล็ก
ทรอโฟโตกราฟี 
THE COMPARISON QUALITY AND REPRODUCTIONS PRINTING OF DIGITAL 
OFFSET PRINTING AND ELECTROPHOTOGRAPHY PRINTER 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พื่อปรียบทียบการผลิตภาพของครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซตละครื่องพิมพ์ 
อิล็กทรอฟตกราฟี ดยท้าการศึกษาจากกระบวนการพิมพ์ของครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต จ้านวน 1 ครื่อง 
(ครื่อง Hp Indigo รุํน 5600 Digital Press) ละครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี จ้านวน 2 ครื่อง (ครื่อง 
Konica Minolta รุํน Accurio Press C6085 ละ ครื่อง Fuji Xerox รุํน Color 1000 Press) วิธีการทดลอง
คือ ตรียมเฟล์ต๎นฉบับ ซึ่งประกอบด๎วยตารางสีทดสอบละภาพลักษณะตําง ๆ ดยท้าการพิมพ์ลงบนกระดาษ
คลือบผิวบบขัดมัน จ้านวน 800 ผํน ละกระดาษเมํคลือบผิว จ้านวน 800 ผํน ทั้ง 3 ครื่องพิมพ์ ดย
การพิมพ์บบตํอนื่องเมํหยุดพัก ระหวํางพิมพ์มีการวัดอุณหภูมิ฿นครื่องพิมพ์ ละที่กระดาษตรงบริวณถาด
กระดาษออก พื่อปรียบทียบการผลิตภาพที่พิมพ์ออกมา ดยการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ ฿นรื่อง คําสี
ละคุณภาพงานพิมพ์฿นด๎านตําง ๆ ด๎วยครื่องมือวัดคําสีสปกทรฟตมิตอร ์ทุก ๆ 50 ผํน  

จากการวิจัยพบวํา 
ครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซตจะมีการควบคุมอุณหภูมิภาย฿นครื่องพิมพ์฿ห๎คงที่ตลอดรอบพิมพ์ ท้า฿ห๎

คุณภาพการพิมพ์ที่เด๎มีความสม่้าสมอ฿นด๎านคําความด้าสี (density) ละคําขอบขตสี (color gamut) กวํา
ครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี ที่มีการปลี่ยนปลงพราะอุณหภูมิพิ่มขึ้นจากการสะสมอุณหภูมิความ
ร๎อน฿นขั้นตอนผนึกภาพ฿ห๎ห๎งบนกระดาษด๎วยลูกกลิ้ง฿ห๎ความร๎อน สํงผลตํอคุณภาพงานพิมพ์฿นรื่องการ
พิ่มขึ้นของคําความด้าสี (density) หมึกพิมพ์ คําขอบขตสี (color gamut) กิดการปลี่ยนปลงละกว๎าง
มากขึ้น ตํ฿นรื่องของความละอียดของส๎น ตัวอักษร เมํมีการปลี่ยนปลง ดังนั้นถ๎ามีการพิมพ์งานดิจิทัล
บบตํอนื่อง ควรลือก฿ช๎ครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต ตํถ๎าต๎อง฿ช๎ครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี ควรหยุด
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ครื่องพิมพ์฿นระหวํางการพิมพ์งานป็นระยะ ๆ ทุก 250 ผํน พื่อปูองกันความร๎อนที่กิดจากการท้างานของ
ครื่องพิมพ์ดิจิทัล ดยการปรับตั้งอุณหภูมิภายนอกละภาย฿นครื่องพิมพ์฿ห๎คงที่ตลอดการพิมพ์งาน พื่อ฿ห๎เด๎
งานพิมพ์มีคุณภาพที่฿กล๎คียงกัน 

ค าส าคัญ: คุณภาพการพิมพ์ ขอบขตสี งานพิมพ์ดิจิทัล ครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต ครื่องพิมพ์ 
อิล็กทรอฟตกราฟ ี

 
ABSTRACT  

The objective of this research is to comparison of quality and property printing 
reproduction on digital offset printing and electrophotography printer by studying the printing 
process of 1 digital offset printer (Hp Indigo Model 5600 Digital Press) and 2 electrophotography 
printer (Konica Minolta Model Accurio Press C6085 and Fuji Xerox Color Model 1000 Press) 
The test form file including color test chart and varios styles of images was print on 800 
sheets of coated paper and 800 sheets of uncoated paper on all 3 printers with continuous 
printing without breaks. During printing, the temperature is measured in the printer. And 
where the paper occupies the output tray to compare the production of printed images by 
checking the print quality in terms Measurement color and quality printing by spectrophotometer 
every 50 sheets.  

The finding were as followed : 
Digital offset printers have constant temperature control within the printer 

throughout the printing cycle. Resulting in consistent print quality in both the density and 
color gamut values than the electrophotography printer that is changed because the 
temperature increases by spontaneous heating in printer at fusing unit had affect to 
resolution. Affect the print quality with regard to the increase in the density of the ink, the 
color gamut has changed and is wider. But in the matter of the resolution of the text line 
has not changed therefore, if there is continuous digital printing There should choose a 
digital offset printer. But if using a electrophotography printer must stopped during the 
period of printing every 250 sheets. way to prevent the heat generated by the operation of 
the digital printer. By adjusting the outside and inside temperature of the printer to be 
stable throughout the printing process for the same quality of printing. 

Keywords: print quality, color gamut, digital print, digital offset printer, electrophotography 
printer 
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บทน า  

฿นปัจจุบันครื่องพิมพ์ดิจิทัลเด๎รับความนิยม฿นการ฿ช๎อยํางพรํหลายป็นจ้านวนมาก฿นระบบ
อุตสาหกรรมการพิมพ์นื่องจากครื่องพิมพ์มีความสะดวกสบาย งํายตํอการ฿ช๎งาน ร็ว฿นการผลิต ละมี
คํา฿ช๎จํายเมํสูง (ศุภณ ีรียบลิศหิรัญ, 2542) ตํ฿นขั้นตอนการพิมพ์ด๎วยครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล สีที่เด๎จากการ
พิมพจ์ะมีการปลี่ยนปลงเมํหมือนกับสีที่เด๎฿นการพิมพ์ระยะรก ๆ ถ๎าพิมพ์จ้านวนมากติดตํอกันดยเมํหยุด
พัก (นิทัศน์ ทิพยสตนัยนา, พิชิต ขจรดชะ ละอนุชา วัฒนาภา, 2560) ดังชํน บริษัทปปอร์มท (ประทศ
เทย) จ้ากัด ฿ช๎ครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต ละครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี ฿นการผลิตงาน
พิมพ์ ซึ่งมีงานพิมพ์ที่กิดจากการผิดพลาดของสี ความคมชัดของภาพ ส๎น ละตัวอักษร ท้า฿ห๎กิดความ
สูญสียทางการพิมพ์ป็นจ้านวนมาก งานพิมพ์ที่เด๎เมํมีคุณภาพ ละเมํป็นที่ต๎องการของลูกค๎า  

ฉะนั้นด๎วยหตุผลดังกลําวที่เด๎กลําวมาพื่อลดปัญหาทางด๎านคุณภาพงานพิมพ์  จึงป็นที่มาของการ
ปรียบทียบสมบัติการผลิตภาพของครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต ละครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี ดยหวัง
ป็นอยํางยิ่งวํา การทดสอบครั้งนี้สามารถน้าเป฿ช๎ประยชน์฿นองค์กร ละสร๎างองค์ความรู๎฿หมํ฿นองค์กร 
พื่อ฿ห๎กิดประยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังเว๎ 

 
ทบทวนวรรณกรรม  

การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยเด๎ศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวข๎องพื่อป็นฐานความรู๎ส้าหรับ฿ช๎฿น
การศึกษาดยมีประด็นการค๎นคว๎าป็นดังตํอเปน้ี 

เครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟเซต (digital offset) 
ทคนลยี indigo technology-offset technology (อารีญา คะระนันท์, 2557: 25-26) มีหลักการ

ท้างานดยการ฿ช๎หมึกพิมพ์หลว ปรํง฿สท้า฿ห๎การพิมพ์สอดสีเด๎คุณภาพของงานสี฿กล๎คียงกับการพิมพ์
ออฟซตทั่วเปวลาพิมพ์มีการปลํอยประจุลบลงบนดรัมกํอน จากนั้นฉายสงลซอร์สร๎างภาพฝงที่ยังคง
ประจุลบเว๎ มื่อผํานจํายหมึกที่มีประจุบวก ท้า฿ห๎ภาพฝงดูดหมึกพิมพ์ กิดป็นภาพที่ติดหมึกพิมพ์บนดรัมเด๎ 
กํอนการถํายอนภาพเปบนผ๎ายางละกระดาษตามล้าดับ มีการ฿ห๎ความร๎อน ซึ่งท้า฿ห๎หมึกพิมพ์ห๎งทันที สํวน
ดรัมจะเด๎รับการท้าความสะอาดประจุที่ค๎างอยูํออกกํอนที่สร๎างภาพ฿นรอบพิมพ์฿หมํตํอเป Hp Indigo ป็น
ครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต ที่฿ช๎หมึกพิมพ์ชนิดน้้า รียกวํา Electroink ซึ่งประจุเฟฟูาลงบนม็ดสีเด๎ ท้า
฿ห๎สามารถควบคุมต้าหนํงการลงหมึกพิมพ์ด๎วยอนุภาคขนาดล็กพียง 1 เมครอน เด๎อยํางมํนย้า จึงพิมพ์
ภาพเด๎รายละอียดสูง ละคมชัด คุณภาพทียบทําหรือสูงกวํา (฿นบางกรณี) การพิมพ์ด๎วยระบบออฟซตดิม 
ทคนลยีดิจิทัลนอกจากจะท้า฿ห๎ประสิทธิภาพการพิมพ์สูงขึ้นล๎ว ยังชํวย฿ห๎กิดการสร๎างสรรค์รูปบบงาน
พิมพ์ที่หลากหลายเด๎เมํจ้ากัดอีกด๎วย มีระบบชดชยม็ดสีอยูํภาย฿น พื่อก๎เขขนาดม็ดสี฿ห๎ถูกต๎องตามที่
ต๎องการอยูํสมอ จึงสามารถรักษาคุณภาพของสีละม็ดสี฿ห๎สม่้าสมอเด๎ตลอดวลา ผลลัพธ์คือคุณภาพงาน
พิมพ์ที่สม่้าสมอตั้งตํผํนรกถึงผํนสุดท๎าย 
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เครื่องพิมพ์ดิจิทัลอิเล็กทรอโฟโตกราฟี (Electrophotography) 
ครื่องพิมพ์ดิจิทัลฟตกราฟีมีทั้งที่ป็นครื่องพิมพ์ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงละครื่องพิมพ์ส้านาดิจิทัล 

(อรัญ หาญสืบสาย, 2542: 113-116) ป็นครื่องพิมพ์ที่สร๎างภาพฝงเฟฟูาสถิต (latent static image) ด๎วย
สงล๎วสร๎างภาพปรากฏ (develop image) ละภาพพิมพ์ตามล้าดับด๎วยรงเฟฟูาสถิต การสร๎างภาพฝง
เฟฟูาสถิตกิดขึ้นบนตัวกลางถํายทอดภาพซึ่งอาจป็นกระบอกหรือสายพานน้าสง (photoconductor) ที่มื่อ
เด๎รับสงล๎วจะมีสมบัติ เดอิล็กทริก (dielectric) ทนนอร์ที่฿ห๎ป็นทนนอร์ห๎ง (dry powder toner) 
ชนิด 2 องค์ประกอบ (dual-component toner) ทนนอร์ที่ติดบนภาพปรากฏนี้จะถํายอนตํอเปพื่อสร๎าง
ภาพพิมพ์บนกระดาษหรือวัสดุพิมพ์อื่น ๆ ล๎วผนึกทนนอร์฿ห๎ติดนํนกับกระดาษด๎วยวิธีการตําง ๆ ชํน  
การ฿ช๎ความร๎อนละ/หรือรงกดป็นต๎น 

แบบทดสอบทางการพิมพ์ 
บบทดสอบ หรือ Test Form หมายถึง ครื่องมือที่ออกบบมาพื่อ฿ช๎฿นการวิคราะห์ขั้นตอนการ

ผลิตงานพิมพ์ (อรัญ หาญสืบสาย, 2547: 12–14) ประกอบด๎วยถบควบคุม ละภาพสีบบตําง ๆ มารวมกัน
จัดป็นหน๎า เด๎ขนาดตามต๎องการ อาจจะออกบบอง หรือส้าร็จรูปจากสถาบัน องค์กรที่กี่ยวข๎องกับการพิมพ์ 
ชํน ISO, GATF, FOGRA, PIRA, BRUNER ละ UGRA ป็นต๎น  

บบทดสอบหลํานี ้ดยทั่วเปวลาน้าเป฿ช๎งานมี 2 ลักษณะ เด๎กํ ป็นข๎อมูลดิจิทัล กับป็นผํนฟิล์ม
ยกสีส้าร็จรูปพร๎อมทีจ่ะน้าเปท้ามํพิมพ์เด๎ทันที ส้าหรับกรณีบบรกมีข๎อดีตรงทีข่๎อมูลสามารถสํงออกเปยัง
อุปกรณ์เด๎หลายประภทเด๎กํ ครื่องอิมมจซ็ตตอร์ส้าหรับผลิตฟิล์มยกสีปรู๏ฟดิจิทัล พลตซ็ดตอร์ ละ
ครื่องพิมพ์ดิจิทัลดยเฟล์จะอยูํ฿นหมด RGB/CMYK ละอาจมีรูปบบ (format) เด๎หลายรูปบบ ชํน PDF, 
EPS ละ TIFF ป็นต๎น ฿นขณะที่บบทดสอบที่ป็นผํนฟิล์มส้าร็จรูป นอกจากจะ฿ช๎งานงํายล๎ว ยังสามารถ
฿ช๎ทียบกับฟิล์มยกสีที่เด๎มาจากครื่องอิมมจซ็ตตอร์ พื่อตรวจสอบการทียบมาตรฐานหรือคาลิบรต ละ
ลีนียร์เรซชัน่ (linearization) ของครื่องอิมมจซ็ตตอร์นัน้ ๆ 

บบทดสอบมาตรฐาน (standard test form) จะป็นบบทดสอบที่เด๎รับการยอมรับกัน฿นการท้า
ธุรกิจ พราะสามารถ฿ช๎฿นการสือ่สารท้าความข๎า฿จระหวํางรงพิมพ์กับลูกค๎าเด๎ป็นอยํางดีกํอนตัดสิน฿จจะจ๎าง
พิมพ์ นอกจากนี้ นวน๎ม฿นอนาคตการ฿ช๎บบทดสอบยังจะมีความจ้าป็นอยํางยิ่งส้าหรับรงพิมพ์มาตรฐาน 
พือ่฿ห๎เด๎งานพิมพ์คุณภาพสม่้าสมอ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. พื่อทดสอบสมบัติการผลิตภาพของครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต ละครื่องพิมพ์ระบบอิล็ก
ทรอฟตกราฟี 

2. พื่อวิคราะห์หาตัวปรที่สํงผลตํอสมบัติทางการพิมพ์ของครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต ละ
ครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟ ี

3. พื่อปรียบทียบคุณภาพทางการพิมพ์ของครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต ละครื่องพิมพ์ระบบ 
อิล็กทรอฟตกราฟ ี
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วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้ป็นการศึกษาป็นการทดลองละปรียบทียบการผลิตภาพของครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต 
ละครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี ดย฿ช๎วิธีการทดสอบตามมาตรฐานทางการพิมพ์ (อรัญ หาญสืบสาย, 
2547) ฿นรื่อง ความด้าสี (density) การสดงขอบขตสี (color gamut) ส๎นละขนาดตัวอักษร ดยจะ฿ช๎
บบทดสอบงานพิมพ ์(test form) ที่ประกอบเปด๎วยภาพรูปบบตําง ๆ ถบสี (test chart) ล๎วน้าเปท้าการ
ประกอบหน๎างานพิมพ์ละสร๎างเฟล์ด๎วย ปรกรมผลิตงานดีเซส์ทางด๎านการพิมพ์คือปรกรม Adobe 
Illustrator วอร์ชั่น cc ล๎วน้าเปพิมพ์ด๎วยครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต จ้านวน 1 ครื่อง (ครื่อง Hp Indigo 
รุํน 5600 Digital Press) ละครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี จ้านวน 2 ครื่อง (ครื่อง Konica Minolta รุํน 
Accurio Press C6085 ละ ครื่อง Fuji Xerox รุํน Color 1000 Press) พิมพ์งานลงบนกระดาษคลือบผิว
บบขัดงา (coated paper) 120 กรม จ้านวน 800 ผํน ละกระดาษเมํคลือบผิว (uncoated paper) 
120 กรม จ้านวน 800 ผํน ขนาดกว๎าง 317 มิลลิมตร ยาว 457 มิลลิมตร ผํานปรกรมสั่งงานพิมพ์ที่มี
การจัดการสี (rip) ดยมีการควบคุมสภาพวดล๎อม฿นการท้างาน ดยก้าหนดอุณหภูมิห๎องที ่25 องศาซลซียส 
จากนั้นน้าเปวิคราะห์คุณภาพทางการพิมพ์ด๎วยครื่องมือวัดคําสี เด๎กํครื่องสปกทรฟตมิตอร์ (spectro 
Photometer) ของ X-Rite รุํน Spectro Eyes ละครื่องวัดคําพิกัดสี ครื่องสปกทรฟตมิตอร์ (spectro 
photometer) ของ X-Rite รุํน Eye-One Pro (i1Pro) ภาย฿ต๎การสร๎าง ICC Profile ด๎วยข๎อก้าหนด

หลํงก้านิดสงที่ D50 (daylight 5000K)  มุม 2 ละ฿ช๎ปรกรมวิคราะห์ขอบขตสี ปรกรม 
ProfileMaker วอร์ชั่น 5.0.10 ควบคูํ฿นการวิคราะห์ผล พื่อปรียบทียบคุณภาพทางการพิมพ์ของ
ครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต ละครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี ละน้ามาวิคราะห์จ้านวนรอบ
ทางการพิมพ์ตํอคุณภาพที่เด๎ละพื่อน้าเปวิคราะห์วางผน฿นการท้างานพิมพ์ดิจิ ทัลพื่อปูองกันปัญหา
ทางด๎านการพิมพ์ตํอเป 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

จากการออกบบ บบทดสอบคุณภาพการพิมพ์ (test form) ที่฿ช๎฿นการท้างานวิจัย สร๎างจาก
ปรกรมออกบบงานพิมพ์มีรูปบบดังภาพที่ 1 ดยมีรายละอียดดังนี ้
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ภาพที ่1: บบทดสอบคุณภาพการพิมพ์ (test form) 

 
จากนั้นน้าเปท้าการพิมพ์ ด๎วยการน้าเฟล์งานที่ออกบบ ละ฿สํหมายลขประจ้าผํน (001-800) 

น้าเปพิมพ์ด๎วยครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต ของ Hp Indigo รุํน 5600 Digital Press ละครื่องพิมพ์อิล็ก
ทรอฟตกราฟี ของ Konica Minolta รุํน Accurio Press C6085 ละ ครื่อง Fuji Xerox รุํน Color 1000 
Press ลงบน กระดาษคลือบ ผิวบบ ขัดงา ละกระดาษเมํคลือบผิว ดยผํานปรกรมควบคุมการสั่งงาน
พิมพ์ที่มีระบบการจัดการสี (rip) ท้าการพิมพ์บบตํอนื่องจ้านวน 800 ผํน (ชิณญ์ ทรงอมรสิริ, 2559) บบ
เมํมีการหยุดพักละมีการควบคุมอุณหภูมิ฿นห๎องพิมพ์ที่  25 องศาซลซียส ละน้างานพิมพ์เปวิคราะห์
คุณภาพการพิมพ์฿นรื่องตําง ๆ 

การวิเคราะห์ความด าสีของงานพิมพ์ดิจิทัล 
จากการวัดคําความด้าของสีน้้างินขียว (Cyan: C) สีมํวงดง (Magenta: M) สีหลือง (Yellow: Y)  

สีด้า (Black: K) บริวณหมายลข 1 ฿น ภาพที่ 1 เด๎คําความด้า ฿นการพิมพ์ลงบนกระดาษคลือบผิวบบขัดมัน 
ละกระดาษเมํคลือบผิว ตํละสีดังน้ี 
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ภาพที ่2: คําความด้าของงานพิมพ์ดิจิทัล ผํนที ่1-800 บนกระดาษคลือบผิวบบขดัมัน  

 
จากภาพที่ 2 คําความด้าสีของงานพิมพ์ครื่องอิล็กทรอฟตกราฟี บนกระดาษคลือบผิวบบขัดมัน 

ตํละสีมีคํา฿กล๎คียงกัน ดย฿นชํวงรกสีจะข๎มละลดลงจนสม่้าสมอ ตํมื่อพิมพ์เปที่ชํวงจ้านวนผํนที่ 
200-250 คําความด้าจะริ่มมีการปลี่ยนปลงลดลงละพิ่มขึ้นดยสังกตเด๎จากคําความด้าของสีมํวงดง 
(Magenta: M) ละสีด้า (Black: K) ที่ปลี่ยนปลงอยํางชัดจน ตํครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต เด๎คําความด้าที่
สม่้าสมอกันตลอดทั้ง 800 ผํน 
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ภาพที ่3: คําความด้าของงานพิมพ์ดิจิทัล ผํนที ่1-800 บนกระดาษเมํคลือบผิว 

 
จากภาพที่ 3 คําความด้าสีของงานพิมพ์ครื่องอิล็กทรอฟตกราฟี บนกระดาษเมํคลือบผิว ตํละสี 

มีคํา฿กล๎คียงกัน ดย฿นชํวงรกสีจะข๎มละลดลงจนสม่้าสมอ ตํมื่อพิมพ์เปที่ชํวงจ้านวนผํนที่ 200-250 
คําความด้าจะริ่มมีการปลี่ยนปลงลดลงละพิ่มขึ้นดยสังกตเด๎จากคําความด้าของสีมํวงดง (Magenta: M) 
ละสีด้า (Black: K) ที่ปลี่ยนปลงอยํางชัดจน ตํครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต เด๎คําความด้าที่สม่้าสมอกัน
ตลอดทั้ง 800 ผํน หมือนกันกับกระดาษคลือบผิวบบขัดมัน ตํคําความด้าที่เด๎น๎อยกวํางานพิมพ์จาก
ครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟีทั้ง 2 ครื่อง 

การวิเคราะห์การแสดงขอบเขตสีของงานพิมพ์ 
จากการวัดคําพิกัดสี CIE Lab* ด๎วยครื่องวัดคําพิกัดสี ครื่องสปกทรฟตมิตอร์ (spectro 

photometer) ของ X-Rite รุํน Eye-One Pro (i1Pro) บริวณหมายลข 2 ฿นภาพที่ 1 ที่ป็นถบมาตรฐานสี 
GATF Digital Test From TC3.5 CMYK ละน้าเปสร๎างพรเฟล์พื่อสดงขอบขตสีสันทางการพิมพ์  
(ปิยพงศ์ ลิมปนะศรษฐ์, 2554) ดยมีผลดังนี้ 
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ภาพที ่4: ขอบขตสี (color gamut) 1-800 ผํน ครื่องพิมพ ์Hp Indigo บนกระดาษทั้ง 2 ประภท 

 

 
ภาพที่ 5: ขอบขตสี (color gamut) 1-800 ผํน ครื่องพิมพ ์Fuji Xerox บนกระดาษทั้ง 2 ประภท 

 

 
ภาพที่ 6: ขอบขตสี (color gamut) 1-800 ผํน ครื่องพิมพ ์Konica Minolta บนกระดาษทั้ง 2 ประภท 

 
จากภาพที่ 4 พบวํามื่อพิมพ์งานจ้านวน 800 ผํนบบเมํหยุดพัก จากครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต 
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จะสดงขอบขตสีสันที่฿กล๎คียงกันตลอดการพิมพ์บบเมํหยุดพัก ตํงานพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษเมํคลือบผิว 
คําสดงขอบขตสีสันคบกวํากระดาษคลือบผิว ละการพิมพ์จากครื่องอิล็กทรอฟตกราฟี ภาพที่ 5 ละ
ภาพที่ 6 ป็นงานพิมพ์จากครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี คําสดงขอบขตสีมีการปลี่ยนปลงละ
กว๎างมากขึ้น ละลดลง อยํางห็นเด๎ชัด ทั้ง 2 ประภทกระดาษ ซึ่งป็นผลมาจากการคําอุณหภูมิของครื่อง
ระหวํางพิมพ์ ที่ปลี่ยนปลงจึงสํงผล฿ห๎คําขอบขตสีปลี่ยนปลงตามเปด๎วย 

การวิเคราะห์เส้นและขนาดตัวอักษรของงานพิมพ์ 
จากการวิคราะห์คุณภาพทางการพิมพ์จากภาพพิมพ์สีบริวณหมายลข 4 ฿นภาพที่ 1 ละน้ามา

วิคราะห์฿นรื่องภาพลายส๎นละขนาดตัวอักษรที่ล็กที่สุดที่สามารถพิมพ์เด๎จากภาพขาวด้าบริวณ หมายลข 5 
ละ 6 ฿นภาพที ่1 ผลปรากฎออกมาดังนี ้

 

 
ภาพที่ 7: ภาพพิมพ์สีของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน กระดาษคลือบผิวบบขัดมัน 

 

 
ภาพที่ 8: ภาพพิมพ์สีของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน กระดาษเมํคลือบผิว 

 

 
ภาพที่ 9: ตัวอักษรขนาดตําง ๆ ของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน กระดาษคลือบผิวบบขัดมัน 
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ภาพที่ 10: ตัวอักษรขนาดตําง ๆ ของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน กระดาษเมํคลือบผวิ 

 

 
ภาพที่ 11: ภาพลายส๎นขนาดตําง ๆ ของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน กระดาษคลือบผิวบบขัดมัน 

 

 
ภาพที่ 12: ภาพลายส๎นขนาดตําง ๆ ของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน กระดาษเมํคลือบผิว 

 
จากการปรียบทียบคุณภาพงานพิมพ์สีของงานพิมพ์จากภาพที่ 7 ละภาพที่ 8 พบวําภาพที่พิมพ์

ออกมาทั้ง 3 ครื่องพิมพ์ทั้ง 800 ผํน มีความ฿กล๎คียงกัน เมํสามารถยกความตกตํางเด๎อยํางชัดจน ละ
มื่อน้ามาวิคราะห์ขนาดตัวอักษรที่ล็กที่สุด ภาพที่ 9 ละ ภาพที่ 10 ละภาพลายส๎น ภาพที่ 11 ละภาพที่ 
12 ฿นรูปบบของภาพพสิทีฟละนกาทีฟ ที่สามารถพิมพ์เด๎ พบวําขนาดส๎นละตัวอักษรทั้งสองรูปบบ
สามารถพิมพ์เด๎หมือนกันทุกประการ ดยมื่อจ้านวนยอดพิมพ์จ้านวนมากขึ้นก็เมํสํงผล฿ห๎มีการปลี่ยนปลง 
ตํภาพที่เด๎จากครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต พิมพ์บนกระดาษเมํคลือบผิว ความข๎มของสีจะอํอนกวํางานพิมพ์
ที่พิมพ์จากครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี พิจารณาเด๎จากภาพที ่10 ละภาพที่ 12 

การวิเคราะห์อุณหภูมิในการพิมพ์ 
ป็นการวัดอุณหภูมิระหวํางการพิมพ์ ดยบํงออกป็น 2 จุด (ภาย฿นครื่องพิมพ์บริวณลูกกลิ้ง฿ห๎
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ความร๎อน ละ ที่กระดาษ ต้าหนํงถาดกระดาษออก) บริวณหมายลข 8 ฿นภาพที่ 1 ป็นผลบันทึกคํา
อุณหภูมิที่เด๎ระหวํางพิมพ์ จาก 3 ครื่องพิมพ ์มีผลปรากฎออกมาดังนี ้

 

 

 

 

ภาพที่ 12: คําการวัดอุณหภูมิ ของงานพิมพ์ดิจทิัล 1-800 ผํน 
 
จากภาพที่ 12 ผลที่เด๎จากการวัดอุณหภูมิครื่องพิมพ์ระหวํางการพิมพ์ ตํอนื่อง 800 ผํน ทั้ง 2 ประภท

กระดาษ ของครื่องพิมพ์ ทั้ง 3 ครื่อง จะห็นเด๎วําครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลออฟซต มีการควบคุมอุณหภูมิ   
ทั้งภาย฿นละภายนอกที่สม่้าสมอ ซึ่งป็นผล฿ห๎คุณภาพสีของงานพิมพ์ที่เด๎มีความ฿กล๎คียงกันทุกผํน ตํมื่อ
ดูอุณหภูมิของงานพิมพท์ี่เด๎จากครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟ ีทั้ง 2 ครื่อง มีการปลี่ยนปลงอุณหภูมิขึ้นลง 
ตลอดการพิมพ์ทั้ง 800 ผํน ซึ่งสํงผลท้า฿ห๎คําความด้าของสี ละขอบขตสีของงานพิมพ์ที่เด๎ มีการปลี่ยนปลง
ตลอดงานพิมพ ์

 
สรุป  

ผลการสรุปข๎อมูลจากการปรียบทียบสมบัติการผลิตภาพของครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต ละ
ครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี ดยการน้าบบทดสอบคุณภาพทางการพิมพ์ (test form) มาพิมพ์งานลงบน
กระดาษคลือบผิวบบขัดมัน ละกระดาษเมํคลือบผิว บบละ 800 ผํน ดยเมํหยุดพัก ล๎วท้าการวัด    
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หาคําขอบขตสี (color gamut), คําความด้าสี (density), คําความคมชัด ละความสมจริงของสี รวมถึง
อุณหภูมิของครื่องพิมพ์ระหวํางการพิมพ์ ดยผลที่วัดเด๎ คําความด้าสี ตํละสีพิ่มขึ้นละลดลง จนสํงผล฿ห๎
ขอบขตสี กว๎างมากขึ้นละคบลงตามเปด๎วย ซึ่งมีตัวปรมาจากอุณหภูมิครื่องพิมพ์ระหวํางการพิมพ์ 
ดยฉพาะครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี คําอุณหภูมิที่วัดเด๎ขึ้นลงตลอดวลา ตํางจากครื่องพิมพ์
ดิจิทัลออฟซตที่มีอุณหภูมิสม่้าสมอ พิจารณาเด๎จากภาพที่ 12 ตํอุณหภูมิที่เมํส่้าสมอก็เมํเด๎มีผลตํอรื่อง
ความละอียดของขนาดส๎นละตัวอักษร สํวนงานพิมพ์บนกระดาษเมํคลือบผิวภาพที่เด๎จากครื่องดิจิทัล
ออฟซต มีสีที่อํอนกวําอยํางห็นเด๎ชัด พิจารณาเด๎จากภาพที ่8 

ผลจากการวิจัยนี้ สามารถน้าเปลือก฿ช๎ครื่องพิมพ์ดิจิทัลตามประภทงาน ละจ้านวนงานที่พิมพ์ 
ดยถ๎ามีการพิมพ์งานดิจทิัลบบตํอนื่อง ที่มีจ้านวนงานพิมพ์มากกวํา 250 ผํน ควรลือก฿ช๎ครื่องพิมพ์ดิจิทัล
ออฟซต พราะมีความสม่้าสมอของอุณหภูมิระหวํางการพิมพ์ จึงสํงผล฿ห๎คุณภาพสีที่เด๎ทั้งหมดเมํตกตํางกัน 
ตํถ๎าต๎อง฿ช๎ครื่องพิมพ์อิล็กทรอฟตกราฟี ควรหยุดครื่องพิมพ์฿นระหวํางพิมพ์งานป็นระยะ ๆ ทุก 250 ผํน 
พื่อปูองกันความร๎อนที่กิดสะสมจากการท้างานของครื่องพิมพ์ ดยการปรับตั้งอุณหภูมิภายนอกละภาย฿น
ครื่องพิมพ์฿ห๎คงที่ตลอดการพิมพ์งาน พื่อ฿ห๎เด๎งานพิมพ์มีคุณภาพที่฿กล๎คียงกัน  

สํวนงานพิมพ์บนกระดาษเมํคลือบผิว ควรลือก฿ช๎ครื่องพิมพ์ระบบอิล็กทรอฟตกราฟี ที่฿ห๎สีที่
สด฿สละชัดจนมากกวํา ดูเด๎จากคําขอบขตสี (color gamut) ที่กว๎างกวําของครื่องพิมพ์ดิจิทัลออฟซต 
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การพัฒนาเกม 2.5 มิติ เรื่อง ขยะเหลือศูนย์ และประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์ 
GAME DEVELOPMENT 2.5 DIMENSION SUBJECT ZERO WASTE AND ASSESS 
SATISFACTION WITH CREATIVE BENEFITS 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พื่อ 1) พื่อออกบบละพัฒนากม 2.5 มิติ บนพลตฟอร์มมือถือ ประภท
กมวางผน รื่อง ขยะหลือศูนย์ 2) พื่อพัฒนากมที่ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการ
ขยะด๎วยวิธีการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล ละ 3) พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของกลุํมตัวอยํางที่มี
ตํอกมละประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ของกม กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาสาขากมละสื่ออินทอร์อคทีฟ    
คณะทคนลยีสารสนทศละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงทพ จ้านวน 72 คน ครื่องมือที่฿ช๎฿นการวิจัย 
เด๎กํ กม 2.5 มิติ รื่อง ขยะหลือศูนย์ บบประมินความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกม ละ สถิติที่฿ช๎฿นการ
วิจัย คือ คําฉลี่ย ละสํวนบี่ยงบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปเด๎ดังนี้ 1) เด๎กมวางผน บบ 2.5 มิติ รื่อง ขยะหลือศูนย์ 2) กลุํมตัวอยํางมีความ
พึงพอ฿จตํอกม ดยรวมอยูํ฿นระดับด ีมีคําฉลี่ย 4.25 (S.D. = 0.71) ละ 3) กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอ฿จด๎าน
ประยชน์ที่ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะด๎วยการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ 
ละการรีเซคิล อยูํ฿นระดับดี มีคําฉลี่ย 4.35 (S.D. = 0.63) ผลวิจัยสดง฿ห๎ห็นวํา กมขยะหลือศูนย์฿ห๎ทั้ง
ความสนุกสนานละมีประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ด๎วย 

ค าส าคัญ: กม, ปัญหาขยะ, รีเซคิล, น้ามา฿ช๎฿หม ํ
 

ABSTRACT 

The objectives of research were to: 1) design and develop a 2.5 dimension strategy 
game named “Zero Waste”; 2) develop the game that helps promote awareness of waste 



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

614 

problem and waste management by reducing, reusing, and recycling materials; and 3) evaluate 
user satisfaction including creative benefits. The target respondents were 72 students of 
Game and Interactive Media department, school of Information Technology and Innovation, 
Bangkok University. The game and questionnaire were used to collect data. The data were 
analyzed using mean and standard deviation.  

The results of research were: 1) “Zero Waste”, the 2.5 dimension strategy game was 
developed successfully; 2) the overall user satisfaction towards the game was good. The 
mean score was 4.25 (S.D. = 0.71); and 3) the user satisfaction towards creative benefits was 
good. The mean score was 4.35 (S.D. = 0.63). The results showed that the game had creative 
benefits for raising awareness of waste problem and waste management by reducing, 
reusing, and recycling. 

Keywords: Game, Waste Problem, Recycle, Reuse 
 

บทน า 

ขยะป็นปัญหาระดับลกที่มีมานานละยังเมํสามารถท้า฿ห๎ปัญหาขยะหมดเปเด๎  งานวิจัยกี่ยวกับ
นวน๎มของขยะทั่วลกของ Waste Generation and Recycling Indices 2019 ปิดผยข๎อมูลวํา 
สถานการณ์ขยะลกก้าลังนําป็นหํวง นื่องจาก มีขยะมูลฝอยชุมชนกิดขึ้น฿นตํละปีมากกวํา 2.1 พันล๎านตัน 
ตํมีพียง 16% หรือราว 323 ล๎านตันทํานั้น ที่จะถูกน้าเปข๎าสูํกระบวนการรีเซคิล (ณรงค์กร มนจันทร์พ็ญ, 
2562) 

ปัญหาขยะชุมชนละขยะพลาสติกจัดป็นปัญหา฿หญํของประทศเทยชํนกัน อันป็นผลสืบนื่องจาก 
การพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากร การขยายตัวของชุมชน การขาดจิตส้านึกของประชาชน฿นการสร๎างละทิ้ง
ขยะ ละการพัฒนาทางทคนลยี ศรษฐกิจ ละสังคม ท้า฿ห๎ปัญหาขยะจะทวีความรุนรงพิ่มขึ้นรื่อย ๆ 
ขยะสํงผลกระทบตํอทั้งสิ่งมีชีวิตละสิ่งวดล๎อม ดยกํอ฿ห๎กิดมลพิษทั้งบนดิน ฿นอากาศ ละ฿นน้้า ซึ่งสํงผล
กระทบตํอการด้ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ ละระบบนิวศ ละกํอ฿ห๎กิดรคทางดินหาย฿จ ละรคทางดิน
อาหาร ป็นต๎น (วีระพงศ ์ศุภศรษฐ์ศักดิ,์ 2562) 

รัฐบาลเทยองเด๎฿ห๎ความส้าคัญกับปัญหาขยะ จึงเด๎มีผนมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ละ฿ห๎กระทรวงละหนํวยงานที่กี่ยวข๎องเปด้านินการ นอกจากนี้ องค์กร฿น
ประทศก็เด๎ออกมาสดงจุดยืนรํวมกัน฿นการก๎ปัญหาขยะ ดยฉพาะขยะพลาสติก (พิราภรณ์ วิทูรัตน์, 
2562) หลายหนํวยงานทั้งภาครัฐละอกชนมีการรณรงค์฿ห๎ผู๎คนตระหนักถึงปัญหาขยะละ฿ห๎รํวมด๎วยชํวยกัน
ก๎เข  

การรณรงค์฿ห๎คนทั่วลกมีความตระหนักละห็นความส้าคัญของปัญหาขยะ จ้าป็นต๎องต๎อง฿ช๎สื่อ

https://thestandard.co/author/narongkorn/
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ละทคนลยีที่สามารถข๎าถึงคนทุกพศทุกวัยเด๎งํายละมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันวิดีอกมป็นสื่อที่เด๎รับ
ความนิยมอยํางมากจากคนทุกพศทุกวัยทั่วลก ป็นที่ยอมรับกันวํา กมคืออุตสาหกรรมคอนทนท์ 
(Content) ที่฿หญํที่สุด฿นลก (อธิป อัศวานันท์, 2561) ผลส้ารวจการติบตละมูลคําของตลาดอุตสาหกรรม
กมทั่วลกปี 2562 พบวํามีการติบตอยํางมาก มูลคําตลาดอุตสาหกรรมกมอชียตะวันออกชียง฿ต๎฿นปี 
2562 ติบตถึงกวํา 22% จากปี 2561 ฿นขณะที่อุตสาหกรรมกมเทย฿นปี 2562 ติบตพิ่มขึ้นถึง 13% จาก
ปีที่ผํานมา ดยสัดสํวนของประภทกม฿นประทศเทย บํงตามพลตฟอร์ม เด๎กํ กมมือถือ (Mobile)        
มีสัดสํวนมากที่สุด 67%, พีซี (PC) มีสัดสํวน 24% ละ คอนซล (Console) มีสัดสํวน 9% ดังนั้น กมบน
พลตฟอร์มมือถือจึงมีบทบาทส้าคัญอยํางยิ่งที่ท้า฿ห๎อุตสาหกรรมกมติบตมากขึ้น มีการคาดการณ์วํา ฿นอีก 
3 ถึง 5 ปีถัดเป อุตสาหกรรมกมประทศเทยยังจะติบตขึ้นอีกอยํางตํอนื่อง (วุฒิพงษ ์รักชิด, 2562) 

จากหลักการละหตุผลทั้งหมดที่เด๎กลําวมานี้ คณะผู๎วิจัยจึงเด๎มีนวคิด฿นการออกบบละพัฒนา
กมบนพลตฟอร์มมือถือ พื่อชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงความส้าคัญของปัญหาขยะละละการจัดการ
ขยะด๎วยวิธีการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล พื่อลดปัญหาขยะซึ่งป็นปัญหาระดับลกอยํางยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พื่อออกบบละพัฒนากม 2.5 มิต ิบนพลตฟอร์มมือถือ ประภทกมวางผน รื่อง ขยะหลือศูนย ์
2. พื่อพัฒนากมที่ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะด๎วยการลดขยะ การ

น้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล 
3. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอกมละประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ของกม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

รวีพร จรูญพันธ์กษม ละคณะ (2560) งานวิจัยรื่อง พัฒนากม 2 มิติ รื่อง ThaiCooking สรุป
ความวํา ความพึงพอ฿จของนักรียนที่มีตํอกม ดยรวมอยูํ฿นระดับมาก ซึ่งสดง฿ห๎ห็นวํากมที่พัฒนามีความ
หมาะสมกับชํวงวัยของผู๎รียน ละสามารถน้าเป฿ช๎ป็นสื่อสริมการรียนการสอนเด๎  

อภินันท์ ภิรมย์ ละคณะ (2559) งานวิจัยรื่อง พัฒนากมสามมิติรื่อง กมทางออกอยูํเหน สรุป
ความวํา กลุํมปูาหมายซึ่งป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความพึง
พอ฿จตํอกมดยรวมอยูํ฿นระดับมาก 

ภัทรวิท สรรพคุณ (2558) งานวิจัยรื่อง พัฒนากมคอมพิวตอร์พื่อสํงสริมการ฿ช๎ยาปฏิชีวนะอยําง
สมหตุสมผล ส้าหรับนักศึกษาคณะภสัชศาสตร์ สรุปความวํา คะนนผลการทดสอบความรู๎รื่องการ฿ช๎ยา
ปฏิชีวนะอยํางสมหตุสมผลที่เด๎หลังจากลํนกมสูงกวํากํอนลํนกมอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ผลประมินด๎าน
ความพึงพอ฿จตํอระบบละนื้อหาของกมคอมพิวตอร์ดยฉลี่ยอยูํ฿นระดับมาก  ผลการวิจัยบํงชี้วํากม
คอมพิวตอร์สามารถประยุกต์฿ช๎พ่ือสํงสริมการรียนรู๎เด๎ดีละสามารถน้าเป฿ช๎พัฒนาการรียนการสอนเด๎ 
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ศรีสุดา ด๎วงต๎ด (2554) งานวิจัยรื่อง พัฒนากมคอมพิวตอร์พื่อการสอนวิชาคอมพิวตอร์บูรณา
การคณิตศาสตร์ละพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละการก๎ปัญหาของนักรียน สรุปความวํา ผลสัมฤทธิ์
ทางการรียนละทักษะการก๎ปัญหาวิชาคอมพิวตอร์ของนักรียนที่รียนด๎วยกมคอมพิวตอร์พื่อการสอน
วิชาคอมพิวตอร์บูรณาการคณิตศาสตร ์กับ นักรียนที่รียนบบปกติ ตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. กม 2.5 มิต ิประภทการวางผน รื่อง ขยะหลอืศูนย ์(Zero Waste) ที่พัฒนาดยทีมผู๎วิจัย 
2. บบสอบถามพื่อประมินความพึงพอ฿จของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์ 
3. สถิติ฿นการวิจัย คือ คําฉลี่ย ละสํวนบี่ยงบนมาตรฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด้านินการวิจัยประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนหลัก เด๎ก ํ 
1. พัฒนาวิดีอกมบนพลตฟอร์มมือถือ ชื่อ ขยะหลือศูนย์ ที่ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหา

ขยะละการจัดการขยะด๎วยการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล 
2. ประมินความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์ 
3. รวบรวมข๎อมูล วิคราะห์ผล ละสรุปผลการวิจัย 
รายละอียดของการด้านินการวิจัย มีดังตํอเปน้ี 
1. การพัฒนาวิดีอกมบนพลตฟอร์มมือถือ ประกอบด๎วยขั้นตอนยํอย 5 ระยะ ดังตํอเปนี ้

ระยะที่ 1 การก็บรวมรวมข๎อมูลละหาความต๎องการ ดยทีมผู๎วิจัยเด๎ศึกษาข๎อมูลกี่ยวกับ 
พลตฟอร์มกมละประภทกมที่ป็นเด๎รับความนิยม ดยการอํานจากงานวิจัย ผลส้ารวจจากหนํวยงาน ละ
บทความ รวมถึงสอบถามความคิดห็นจากผู๎ลํนกมทั่วเปที่รู๎จัก ทีมผู๎วิจัยลือกพัฒนากมบนพลตฟอร์มมือ
ถือที่฿ช๎ระบบปฏิบัติการอนดรอยด์ (Android) ฿นรูปบบกม 2.5 มิติ ประภทกมวางผน (Strategy) 
กลุํมปูาหมายหลักของงานวิจัยนี้ คือ วัยรุํน฿นชํวงอายุ 15 - 25 ปี ทั้งนี้นื่องจากมีผลส้ารวจบํงชี้วํา ชํวงอายุ
ของคนลํนกม฿นเทยอยูํ฿นชํวงวัยรุํน เปจนถึงวัยท้างาน (กรุงทพธุรกิจ, 2562) 

ระยะที่ 2 การวิคราะห์ละออกบบกม ทีมผู๎วิจัยก้าหนดวัตถุประสงค์ของกมขยะหลือศูนย์    
ที่จะพัฒนา คือ กมต๎อง฿ห๎ทั้งความสนุกสนานละมีประยชน์ชิงสร๎างสรรค์  กลําวคือ ชํวยสํงสริมความ
ตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะด๎วยการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล จากนั้นจึง
ออกบบกมดยมุํงน๎นออกบบนื้อหากมละระบบกมที่สอดคล๎องกับวั ตถุประสงค์ของกม ดยมี
รายละอียดดังนี ้
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- ฿นสํวนของนื้อหาของกม เด๎จากการสังคราะห์นื้อหากี่ยวกับปัญหาขยะละวิธีก๎เขจาก
บทความละงานวิจัยที่กี่ยวข๎อง ละเด๎ลือกท้ากมที่มีนื้อหาสํงสริมการก๎ปัญหาขยะด๎วยการลดขยะ 
น้ามา฿ช๎฿หมํ ละรีเซคิล ข๎อดีของวิธีการนี้คือ คนทุกพศทุกวัยสามารถท้าเด๎งําย ละท้าเด๎ทันทีทุกที่ทุกวลา  

- นื้อรื่องยํอของกม คือ ด็กชาย “รีฟิล” มีความ฿ฝุฝันวําอยากจะมีธุรกิจป็นของตัวอง ดย
ธุรกิจนั้นจะต๎องมีประยชน์ตํอสังคมละลกด๎วย จึงกิดความคิดที่จะท้าธุรกิจที่กี่ยวกับการน้าขยะมาปรรูป
฿ห๎กิดของสิ่ง฿หมํที่฿ช๎ประยชน์เด๎ จึงรณรงค์฿ห๎ลูกค๎าที่มาข๎าร๎าน เด๎น้าขวดน้้าจากที่บ๎านมาติมอง ฿ช๎ถุงผ๎า
฿นการ฿สํของที่ซื้อ ละยกขยะ พื่อป็นการลดปริมาณขยะละสํงสริม฿ห๎คนหันมารักษาสิ่งวดล๎อมด๎วย 

- การออกบบสตอรีบอร์ด (Storyboard) ของกม ระบบกมละวิธีการลํน ท้าดยการวาดภาพ
ละขียนป็นผังงาน (Flowchart) ดังสดง฿นภาพที่ 1 ฿นสํวนของออกบบตัวละคร ฉาก ละสิ่งของ
ประกอบฉาก ท้าดยค้านึงถึงกลุํมปูาหมายของกมละวัตถุประสงค์ของกมป็นส้าคัญ ภาย฿นกมนอกจาก
ภาพตัวละคร ฉาก ของประกอบฉากตําง ๆ ฿นกมที่ทีมผู๎วิจัยออกบบองล๎ว ยังมีการน้าภาพ สียง ละ
องค์ประกอบตําง ๆ ที่฿ช๎฿นการท้ากมที่มีอยูํล๎วละอนุญาต฿ห๎น้าเป฿ช๎เด๎ฟรี หรือที่รียกดยรวมวํา Assets 
มา฿ช๎฿นกมด๎วย 

- ผู๎ลํนจะเด๎รับบทบาท฿ห๎ป็นจ๎าของธุรกิจ มีหน๎าที่ควบคุมละบริหารจัดการร๎านค๎า ระบบกม 
ประกอบด๎วย 4 ฟังก์ชันหลัก ดยภาย฿นกมจะมีถังขยะทั้งหมด 4 บบ ดยตํละถังจะมีการสุํมขยะตามวลา
ที่ก้าหนดขึ้นมา฿ห๎ก็บครั้งละ 1 ชิ้น ซึ่งของชิ้นนั้นจะเปก็บอยูํที่คลังก็บเอทม (Storage) ผู๎ลํนสามารถน้า
ขยะที่มีเปสร๎างเอทมหรือคราฟ (Craft) ป็นเอทมตําง ๆ พื่อน้าเปขาย฿ห๎เด๎งิน ล๎วน้างินเปซื้อเอทม฿น
ร๎านค๎า (Store) มาป็นสํวนผสมของการ Craft หรือสามารถน้าเปยกระดับ หรือ Upgrade ร๎านค๎า พื่อ฿ห๎ร๎าน
ของผู๎ลํนนําสน฿จอยูํสมอ ปูาหมายหลักของกม คือ วางผนละจัดการขยะ฿ห๎หลือศูนย์ด๎วยการลดขยะ 
น้ามา฿ช๎฿หมํ ละรีเซคิลทรัพยากร 

ระยะที่ 3 การพัฒนากม ทีมผู๎วิจัยลือก฿ช๎ปรกรม Unity ซึ่งป็นกมอนจิ้น (Game Engine)   
ที่อนุญาต฿ห๎฿ช๎ฟรี (Freeware) ฿นการพัฒนากม ขียนปรกรมด๎วยภาษา C# ดย฿ช๎ปรกรม Microsoft 
Visual Studio ฿นสํวนของการออกบบละสร๎างภาพตัวละคร ของประกอบฉาก ละมดลตําง ๆ           
฿ช๎ปรกรมมายา (Maya) ดยมีการวาดรูป฿นกระดาษละ Ipad pro กํอนน้าเปปั้นป็นตัวละครละมดล 

ระยะที ่4 การตรวจสอบละปรับปรุงกม ทีมผู๎วิจัยเด๎฿ห๎นักศึกษากลุํมตัวอยํางทดสอบลํนกมพื่อ
หาข๎อผิดพลาดของปรกรม จดบันทึกก็บข๎อมูลเว ๎จากนั้นจึงน้าข๎อผิดพลาดเปปรับปรุงก๎เขปรกรม 

ระยะที่ 5 การน้ากมขยะหลือศูนย์ที่พัฒนาสร็จล๎ว ซึ่งป็นกมบนพลตฟอร์มมือถือที่รันบน
ปฏิบัติการ Android น้าเปลง฿น Google Play Store  
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ภาพที่ 1: ภาพครงสร๎างของซอฟต์วร์กมขยะหลือศูนย์ 
 
2. การประมินความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์  

ทีมผู๎วิจัยศึกษาอกสารละงานวิจัยที่กี่ยวข๎องกับการสร๎างบบประมินความพึงพอ฿จ ละจัดท้า
บบสอบถามความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์  ป็นบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating 
Scale) ที่มีจ้านวน 5 ระดับ จ้านวนหัวข๎อการประมินมีทั้งหมด 13 ข๎อ พื่อวัดระดับความพึงพอ฿จ 2 ด๎าน 
เด๎กํ ด๎านคุณภาพของตัวกม มีหัวข๎อยํอยจ้านวน 10 ข๎อ ละด๎านประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ มีหัวข๎อยํอย
จ้านวน 3 ข๎อ หัวข๎อการประมิน฿นบบสอบถามเด๎มาจากการประยุกต์ค้าถามหรือหัวข๎อประมินของงานวิจัย
อื่นที่฿กล๎คียงกัน ละมาจากวัตถุประสงค์ของกมขยะหลือศูนย ์

จากนั้นจึงน้าบบสอบถามความพึงพอ฿จที่สร๎างสร็จล๎วเป฿ห๎ผู๎ ชี่ยวชาญจ้านวน  3 ทําน
ตรวจสอบความถูกต๎อง ละน้าข๎อสนอนะจากผู๎ชี่ยวชาญ มาปรับปรุงก๎เขบบสอบถามความพึงพอ฿จ 
ล๎วจึงน้าบบสอบถามความพึงพอ฿จที่ปรับปรุงล๎วเป฿ช๎฿นการทดลอง ทีมผู๎วิจัยสร๎างบบสอบถามความพึง
พอ฿จดย฿ช๎ Google Form พื่อ฿ห๎ผู๎ประมินสามารถข๎าถึงเด๎งํายละพื่อความสะดวก฿นการก็บละ
วิคราะห์ข๎อมูล 

การวิคราะห์ข๎อมูลละสถิติที่฿ช๎฿นการวิจัย คือ คําฉลี่ย ( X   ) ละสํวนบี่ยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดยก้าหนดกณฑ์฿นการปลความหมายคําฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้  
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4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับดีมาก  
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับด ี 
1.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับปานกลาง  
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับน๎อย  
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จระดับน๎อยที่สุด 
ทีมผู๎วิจัยน้ากมขยะหลือศูนย์ที่พัฒนาขึ้นอง฿นพลตฟอร์มอนดรอยด์ เปลง฿น Google Play 

Store ละจัดท้า QR Code พื่อข๎าถึงกม จากนั้นจึงสํงบบสอบถาม฿ห๎กับกลุํมปูาหมายผํานทางอีมลละ
สื่อสังคมออนเลน์พื่อ฿ห๎ข๎าถึงตัวกลุํมปูาหมายเด๎มากละงํายขึ้น ฿นอีมลละข๎อความที่สํงมีการจ๎ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยละกมขยะหลือศูนย์ มี QR code พื่อดาวน์หลดกมขยะหลือศูนย์ จาก Play 
Store ละ ลิงค์ของบบสอบถามความพึงพอ฿จที่มีตํอกม ดยประชากรของงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษา
สาขาวิชากมละสื่ออินทอร์อคทีฟ คณะทคนลยีสารสนทศละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงทพ จ้านวน 
700 คน มีนักศึกษาเด๎ทดลองลํนกมขยะหลือศูนย์ละสํงผลประมินความพึงพอ฿จกลับคืนมา฿ห๎  72 คน 
ดังนั้น อัตราการตอบกลับของกลุํมตัวอยําง คิดป็น 10.29% ข๎อมูลผลการประมินถูกก็บรวมเว๎ที่สํวนการ
ตอบกลับของ Google Form 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาวิดีอกม รื่อง ขยะหลือศูนย์ ที่มีวัตถุประสงค์พื่อ฿ห๎ความสนุกสนานละชํวย
สํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะด๎วยวิธีการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล 
สดงดังภาพที่ 2 – 9 ซึ่งสดงหน๎าจอของภาพ฿นกมที่ส้าคัญตั้งตํริ่มต๎นกมละระบบกม 

2. ผลการประมินความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์ จากกลุํมตัวอยํางจ้านวน 72 คน 
ดยการวิคราะห์ด๎วยคําสถิติพ้ืนฐานทียบกับกณฑ์ สดงดังตารางที ่1  

 

 
ภาพที่ 2: หน๎าจอริ่มต๎นกมสดงมนูของกม 

 
ภาพที่ 3: หน๎าจอร๎านค๎าละตัวละครหลัก฿นกม 
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ภาพที่ 4: หน๎าจอถังขยะ 4 ฿บ ตํละถังจะมีการสุํม

ขยะขึ้นมา฿ห๎ก็บครั้งละ 1 ชิน้  

 
ภาพที่ 5: หน๎าจอคลังเอทม หรือ Storage ฿ห๎ผู๎ลํน

ดูเอทมที่ก็บละซื้อมาจากถังขยะละร๎านค๎า  

 

 
ภาพที่ 6: หน๎าจอการ Craft ของ ที่จะมีของ฿ห๎ผู๎ลํน

ลือก Craft ของหรือเอทมที่ต๎องการ 

 

 
ภาพที่ 7: หน๎าจอ Craft ของ ที่สดงสํวนผสมของ

ของที่จะ฿ห๎ Craft จากนั้นน้าของเปขายเด๎ 
 

 
ภาพที่ 8: หน๎าจอ Store ร๎านค๎า ละ Upgrade ร๎าน 

 

 
ภาพที่ 9: หน๎าจอ Totorial สอนลํนกม 
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ตารางที่ 1: ผลการประมินความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์ 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

ด๎านคุณภาพของกม 
1. ความนําสน฿จของนื้อรื่องของกมละตัวกม 4.33 0.66 ดี 
2. นื้อรื่องกมมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค ์ 4.53 0.62 ดีมาก 
3. ความสวยงามของตัวละครละภาพ฿นกม 4.37 0.76 ดี 
4. ความหมาะสมของสียงประกอบภาย฿นกม 4.03 0.56 ดี 
5. นื้อหาภาย฿นกมข๎า฿จงําย เมํซับซ๎อน 4.23 0.77 ดี 
6. วิธีการลํนกมข๎า฿จงําย เมํซับซ๎อน สามารถลํนเด๎อยําง

อิสระ฿นวลาวําง 
4.23 0.70 ดี 

7. ความหมาะสมของระยะวลาที่฿ช๎฿นการลํนกม 3.84 0.80 ดี 
8. ความสนุกสนานพลิดพลินที่เด๎รับจากการลํนกม 4.29 0.84 ดี 
9. ความร็ว฿นการประมวลผลภาย฿นกม 4.07 0.88 ดี 
10. ความพึงพอ฿จตํอกมดยรวม 4.23 0.79 ดี 

รวม 4.22 0.74 ดี 
ด๎านประยชน์ชิงสร๎างสรรค ์
1. กมชํวยสํงสริม฿ห๎ตระหนักถึงปัญหาขยะ 4.28 0.78 ดี 
2. กมชํวยสํงสริม฿ห๎ห็นความส้าคัญของการจัดการขยะ  

ด๎วยวิธีการลดขยะ น้ากลับมา฿ช๎฿หมํ ละรีเซคิล 
4.48 0.70 ดี 

3. กม฿ห๎ประยชน์ที่ผู๎ลํนสามารถน้าเปประยกุต์฿ช๎เด๎฿นชีวิตจริง 4.30 0.42 ดี 
รวม 4.35 0.63 ดี 

คะนนฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด๎าน 4.25 0.71 ดี 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิคราะห์ข๎อมูลสรุปดยภาพรวม พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอ฿จตํอกม
ขยะหลือศูนย์ดยรวมอยูํ฿นระดับดี (X   = 4.25, S.D. = 0.71) มื่อพิจารณาป็นรายด๎าน พบวํา ความพึงพอ฿จ
ด๎านคุณภาพของกมอยูํ฿นระดับดี (X   = 4.22, S.D. = 0.74) ละ ความพึงพอ฿จด๎านประยชน์ชิงสร๎างสรรค์
อยูํ฿นระดับดี (X   = 4.35, S.D. = 0.63) มื่อพิจารณาป็นรายข๎อ พบวํา ฿นด๎านคุณภาพของกม กลุํมตัวอยํางมี
ความพึงพอ฿จรื่องนื้อรื่องกมมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์มากที่สุด (X   = 4.53, S.D. = 0.62) ละ฿น
ด๎านประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ ความพึงพอ฿จที่กมชํวยสํงสริม฿ห๎ห็นความส้าคัญของการจัดการขยะ ด๎วย
วิธีการลดขยะ น้ากลับมา฿ช๎฿หมํ ละรีเซคิล มีคําฉลี่ยสูงสุด (X   = 4.48, S.D. = 0.70) ละอยูํ฿นระดับด ี
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อภิปรายผล 

ความพึงพอ฿จของนักศึกษาที่มีตํอกมขยะหลือศูนย์ ดยภาพรวมมีความพึงพอ฿จอยูํ฿นระดับดี       
มีคําฉลี่ย 4.25 สามารถอภิปรายเด๎วํา กมที่พัฒนาขึ้นมีความหมาะสมกับชํวงวัยละความชอบของผู๎ลํน 
ละสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของกมคือพื่อชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะ
ด๎วยวิธีการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล ผลการวิจัยนี้อาจนื่องมาจากการที่กมขยะหลือศูนย์เด๎
ถูกพัฒนาขึ้นอยํางมีระบบ มีการก็บรวบรวมข๎อมูลที่กี่ยวข๎องกับการพัฒนากมจากกลุํมปูาหมายที่ชื่นชอบ
การลํนกม ละ฿นการออกบบละพัฒนากมนี้  ทีมผู๎วิจัยตั้งปูาหมายที่กมจะต๎องถูก฿จผู๎ลํน ละ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของกมด๎วย นอกจากนี้ ฿นด๎านความพึงพอ฿จตํอนื้อหากมละระบบกมอยูํ฿น
ระดับดี สดงวํา กลุํมตัวอยํางสน฿จละห็นวํากมขยะหลือศูนย์ที่พัฒนาขึ้นมามีนื้อหา ภาพละสียง        
ที่หมาะสม ละตัวระบบกมท้างานเด๎ดี 

นอกจากนี้ ผลการประมินความพึงพอ฿จด๎านประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ของกมขยะหลือศูนย์อยูํ฿น
ระดับดี มีคําฉลี่ย 4.35 สดง฿ห๎ห็นวํา นอกหนือจากประยชน์พื้นฐานของกมคือ฿ห๎ความสนุกสนาน
พลิดพลินกํผู๎ลํนล๎ว กมยังสามารถถูกน้าเป฿ช๎฿ห๎กิดประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ ซึ่งส้าหรับงานวิจัยนี้คือ   
ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะด๎วยวิธีการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละรีเซคิล 
ดยผลการวิจัยนี้  สอดคล๎องกับผลการวิจัยของงานวิจัยอื่น ๆ ที่เด๎น้ากมเป฿ช๎ประยชน์ชิงสร๎างสรรค์         
฿นหลากหลายด๎าน ดังตัวอยํางตํอเปน้ี 1) งานวิจัยของ ชลิชา ประชุมวรรณ ละสุวิช ถิระคตร (2558) พัฒนา
กมคอมพิวตอร์สํงสริมการอํานภาษาเทย ส้าหรับด็กที่มีความบกพรํองทางการรียนรู๎ สรุปความวํา        
กมคอมพิวตอร์ที่สร๎างขึ้นชํวย฿ห๎ผู๎รียนมีความรู๎หรือความก๎าวหน๎าทางการรียนพิ่มขึ้น  ละผู๎รียนมีความ 
พึงพอ฿จ฿นการลํนอยูํ฿นระดับพึงพอ฿จมากที่สุด 2) งานวิจัยของ ภัทรวิท สรรพคุณ (2558) สรุปความวํา     
การ฿ช๎กมคอมพิวตอร์พื่อสํงสริมการรียนรู๎รื่องการ฿ช๎ยาปฏิชีวนะอยํางสมหตุสมผลสามารถชํวยสริม
ความรู๎฿ห๎กับนักศึกษาภสัชศาสตร์เด๎ ดยการ฿ช๎กมคอมพิวตอร์ป็นทางลือกอีกรูปบบหนึ่งที่สามารถ
น้ามา฿ช๎฿นการพัฒนาการรียนการสอนเด๎ 3) งานวิจัยของ คณิศร จี้กระทก ละคณะ (2560) สรุปความวํา 
ผลการรียนของนักรียนหลังจากที่รียนด๎วยกมคอมพิวตอร์พื่อการศึกษารื่อง งานกษตรคูํบ๎าน สูงกวํากํอน
รียน ละนักรียนยังมีความพึงพอ฿จ฿นระดับมากที่สุดอีกด๎วย 

 
สรุป 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์พื่อ 1) พื่อออกบบละพัฒนากม 2.5D บนพลตฟอร์มมือถือ ประภท
กมวางผน รื่อง ขยะหลือศูนย์ 2) พื่อพัฒนากมที่ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการ
ขยะด๎วยวิธีการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ ละการรีเซคิล ละ 3) พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของกลุํมตัวอยํางที่มี
ตํอกมละประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ของกม กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาสาขากมละสื่ออินทอร์อคทีฟ   
คณะทคนลยีสารสนทศละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงทพ จ้านวน 72 คน ครื่องมือที่฿ช๎฿นการวิจัย 



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

623 

เด๎กํ กม 2.5 มิติ รื่อง ขยะหลือศูนย์ บบประมินความพึงพอ฿จของผู๎ลํนที่มีตํอกม ละสถิติที่฿ช๎฿นการ
วิจัย คือ คําฉลี่ย ละสํวนบ่ียงบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปเด๎ดังนี้ 1) เด๎กมวางผน บบ 2.5 มิติ รื่อง ขยะหลือศูนย์ 2) กลุํมตัวอยํางมีความ
พึงพอ฿จตํอกม ดยรวมอยูํ฿นระดับด ีมีคําฉลี่ย 4.25 (S.D. = 0.71) ละ 3) กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอ฿จด๎าน
ประยชน์ที่ชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละการจัดการขยะด๎วยการลดขยะ การน้ามา฿ช๎฿หมํ 
ละการรีเซคิล อยูํ฿นระดับดี มีคําฉลี่ย 4.35 (S.D. = 0.63) ผลวิจัยสดง฿ห๎ห็นวํา กมขยะหลือศูนย์      
กมขยะหลือศูนย์ที่พัฒนาขึ้นมีความหมาะสมกับวัยละความชอบของกลุํมตัวอยําง สามารถ฿ห๎ทั้งความ
สนุกสนานละมีประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ด๎วย กลําวคือ สามารถชํวยสํงสริมความตระหนักรู๎ถึงปัญหาขยะละ
การจัดการขยะอยํางถูกต๎อง อันจะน้าเปสูํการชํวยลดปัญหาขยะเด๎ ผลวิจัยนี้ยังสดง฿ห๎ห็นวํา ประยชน์ของ
กมนอกจาก฿ห๎ความสนุกสนานล๎ว ยังมีประยชน์ชิงสร๎างสรรค์ด๎วย ดังนั้น ราสามารถ฿ช๎พฤติกรรมด๎านบวก
ของการลํนกม เด๎ก ํความชอบลํนกมละสามารถนั่งลํนกมเด๎ป็นวลานาน ผนวกกับประยชน์ด๎านอื่นที่
สอดทรก฿นกม เป฿ช๎฿ห๎กิดประยชน์ชิงสร๎างสรรค์เด๎  

ข๎อสนอนะละสิง่ที่สามารถปรับปรุง฿ห๎ดีขึ้นส้าหรับงานวิจัยนี้ เด๎กํ ศึกษาละวัดผลพฤติกรรมของ
ผู๎ลํนกํอนละหลังลํนกมวํากม ขยะหลือศูนย์ มีผลตกตํางกัน฿นชิงบวกอยํางมีนัยส้าคัญ ฿นด๎านการสร๎าง
จิตส้านึกที่ดีกี่ยวกับจัดการขยะอยํางถูกต๎องด๎วยวิธีการลดขยะ น้ามา฿ช๎฿หม ํละรีเซคิล  

 
เอกสารอ้างอิง 

กรุงทพธุรกิจ. (2562). ตลาดเกมไทย โตต่อเนื่อง 2.2 หมื่นล้านบาท. สืบค๎นมื่อ 3 ธันวาคม 2562, จาก 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852235 

คณิศร จี้กระทก, จีรนันท ์ล๎อดงบัง ละ รว ีวธิตะ. (2560). การพัฒนากมคอมพิวตอร์พื่อการศึกษา ดย฿ช๎
รูปบบการรียนรู๎บบคอนสตรัคติวิซึม รื่อง งานกษตรคูํบ๎าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุม
วิชาการระดับชาติการจัดการทคนลยีละนวัตกรรม ครั้งที ่3. (น. 1-7). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.  

ชลิชา ประชุมวรรณ ละสุวิช ถิระคตร. (2558). การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการอ่านภาษาไทย 
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู.้ วารสารวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ. 8(2), 41-46. 

ณรงค์กร มนจันทร์พ็ญ. (2562). สถานการณ์ขยะโลกกับประเทศที่ผลิตขยะมากที่สุดในโลกขณะนี้ . สืบค๎น
มื่อ 3 ธันวาคม 2562, จาก https://thestandard.co/garbage-situation/ 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงทพฯ : ส้านักพิมพ ์สุวีริยาสาส์น.  
พิราภรณ์ วิทูรัตน์. (2562). ท าความเข้าใจปัญหาและทางออก  “วิกฤตขยะพลาสติก ” . สืบค๎นมื่อ 3  ธันวาคม 

2562, จาก https://www.prachachat.net/d-life/news-370001 
ภัทรวิท สรรพคุณ. (2558). การพัฒนากมคอมพิวตอร์พื่อสํงสริมการ฿ช๎ยาปฏิชีวนะอยํางสมหตุสมผล . 

ปริญญาภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.  



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

624 

รวีพร จรูญพันธ์กษม, สาริน ศรีเพบูลย์ ละ ชเมพร หงษ์น๎อย. (2560). การวัดความพึงพอ฿จส้าหรับกม 2 มิติ 
รื่อง ThaiCooking. ราชมงคลสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. (204-208). http://repository.rmutr.ac.th/ 
123456789/668  

วีระพงศ์ ศุภศรษฐ์ศักดิ์. (2562). ปัญหาขยะชุมชนและแนวทางแก้ไข โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ. 
วารสารรัฏฐาภิรักษ.์ 61(3), 107-115. 

วุฒิพงษ์ รักชิด. (2562). อุตสาหกรรมกมที่มองข๎ามเมํเด๎ ปี 62 มูลคํากวํา 2.2 หมื่นล๎านบาท. สืบค๎นมื่อ      
3 ธันวาคม 2562, จาก https://businesstoday.co/marketing/16/10/2019/  

อธิป อัศวานันท์ (2561). “เกมส์”คืออุตสาหกรรมคอนเทนท์ใหญ่ที่สุดในโลก. สืบค๎นมื่อ 10 ตุลาคม 2562, 
จาก. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643638 

อภินันท์ ภิรมย์, ภาคย์ สธนสาวภาคย์ ละ ภัทราวัลย์ คาปลิว. (2559). การพัฒนากมสามมิติ รื่อง กม
ทางออกอยูํเหน. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการทคนลยีละนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (15-20). 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

  



 PIM 10th National and 3rd International Conference 2020 

July 17th, 2020 

625 

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร้านบ้านกัญญานวดแผนไทย & สปา  
A WEBSITE DEVELOPMENT FOR ENHANCING MANAGEMENT EFFICIENCY OF BAN 
KUNYA THAI MASSAGE & SPA  
 

พจนีย์ จันทรศุภวงศ์*  
Pojanee Juntarasupawong*  

 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ คณะทคนลยีสารสนทศละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงทพ 

Computer Science and Information Technology Department School of Information Technology and 
Innovation Bangkok University 

Corresponding author, E-mail: pojanee.j@bu.ac.th  

 
บทคัดย่อ  

ปัจจุบันร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ป็นร๎านที่฿ห๎บริการนวดผนเทย บริการสปา มีลูกค๎า
ข๎า฿ช๎บริการป็นจ้านวนมาก ทางร๎านมีการจัดก็บข๎อมูลตําง ๆ ของร๎าน ชํน ข๎อมูลลูกค๎าละข๎อมูลคอร์ส 
ตําง ๆ ข๎อมูลสินค๎า ข๎อมูลพนักงาน ฿นรูปบบอกสาร ฿นบางครั้งอาจกิดการจัดการข๎อมูลที่ผิดพลาด มีข๎อมูล
บางสํวนสูญหาย ทางผู๎วิจัยจึงมีนวคิดที่จะน้าทคนลยี฿นปัจจุบันมาก๎ปัญหานี้  ท้าการพัฒนาว็บเซต์พื่อ
พิ่มประสิทธิภาพการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ฿ห๎สามารถ฿ช๎งานบนคอมพิวตอร์ละ
ทรศัพท์คลื่อนที่เด๎ ดยว็บเซต์มีการบํงการท้างานออกป็น 2 สํวน คือ 1. ผู๎ดูลระบบ สามารถบันทึก
บริการละสินค๎า บันทึกคิว บันทึกรายจําย จัดการคอร์ส จัดการสินค๎า ดูรายรับรายจําย รายงานบบกราฟทั้ง
บริการละสินค๎าละสามารถจัดการข๎อมูลพนักงานเด๎ 2 .  ลูกค๎า สามารถอํานบทความ ราคาหรือรายละอียด
ตําง ๆ เด๎ที่หน๎าว็บเซต์ ผู๎พัฒนาเด๎฿ช๎ปรกรม Visual Studio Code ฿นการพัฒนาว็บเซต์ ฿ช๎ปรกรม 
XAMPP ฿นการสร๎างซิร์ฟวอร์ละ฿ช๎ปรกรม phpMyAdmin จัดการฐานข๎อมูล MySQL 

จากการประมินความพึงพอ฿จของกลุํมผู๎ทดลอง฿ช๎ว็บเซต์ จ้านวนรวม 30 คน พบวํามีความพึงพอ฿จ
ดยรวมตํอระบบอยูํ฿นระดับดี ที่คําฉลี่ย 4  .33  มื่อพิจารณาป็นรายด๎านพบวําด๎านการออกบบละการ
จัดรูปบบว็บเซต์ มีคําฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด๎านการน้าเป฿ช๎ประยชน ์ละด๎านข๎อมูล 

ค าส าคัญ: ว็บเซต์จัดการร๎านสปา ร๎านสปา ระบบจัดการข๎อมูล 
 

ABSTRACT  

At present, Ban Kunya Thai Massage & Spa shop is the shop provide Thai massage 
and spa service . There are many customers go in to use their service . The shop has 
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collected some of their data such as customer data and several service course data, product 
data, and employee data in documentation form . Sometimes there might be mistake in data 
management and some data lost . The researcher had an idea to apply recent technology to 
solve these problems by developing a website to enhance quality of data management for 
Ban Kunya Thai Massage & Spa shop to be usable on computer and mobile phones . The 
functionality of the website is divided into 2 parts which are 1 . System admin and 2. 
Customer . The system admin could record services and products, record queue, record 
expense list, manage service course, manage products, view incomes and expense reports 
inform of graph for both services and products, and could manage employees ’ data . The 
customer could read articles, price list, or other information on the website page. 
Developers used Visual Studio Code program to develop the website, XAMPP to build 
server, and phpMyAdmin program to manage MySQL database . Based on participant 
satisfactory evaluation, amount of 30 people, found that the overall satisfaction towards the 
system was in a good level at the average score 4.44. When consider each aspect found that 
design aspect and website management pattern had the highest average score followed by 
usability aspect and data aspect.  

Keywords: Spa Management Website, Spa Shop, Data Management System 
 

บทน า  

ธุรกิจสปาเทยป็นธุรกิจหนึ่งที่มีนวน๎มติมตอยํางรวดร็ว ด๎วยรูปบบการ฿ห๎บริการที่สะท๎อน 
อัตลักษณ์ความป็นเทย เด๎รับความนิยมจากกลุํมนักทํองที่ยวชิงสํงสริมสุขภาพ ละบุคคลที่นิยม฿ช๎บริการ 
สปาพื่อการผํอนคลาย ละดูลสุขภาพ การบริการสปาป็นการ฿ช๎ธรรมชาติพื่อปรับสมดุล฿นรํางกาย มีการ
฿ช๎สมุนเพรประกอบ฿นการท้าสปา ซึ่งร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ตั้งอยูํจังหวัดชลบุรี ปิด฿ห๎บริการ
ด๎านการนวดผนเทยละสปา฿ห๎กับนักทํองที่ยวชาวเทยละตํางชาติ  ทางร๎านมีพนักงานนวดที่มีความ
ชี่ยวชาญด๎านการบริการละมีประสบการณ์ด๎านการนวดป็นอยํางดี ซึ่งทางร๎านต๎องการระบบจัดการที่มี
ประสิทธิภาพข๎ามาชํวย฿นการบริหารจัดการร๎าน฿ห๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชํวยพิ่มจ้านวนลูกค๎าที่ข๎า฿ช๎
บริการ พิ่มปริมาณยอดการจ้านวนผลิตภัณฑ์ของร๎าน ละชํวยประชาสัมพันธ์ร๎าน฿ห๎ป็นที่รู๎จักมากขึ้น฿น
ชํองทางออนเลน์ ปัจจุบันทางร๎านเมํมีการน้าระบบคอมพิวตอร์ข๎ามาชํวย฿นการจัดการระบบภาย฿นร๎าน     
มีการ฿ช๎วิธีการจดข๎อมูลลงอกสารเมํวําจะป็นการบันทึกรายละอียดการข๎า฿ช๎บริการของลูกค๎า  การจองคิว
การข๎า฿ช๎บริการ ด๎วยจ้านวนลูกค๎าที่มีจ้านวนมาก ท้า฿ห๎กิดข๎อผิดพลาดของข๎อมูลการจองคิว มีการค้านวณ
คําบริการผิดพลาด กิดความเมํถูกต๎องของข๎อมูลละกิดปัญหาการสรุปยอดผู๎฿ช๎บริการตํอดือน  
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ด๎วยปัญหาหลํานี้ ผู๎วิจัยจึงเด๎ศึกษาละมีนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวด
ผนเทย & สปา฿นรูปบบว็บอปพลิคชัน สามารถบันทึกการจองคิว ค้านวณคําบริการละระบบสรุปยอด
ผู๎฿ช๎บริการตํอดือน สามารถดูข๎อมูลการ฿ช๎บริการของลูกค๎าย๎อนหลังผํานว็บเซต์พื่อชํวยพิ่มประสิทธิภาพ฿น
การบริหารจัดการร๎านนวด สามารถสนอปรมชันของทางร๎าน฿ห๎กับลูกค๎าดยรักษาฐานลูกค๎าละพัฒนา 
Brand Royalty นั้น฿ห๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นละสามารถสดงสถิติประภทการนวดที่เด๎รับความนิยม฿น
รูปบบกราฟ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผู๎วิจัยเด๎ศึกษารวบรวมข๎อมูลการพัฒนาว็บเซต์พื่อชํวย฿นการจัดการร๎านสปา การศึกษากลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผํานสื่อว็บเซต์ ละงานวิจัยที่กี่ยวข๎อง พื่อน้ามาศึกษาละวิคราะห์พื่อ฿ช๎ป็นข๎อมูลละ
นวทางประกอบการพัฒนาว็บเซต์พ่ือพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ดังนี ้

กฤติยา ขันสม (2561) เด๎ท้าการศึกษาละพัฒนาระบบจัดการสกุลรัตน์สปา ฿นรูปบบว็บ 
อปพลิคชัน พื่อตอบสนองความต๎องการของร๎านสกุลรัตน์สปา ละกํอ฿ห๎กิดประยชน์ตํอการท้างานกับ
จ๎าของร๎าน ฿นการจัดก็บข๎อมูล ชํวยพิ่มความสะดวก฿ห๎กับลูกค๎าสามารถจองคิวผํานระบบอินทอร์น็ต ชํวย
฿ห๎ระบบร๎านสกุลรัตน์สปามีการจัดระบบงานที่ดีขึ้น สะดวกสบายตํอร๎านละผู๎มา฿ช๎บริการ กํอ฿ห๎กิดความ
รวดร็ว฿นการท้างานละสร๎างความพึงพอ฿จ฿นการ฿ช๎งาน ฿นการพัฒนาว็บอปพลิคชัน฿ช๎ภาษา PHP, 
HTML, CSS ฿นการขียนค้าสั่ง ละ฿ช๎ phpMyadmin ฿นการจัดการฐานข๎อมูล ซึ่งผลการประมินความพึง
พอ฿จจากผู๎ทดลอง฿ช๎อยูํ฿นระดับดี ระบบมีความรวดร็ว฿นการท้างาน สะดวก มีการค้านวณที่ถูกต๎อง ละมี
การออกบบระบบสวยงาม 

นิตติยา ชินดา ละนิวศ จิระวิชิตชัย (2556) เด๎ท้าการศึกษาละพัฒนาระบบสารสนทศพื่อการ
จัดการร๎านสปา (ร๎านนิชาบาสปา) สามารถจัดการกับข๎อมูลการสั่งจองพ็คกจสินค๎า฿นระบบสารสนทศพื่อ
การจัดการร๎านสปาเด๎อยางมีประสิทธิภาพ รวดร็วละถูกต๎อง พิ่ม ลด ก๎เข ข๎อมูลลูกค๎า สินค๎า ท้าการจอง
ห๎องสปาหรือคอร์สบริการ นัดหมายผํานระบบอินทอร์น็ตเด๎ มีระบบจัดการคลังสินค๎า มีการพัฒนาระบบดย
฿ช๎ภาษา PHP รํวมกับการจัดการฐานข๎อมูลดย SQL Server ซึ่งผลการประมินความพึงพอ฿จของผู๎ทดลอง฿ช๎
อยูํ฿นระดับด ีระบบมีการออกบบสอดคล๎องกับการท้างาน  

พงศกร ทวันวชละคณะ (2560) ที่เด๎พัฒนาระบบสารสนทศพื่อการจัดการร๎านปรานิสาสปา พื่อ
ก๎เขปัญหาระบบงานดิมละพัฒนาระบบสารสนทศชํวยงานบริการดิม฿ห๎มีประสิทธิภาพ฿นการจัดการพิ่ม
มากขึ้น ลดความยุํงยากจากการท้างานของระบบดิม ซึ่งระบบที่พัฒนาสามารถก็บข๎อมูลลูกค๎า พนักงาน  
คอร์สสปา ห๎องสปาที่฿ห๎บริการ ซึ่งผลการประมินความพึงพอ฿จจากผู๎ทดลอง฿ช๎อยูํ฿นระดับดี มีความถูกต๎อง 
รวดร็ว ละปลอดภัย฿นการท้างานของระบบ 

สุจิตรา อดุลย์กษมละคณะ (2556) เด๎พัฒนาปรกรมประยุกต์พื่อบริหารจัดการธุรกิจสปา ป็น 
การพัฒนาปรกรมพื่อน๎นเปที่การจัดการการข๎ารับการบริการ การจัดล้าดับของพนักงานตามความพร๎อม
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พื่อ฿ห๎กิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดสดง฿ห๎ป็นตารางวลา ละผลการด้านินงานเด๎ ซึ่งปรกรม
ประยุกต์สามารถท้างานเด๎อยํางถูกต๎องนําชื่อถือ ชํวย฿ห๎การด้านินการของร๎านจันทร์สปาป็นเปด๎วยความ
สะดวก รวดร็ว พนักงานนวดละตียงบริการ มีการกระจายการท้างานอยํางต็มประสิทธิภาพ 

กัญณ์นัชชา บุนนาค  )2559 .(  เด๎ท้าการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผํานสื่อว็บเซต์ของธุรกิจ 
สปาที่ประสบความส้าร็จ พบวํา 1) สถานการณ์การสื่อสารการตลาดผํานสื่อว็บเซต์ของธุรกิจสปา 3 หํง 
ด๎วยสถานการณ์ด๎านศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว ธุรกิจสปามีการขํงขันสูงมาก มีการปรับกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดผํานสื่อว็บเซต์พื่อการอยูํรอดละพื่อการขํงขันดยมีการน้าทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร
ข๎ามา฿ช๎฿นการบริหารจัดการทั้งระบบมากยิ่งขึ้น ชํน การสร๎างข๎อมูลด๎วยระบบคอมพิวตอร์พื่อจัดก็บข๎อมูล
การ฿ห๎บริการละการขายผลิตภัณฑ์ตําง ๆ การสร๎างปรกรมพื่อการจัดการสินค๎าคงคลังพื่อชํวย฿นการ
จัดการสินค๎าคงคลัง ละการสร๎างปรกรมระบบสปา พื่อก็บข๎อมูลรายรับ รายจําย ป็นต๎น 2) กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดผํานสื่อว็บเซต์ของธุรกิจสปาทั้ง 3 หํง พบวํามีการ฿ช๎การสื่อสารการตลาดบบบูรณาการ
ผํานสื่อว็บเซต์  

ชนิตา ดชวิทยานุศักดิ์ (2555). เด๎ท้าการวิจัยพื่อศึกษาการบริหารจัดการบริการสปาพื่อสุขภาพ฿น
จังหวัดภูก็ต ดย฿ชกรอบนวคิด฿นการศึกษา เดก ทฤษฎี 7S ’s Mckinsey model ละมาตรฐานการ
บริหารจัดการสปาพื่อสุขภาพ วิจัยชิงคุณภาพ ดยการสัมภาษณชิงลึกผูบริหาร/ผูจัดการธุรกิจสปาพื่อ
สุขภาพ ผลการวิจัย พบวา ดานกลยุทธมีการวางผนกลยุทธดานการตลาดบริการ ดยการ฿ชปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 7 ดาน เดก ดานผลิตภัณฑละบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจ้าหนาย ละ
ด๎านสงสริมการขาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการท้างาน ละดานลักษณะทางกายภาพ ปนกลยุทธหลัก฿น
การบริหาร จัดการธุรกิจสปาพื่อการบริการสปาพ่ือสุขภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. พื่อพัฒนาว็บเซต์พื่อพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา 
2. พื่อศึกษาความพึงพอ฿จของผู๎ทดลอง฿ช๎ที่มีตํอว็บเซต์ร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยมุํงน๎นศึกษาความพึงพอ฿จของผู๎ทดลอง฿ช๎ที่มีตํอการท้างานของว็บเซต์ด๎านข๎อมูล ด๎านการ
ออกบบละการจัดรูปบบว็บเซต์ ละการน้าเป฿ช๎ประยชน์ ดยมีการก็บข๎อมูลจากผู๎ที่กี่ยวข๎องกับระบบ
ละผู๎฿ช๎งานทั่วเป ที่มีความสน฿จกี่ยวกับระบบจัดการร๎านสปาทั้งพศหญิงละชาย จ้านวน 30 คน 

ว็บเซต์จัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ที่พัฒนามีขอบขตการท้างานดังนี้ 
1. ด๎านผู๎฿ช๎หรือลูกค๎า 

1.1 สดงปรมชันอัตราคําบริการละรายละอียดของการ฿ห๎บริการบนว็บเซต์ 
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1.2 สดงบทความ รายละอียดสินค๎าละบริการ การนวดตํละประภท พื่อป็นประยชน์฿น
การตัดสิน฿จ 

1.3 สดงชํองทางการติดตํอ วิธีการดินทาง ละที่ตั้งของร๎าน 
1.4 สดงภาพบรรกาศภาย฿นร๎าน ภาพการ฿ห๎บริการการนวดบบตําง ๆ 

2. ด๎านจ๎าของร๎านหรือผู๎ดูลระบบ 
2.1 สามารถจัดการรายละอียดบนว็บเซต์ พิ่ม ลด ก๎เข ข๎อมูลบทความ ข๎อมูลการจองคิว 

ข๎อมูลการ฿ห๎บริการ ข๎อมูลสินค๎า ละภาพเด ๎
2.2 สามารถจัดการข๎อมูลลูกค๎า พิ่ม ลด ก๎เข ข๎อมูลลูกค๎า บันทึกการจองคิว การซื้อบริการคอร์

สนวดของลูกค๎า 
2.3 สามารถดูประวัติข๎อมูลการ฿ช๎บริการของลูกค๎าเด ๎
2.4 สามารถจัดการข๎อมูลพนักงาน พิ่ม ลด ก๎เข ข๎อมูลพนักงาน 
2.5 สามารถดูสถิติประภทการนวดที่นิยม฿นรูปบบกราฟสถิติเด๎ 
2.6 สามารถจัดการรายรับ-รายจํายของร๎านสปาเด ๎ 
การวิจัยพื่อพัฒนาว็บเซต์พื่อพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา มี

กระบวนการพัฒนาดังนี ้
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยเด๎มีการก็บข๎อมูลความต๎องการของผู๎ที่กี่ยวข๎องกับระบบดยการสอบถาม สัมภาษณ์ จาก

จ๎าของร๎าน พนักงาน ลูกค๎าผู๎฿ช๎บริการ ถึงความต๎องการ฿นฟังก์ชันของว็บเซต์ ศึกษาข๎อมูลกี่ยวกับร๎านสปา 
รูปบบการท้างาน การบันทึกคิวลูกค๎า การค้านวณคําบริการตําง ๆ ป็นต๎น นอกจากนี้ยังเด๎ศึกษาว็บเซต์ที่
กี่ยวข๎องกับระบบจัดการร๎านสปา พื่อศึกษาปรียบทียบข๎อมูลจุดดํนจุดด๎อย฿นตํละว็บเซต์ พื่อน้าข๎อมูลที่
เด๎มาพัฒนาว็บเซต์฿ห๎ตรงตามความต๎องการของผู๎฿ช๎ ละศึกษาภาษาละครื่องมือตําง ๆ ที่฿ช๎฿นการพัฒนา
ว็บเซต์ 

การวิเคราะห์และออกแบบ 
จากการก็บข๎อมูลพื่อศึกษาความต๎องการของผู๎฿ช๎งาน จึงเด๎ออกบบ Use Case Diagram พื่อ

สดงการท้างานของผู๎฿ช๎ระบบ (User) ละความสัมพันธ์กับระบบยํอย (Sub systems) ภาย฿นระบบ฿หญํ 
ละการออกบบหน๎าจอการท้างานของว็บเซต์ ฿ห๎หมาะสมตํอการ฿ช๎งาน 
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ภาพที่ 1: Use Case Diagram ว็บเซต์ระบบจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา 

 
ออกบบจ้าลองความสัมพันธ์ Entity Relationship Diagram (ERD) พื่อ฿ช๎อธิบายครงสร๎างของ

ฐานข๎อมูลว็บเซต์ระบบจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา 
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ภาพที่ 2: Entity Relationship Diagram ว็บเซต์ระบบจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา 

 
หน้าเว็บไซต์ในส่วนผู้ใช้งานทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 3: หน๎าว็บเซต์สดงบทความ บริการ ละสินค๎าตําง ๆ 

 
จากภาพที่ 3 สดงหน๎าหลักสํวนบทความ บริการ ละสินค๎าตําง ๆ ผู๎฿ช๎สามารถดูรายละอียดของ

บทความ บริการละสินค๎ายอดนิยมตําง ๆ เด๎ตามที่ผู๎฿ช๎ต๎องการ 
 

 
ภาพที่ 4: หน๎ากี่ยวกับทางร๎าน 
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จากภาพที่ 4 สดงหน๎ากี่ยวกับทางร๎าน ผู๎฿ช๎สามารถอํานรายละอียดกี่ยวกับทางร๎านเด๎ ชํน วลา
ปิด - ปิด บอร์ติดตํอ ละสามารถกดเอคอนต้าหนํงที่อยูํของทางร๎านพ่ือปิด Google Map เด ๎

หน้าเว็บไซต์ในส่วนผู้ดูแลระบบ 
 

 
ภาพที่ 5: หน๎าข๎าสูํระบบหลังบ๎าน 

 
จากภาพที ่5 สดงหน๎าข๎าสูํระบบหลังบ๎าน ผู๎ดูลระบบสามารถข๎า฿ช๎งาน ดยผํานการกรอกชื่อผู๎฿ช๎

ละรหัสผํานของผู๎ดูลระบบ 
 

 
ภาพที่ 6: หน๎าบันทึกบริการละสินค๎า 

 
จากภาพที่ 6 สดงหน๎าบันทึกบริการละสินค๎า ผู๎ดูลระบบสามารถพิ่มชื่อลูกค๎า บอร์ทรศัพท์   

ชื่อบริการที่ลูกค๎าซื้อทั้งบบครั้งดียวละบบคอร์ส สํวนสินค๎าสามารถ฿สํจ้านวนเด๎วําลูกค๎าจะท้าการซื้อกี่ชิ้น 
สดงหน๎าบันทึกบริการละสินค๎าหลังจากพิ่มข๎อมูลตําง ๆ ซึ่งหลังจากพิ่มบริการละสินค๎าจะสดงรายการ
ชื่อ ราคา ละราคารวมของบริการหรือสินค๎า 
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ภาพที่ 7: หน๎ารายชื่อลูกค๎าที่ซื้อคอร์สบริการ 

 
จากภาพที่ 7 สดงหน๎ารายชื่อลูกค๎าที่ซื้อคอร์สบริการ หลังจากกดยืนยัน ข๎อมูลของลูกค๎าจะน้ามา

สดงที่หน๎ารายชื่อลูกค๎าที่ซื้อคอร์สบริการ พื่อผู๎ดูลระบบจะเด๎รู๎วําลูกค๎าคนเหนที่ท้าการซื้อบริการบบ
คอร์ส หลังจากกด View ผู๎ดูลระบบจะเด๎รู๎วําลูกค๎าคนเหนมีบริการคอร์สอะเรบ๎างหลือกี่ครั้งหมดอายุวันที่
ทําเหรํละสามารถจองคิว฿นหน๎านีเ้ด๎ลย 
 

 
ภาพที่ 8: หน๎าคิวข๎า฿ช๎บริการ 

 
จากภาพที ่8 สดงหน๎าคิวข๎า฿ช๎บริการ หลังจากกดบันทึก฿นหน๎าบันทึก฿นหน๎าบันทึกคิว ระบบจะท้า

การบันทึกคิวดยจะสดง ชื่อลูกค๎า บริการ บอร์ทรศัพท์ วลา ละพนักงานนวดของลูกค๎าคนนั้น ๆ 
หลังจากลูกค๎าเด๎รับการนวดล๎วกดยืนยันพื่อท้าการหักจ้านวนครั้งของคอร์สที่หลืออยูํ  ถ๎าหากต๎องการ
ปลี่ยนวลาละพนักงานนวดสามารถกดก๎เขเด๎ ละหากต๎องการยกลิกการบันทึกคิวสามารถกดลบเด๎ดย
ระบบจะเมํท้าการหักจ้านวนครั้งของคอร์สที่หลืออยูํ 
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ภาพที่ 9: หน๎าจัดการคอร์สบริการ ละสินค๎า 

 
จากภาพที ่9 สดงหน๎าจัดการคอร์สบริการ ละสินค๎า ผู๎ดูลระบบสามารถก๎เขชื่อข๎อมูลของบริการ

ละสินค๎า ละสามารถลือกเด๎วําจะ฿ห๎บริการหรือสินค๎า฿ดสดงที่หน๎าหลักดยการกดปุุม OFF – ON ที่หน๎า
จัดการคอร์สบริการ (สามารถสดงเด ๎4 รายการ) 

 

 
ภาพที่ 10: หน๎าบันทึกรายรับละรายจําย 

 
จากภาพที่ 10 สดงหน๎าบันทึกรายรบัละรายจําย ผู๎ดูลระบบสามารถบันทึกรายรับละรายจาํยเด๎ดย

กรอกชื่อของรายรับละรายจํายที่ต๎องการบันทึกละราคา ระบบจะยึดตามวันวลาของปัจจุบัน฿นการบันทึก 
สามารถดูรายรับละรายจํายตามระยะวลาที่ก้าหนดเด๎ละสามารถดูยอดรวมสุทธิของรายรับละรายจํายเด๎ 

 

 
ภาพที่ 11: หน๎าจัดการพนักงานนวด 
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จากภาพที่ 11 สดงหน๎าจัดการพนักงานนวด ผู๎ดูลระบบสามารถจัดการพิ่ม ก๎เข ลบ ข๎อมูลของ
พนักงานเด๎ สามารถพิ่มละก๎เขข๎อมูลชื่อ นามสกุล บอร์ทรศัพท์ ที่อยูํของพนักงาน หลังท้าการพิ่มหรือ
ก๎เข฿ห๎คลิก”บันทึก” ข๎อมูลของพนักงานจะเปสดงที่หน๎าจัดการพนักงานนวด 

 

 
ภาพที่ 12: หน๎าสดงกราฟประภทการนวด ละสดงกราฟสินค๎ายอดนิยม 

 
จากภาพที ่12 สดงหน๎ากราฟประภทการนวด ละสดงกราฟสินค๎ายอดนิยม ผู๎ดูลสามารถดูยอด

การขายบริการ ละยอดการขายสินค๎าตําง ๆ เด๎วําบริการหรือสินค๎าเหนป็นที่ยอดนิยมดยสดงป็นกราฟ
วงกลม 

การพัฒนาระบบ 
การพัฒนาว็บเซต์พื่อพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ผู๎วิจัยเด๎฿ช๎ 

ปกรม Visual Studio Code ฿ช๎฿นการพัฒนาว็บเซต์ ฿ช๎ปรกรม Adobe Photoshop CC 2018 ฿ช๎฿น
การตกตํงภาพที่฿ช๎กับว็บเซต์ ฿ช๎ปรกรม XAMPP ฿ช๎฿นการสร๎างซิร์ฟวอร์ ละ฿ช๎ปรกรม phpMyAdmin 
฿ช๎ส้าหรับก็บข๎อมูล฿นฐานข๎อมูล 

การทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน 
ผู๎วิจัยด้านินการทดลอง฿ช๎งานว็บเซต์การจัดการร๎านบานกัญญานวดผนเทย & สปา กับจ๎าของร๎าน 

พนักงาน ลูกค๎าผู๎฿ช๎บริการ จ้านวน 30 คนดยกลุํมตัวอยํางที่เด๎ทดลอง฿ช๎งานว็บเซต์ ละตอบบบประมิน
ความพึงพอ฿จที่มีตํอว็บเซต์การจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา จากนั้นเด๎น้าผลการประมินมา
วิคราะห์ด๎วยคําสถิติพื้นฐานทียบกับกณฑ์ละสรุปผลการประมิน ดยพบวําผู๎ตอบบบประมินป็นผู๎ชาย 
คิดป็นร๎อยละ 43.3 ละพศหญิง ร๎อยละ 56.7 สถานะผู๎ประมินที่มีการท้างานกี่ยวกับร๎านสปา คิดป็นร๎อยละ 
83.3 ละป็นลูกค๎าทั่วเป 16.6  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ภายหลังทดลอง฿ช๎งานว็บเซต์  มื่อเด๎ข๎อมูลจากบบประมินความพึงพอ฿จของผู๎ทดลอง฿ช๎ 

ว็บเซต์การจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา ล๎ว เด๎น้าข๎อมูลที่ก็บรวบรวมเด๎ทั้งหมดมาวิคราะห์
ดยวิธีการทางสถิติ ด๎วยปรกรมส้าร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ วิคราะห์คําสถิติพื้นฐานของตัวปรที่ศึกษาดย฿ช๎ 
ร๎อยละ คําฉลี่ย ละสํวนบี่ยงบน มาตรฐาน พื่อ฿ช๎฿นการวิคราะห์ลักษณะบื้องต๎นของกลุํมตัวอยํางกณฑ์
การปลความหมายคําฉลี่ยของระดับความพึงพอ฿จ ที่คําคะนนอยูํ฿นชํวง 1 .00 – 5 .00 ฿ช๎กณฑ์ดังนี้ 
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(พิสุทธา อารีราษฎร,์ 2551) 
คําฉลี่ยทํากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอ฿จอยูํ฿นระดับมากที่สุด 
คําฉลี่ยทํากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จอยูํ฿นระดับมาก 
คําฉลี่ยทํากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จอยูํ฿นระดับปานกลาง 
คําฉลี่ยทํากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จอยูํ฿นระดับน๎อย 
คําฉลี่ยทํากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอ฿จอยูํ฿นระดับน๎อยที่สุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 
ตารางที่ 1: ตารางสดงความพึงพอ฿จของผู๎ทดลอง฿ช๎ว็บเซต์การจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา 

หัวข้อรายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปรผล 
ด๎านข๎อมูล 
1. ข๎อมูลมีความชดัจน ถูกต๎อง นําช่ือถือ 4.23 0 .67  มาก 
2. การประชาสัมพันธ์ขําวสาร ภาพ ฿นว็บเซต์มีความหมาะสม นําสน฿จ 4.23 0.77 มาก 
3. ปริมาณข๎อมูลมีพียงพอกับความต๎องการ 4.30 0.70 มาก 
4. ข๎อความ฿นว็บเซต์ถูกต๎องตามหลักภาษา ละเวยากรณ์ 4.23 0.72 มาก 
5. ข๎อมูลกับภาพมีความสอดคลอ๎งกัน 4.33 0.71 มาก 

รวม 4.26 0.71 มาก 
ด๎านการออกบบละการจัดรูปบบว็บเซต ์
1. การจัดรูปบบ฿นว็บเซต์งํายตํอการอํานละการ฿ช๎งาน 4.26 0.78 มาก 
2. หน๎าฮมพจมีความสวยงาม มีความทันสมยั นําสน฿จ 4.53 0.62 มากที่สุด 
3. สีสัน฿นการออกบบว็บเซต์มีความหมาะสม 4.40 0.67 มาก 
4. สีพื้นหลังกับสตีัวอักษรมีความหมาะสมตํอการอําน 4.40 0.67 มาก 
5. ขนาดตัวอักษร ละรูปบบตัวอักษร มีความสวยงามละอํานเด๎งําย 4.30 0.83 มาก 
6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายเด๎ 4.40 0.67 มาก 

รวม 4.38 0.71 มาก 
ด๎านการน้าเป฿ช๎ประยชน์ 
1. มีประยชน์ตํอผู๎฿ช๎งาน ละสามารถน้าเปประยุกต์฿ช๎เด ๎ 4.30 0.70 มาก 
2. ป็นหลํงข๎อมลูที่ตรงกับความต๎องการของผู๎฿ช๎งาน 4.26 0.73 มาก 
3. ฿ช๎ผยพรํละประชาสัมพันธ์฿ห๎ป็นที่รู๎จักมากขึ้น 4.36 0.61 มาก 
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หัวข้อรายการประเมนิ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปรผล 
4. ฿ช๎งานงํายเมํซับซ๎อน 4.20 0.80 มาก 
5. ชํวยลดข๎อผิดพลาด฿นการท้างาน 4.53 0.62 มากที่สุด 
6. ชํวย฿ห๎สามารถท้างานตําง ๆ เด๎รวดร็วมากขึ้น 4.50 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.66 มาก 
รวมทุกด๎าน 4.33 0.69 มาก 

 
จากการประมินผลความพึงพอ฿จดยรวมทุกด๎านของผู๎ที่ข๎าทดลอง฿ช๎ว็บเซต์การจัดการร๎านบ๎าน

กัญญานวดผนเทย & สปา อยูํ฿นระดับมาก ดยด๎านที่มีคําฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการออกบบละการจัดรูปบบ
ว็บเซต์ รองลงมาด๎านการน้าเป฿ช๎ประยชน์ สํวนด๎านที่มีคําฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ ด๎านข๎อมูล สามารถยกป็น
รายการเด๎ดังนี ้

ด๎านข๎อมูลความพึงพอ฿จดยรวมอยูํ฿นระดับมาก ดยข๎อมูลที่มีคําฉลี่ยสูงสุดคือ ข๎อมูลกับภาพมีความ
สอดคล๎องกัน รองลงมาคือ ปริมาณข๎อมูลมีพียงพอกับความต๎องการ สํวนข๎อที่มีคําฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ ข๎อมูล  
มีความชัดจน ถูกต๎อง นําชื่อถือ การประชาสัมพันธ์ขําวสาร ภาพ ฿นว็บเซต์มีความหมาะสม นําสน฿จ ละ
ข๎อความ฿นว็บเซต์ถูกต๎องตามหลักภาษา ละเวยากรณ ์

ด๎านการออกบบละการจัดรูปบบว็บเซต์ดยรวมอยูํ฿นระดับมาก ดยข๎อมูลที่มีคําฉลี่ยสูงสุดคือ 
หน๎าฮมพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย นําสน฿จ รองลงมาคือ สีสัน฿นการออกบบว็บเซต์มีความ
หมาะสม สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความหมาะสมตํอการอําน สํวนข๎อที่มีคําฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ การจัดรูปบบ
฿นว็บเซต์งํายตํอการอํานละการ฿ช๎งาน 

ด๎านการน้าเป฿ช๎ประยชน์ดยรวมอยู฿ํนระดับมาก ดยข๎อมูลที่มีคําฉลี่ยสูงสุดคือ ชํวยลดข๎อผิดพลาด
฿นการท้างาน รองลงมาคือ ชํวย฿ห๎สามารถท้างานตําง ๆ เด๎รวดร็วมากขึ้น สํวนข๎อที่มีคําฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ    
฿ช๎งานงํายเมํซับซ๎อน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาว็บเซต์พื่อพิ่มประสิทธิภาพการจัดการร๎านบ๎านกัญญานวดผนเทย & สปา พื่อชํวย฿น
การจัดการข๎อมูลภาย฿นร๎านบ๎านกัญานวดผนเทย & สปา ละชํวย฿นการประชาสัมพันธ์ร๎าน฿ห๎ป็นที่รู๎จักมากขึ้น
ผํานว็บเซต์ ชํวยลดข๎อผิดพลาดจากการท้างาน฿ห๎น๎อยลง ละชํวยพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน สามารถ
ท้างานเด๎ถูกต๎องละรวดร็วมากขึ้น สอดคล๎องกับ พงศกร ทวันวชละคณะ (2560) ที่เด๎พัฒนาระบบ
สารสนทศพื่อการจัดการร๎านปรานิสาสปา ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นชํวยจัดการข๎อมูลจากดิมที่ก็บ฿นกระดาษ   
มาก็บ฿นคอมพิวตอร์฿นรูปบบฐานข๎อมูล ท้า฿ห๎กิดความสะดวกสบาย฿นการ฿ช๎งาน พิ่มประสิทธิภาพ    
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การท้างานของระบบมากขึ้น ละสอดคล๎องกับสุจิตรา อดุลย์กษมละคณะ (2556) ที่เด๎พัฒนาปรกรม
ประยุกต์พื่อการบริหารจัดการธุรกิจสปา ดยปรกรมประยุกต์ที่พัฒนาสามารถท้างานเด๎อยํางถูกต๎อง 
ชื่อถือเด๎ พนักงานนวดสามารถ฿ห๎บริการลูกค๎าเด๎อยํางต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า
ละจ๎าของกิจการเด๎ 

ปัญหาและอุปสรรค 
นื่องจาก฿นการพัฒนาว็บเซต ์ผู๎วิจัยมีวลา฿นการด้านินการที่จ้ากัด จึงเมํสามารถพัฒนาว็บเซต์฿ห๎มี

การท้างานเด๎ครบทุกฟังก์ชันการท้างาน ละต๎อง฿ช๎วลาคํอนข๎างมาก฿นค๎นคว๎าหาข๎อมูลที่฿ช๎ประกอบการ
พัฒนาว็บเซต์ ชํน การออกบบว็บเซต์฿ห๎หมาะสมกับผลิตภัณฑ์ละกลุํมผู๎฿ช๎ การก๎เขข๎อผิดพลาดของการ
ท้างานของว็บเซต์ ป็นต๎น พื่อ฿ห๎ว็บเซต์มีรูปบบการท้างานที่หมาะสมละตรงกับความต๎องการ 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้หากมีการพัฒนาตํอ฿นอนาคตควรมีการพัฒนาฟังก์ชันการท้างาน฿ห๎ลูกค๎าสามารถล็อคอิน

ข๎าสูํระบบพื่อท้าการจองคิวนวดผํานว็บเซต์ ตรวจสอบคอร์สบริการที่ลูกค๎าซื้อเว๎ ละตรวจสอบประวัติข๎ารับ
บริการตําง ๆ ย๎อนหลังผํานว็บเซต์เด๎ มีการออกบบว็บเซต์฿ห๎มีความสวยงามมากขึ้น มีระบบจัดการข๎อมูล
สํวนของพนักงาน฿นร๎าน ละสามารถน้าสนอปรมชันพ็คกจการรับบริการ฿ห๎กับลูกค๎าป็นรายบุคคลเด ๎
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บทคัดย่อ  

การศึกษาการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์มาบริการผู๎ดยสารของ สายการบินเทย อร์อชีย    
มีวัตถุประสงค์฿นการศึกษาลักษณะการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์กิดขึ้นของสายการบิน เทย อร์อชีย 
มา฿ช๎ ดยอธิบายที่มาของนวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ ตั่งตํริริ่มวํานวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ป็น
อยํางเร ละมีผลกระทบอยํางเร พื่อป็นนวทาง฿นการพัฒนา นวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์฿นสายการบิน
บบต๎นทุนต่้าดยสามารถน้าตัวอยํางที่เด๎จากการศึกษามาปรับปรุงก๎เขละประยุกต์฿ช๎อ๎างอิง฿นอนาคต   
พื่อป็นการพิ่มขีดความสามารถ฿นการขํงขันละพัฒนาธุรกิจสายการบิน฿นอนาคตเด๎อยํางหมาะสม ผู๎วิจัย
เด๎฿ช๎ข๎อมูลของบริษัท฿นสื่อออนเลน์ควบคูํกับการสัมภาษณ์ชิงลึกกับผู๎บริหารของสายการบินเทย อร์อซีย  
ดยผู๎บริหารของสายการบินจะสรุปภาพรวมของการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์มาบริการผู๎ดยสารของ
สายการบิน ที่กิดขึ้นนั้นสามารถท้าเด๎มากกวําปูาหมายที่สายการบินก้าหนดเว๎หรือเมํ อะเรคือปัญหาละ
อุปสรรคอยํางเร พื่ออธิบายถึงที่มาของนวัตกรรมวํามีที่มาอยํางเร ลักษณะของนวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์
นั้นวําอยูํ฿นรูปบบ฿ด นื่องจากนวัตกกรมด๎านปัญญาประดิษฐ์สามารถสร๎างละพัฒนาชึ้นเด๎ตามรูปบบการ
฿ห๎บริการ ดังนั้นการศึกษาพื่อ฿ห๎ข๎า฿จถึงภาพรวมของนวัตกกรมด๎านปัญญาประดิษฐ์฿นชิงจะท้า฿ห๎ศึกษา    
มีความข๎า฿จละสามารถประยุกต์฿ช๎฿นการพัฒนาตํอยอดนวัตกรรมอื่น ๆ เด๎฿นอนาคต  

ค าส าคัญ: นวัตกรรม, ปัญญาประดิษฐ์, บริการผู๎ดยสาร, สายการบินบบต๎นทุนต่้า 
 
ABSTRACT  

The study of the use of artificial intelligence innovation to serve passengers of Thai 
Air Asia has the objective of studying the characteristics of using the artificial intelligence of 
Thai Air Asia. By explaining the origin Since the beginning of the innovation of artificial 
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intelligence and what effect will it have to be to guide the development of artificial 
intelligence innovation in low-cost airlines?  

The sample obtained from this study can be modified and applied for future 
reference. In order to increase the capability of competition and develop the aviation 
business in the future appropriately. The author uses the information from the online media 
together with in-depth interviews with the executives of Thai Air Asia. The airline’s 
management will provide an overview of the use of artificial intelligence innovation to 
service the passengers of the airline can the flight be made more target set by the airline or 
not. What ate the problems and obstacle to explain the origin of innovation and the nature 
of artificial intelligence. Since the artificial intelligence innovation can be created and 
developed according to the service model therefore, the study to understand the overall 
picture of the artificial intelligence innovation will lead to understanding and can be applied 
to future development of other innovations in the future. 

Keywords: innovation, artificial intelligence: AI, passenger services 
 
บทน า  

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ป็นทคนลยีสาขาหนึ่งทางคอมพิวตอร์ที่ประกอบเป
ด๎วยความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ละวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งป็นการ฿ช๎ปรกรมคอมพิวตอร์฿ห๎รียนรู๎ละข๎า฿จ
ความสามารถของมนุษย์ละมีความตั้ง฿จ ที่จะท้า฿ห๎คอมพิวตอร์มีความสามารถคล๎ายกับมนุษย์ดย฿ช๎
ซอฟท์วร์ ละฮาร์ดวร์ พื่อสามารถทางานเด๎ทนมนุษย์หรือพื่อสํงสริมกิจกรรมตําง ๆ ของมนุษย์฿ห๎เด๎ดี 
ยิ่งขึ้น (ศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, 2553) ดยความสามารถที่ต๎องการ฿ห๎คล๎ายมนุษย์อาจบํงเด๎ป็น 4 ด๎าน 
(ภิญญ พานิชพันธ์, ละคณะ, 2547) คือ 1) การกระท้าคล๎ายมนุษย์ (Acting humanly) ชํน สื่อสารด๎วย
ภาษากับมนุษย์เด๎มีประสาทรับสัมผัส คล๎ายมนุษย์ 2) การคิดคล๎ายมนุษย์ (Thinking humanly) ฿นรื่องของ
การคิด ตัดสิน฿จ การก๎ปัญหา การรียนรู๎ 3) คิดอยํางมีหตุผล (Thinking rationally) การคิดดย฿ช๎หลักหตุ
ละผลคิดบบตรรกศาสตร์อาศัยการค้านวณ ละ 4) กระท้าอยํางมีหตุผล (Acting rationally) สามารถ
กระท้าการอยํางมีหตุมีผล มีการวางผน มีขั้นตอน ชํน ปรกรมขํงขันกมตําง ๆ ป็นต๎น ทคนลยีที่ล้้าสมัย
อยํางปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ข๎ามามีบทบาท฿นสังคมมนุษย์฿นหลาย ๆ ภาคสํวน
ดยฉพาะภาคอุตสาหกรรม1 การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ฿นสํวนของวิทยาศาสตร ์

                                               
1 Episteme (กาญจนา ก๎วทพ ละสมสุข หินวิมาน, 2560: 296) หรือ “กรอบความรู๎” ป็นวิธีวิทยา (Methodology) ที่มีมิชล ฟูกต์ (Michel 
Foucault) ป็นนักคิดที่ส าคัญ฿นการน าสนอวิธีวิทยา฿นรูปบบนี้ ดยนักคิด฿นกลุํมหลังปรากฏการณ์วิทยาก็เด๎฿ช๎นวทางนี้฿นการศึกษาตีความ
สิ่ง ที่ต๎องการศึกษาชํนกัน ซึ่งจะป็นการลงเปดูความป็นมาของการสถาปนาศาสตร์ที่฿ห๎มนุษย์ป็นพียงวัตถุหํงการศึกษา ซึ่งป็นวิธี การพื่อ
สวงหา ครงสร๎างหํงความคิด อันเด๎กํ กรอบที่ก ากับครือขํายของความของความรู๎ ความชื่อ วิธีคิด วิธีข๎า฿จส่ิงตํางๆ 
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ที่ขาดเมํเด๎ลยคือ ศาสตร์ทางด๎านวิศวกรรม อันเด๎กํ 1) ศาสตร์ด๎านระบบอัตนมัติ ระบบจับสัญญาณละ
ระบบย๎อนกลับ 2) ศาสตร์ด๎านสถิติละความนําจะป็น 3) ศาสตร์ด๎านคอมพิวตอร์ ประกอบด๎วย อุปกรณ์
คอมพิวตอร์฿นยุคต๎น, ทฤษฎีทางด๎านคอมพิวตอร์, คอมพิวตอร์ดิจิตอล ละคอมพิวตอร์ ที่สามารถคิดด๎วย
หตุผลเด ๎(Thinking computers)  

หลายประทศหันมา฿ห๎ความสน฿จละ฿ห๎งบประมาณ฿นการผลิตคิดค๎น “Quantum computers”2

คอมพิวตอร์ระบบควอนตัมจะป็นคอมพิวตอร์ที่มีวิทยาการทางด๎านทคนลยีที่ทันสมัยที่สุด฿นอนาคต
อัน฿กล๎นี้ ดยจะมีความสามารถพิศษหรือศักยภาพที่จะจาะข๎าระบบคอมพิวตอร์ละศูนย์ข๎อมูลส้าคัญ ๆ เด๎
ทั่วลก อีกทั้งยังมีระบบการปูองกัน Hacker หรือผู๎จาะระบบอยํางมีประสิทธิภาพสูงซึ่งรียกเด๎วําผู๎ที่มี 
คอมพิวตอร์ควอนตัมครอบครอง สมือนติดอาวุธนิวคลียร์ทางเซบอร์ ซึ่งคาดวําอีกเมํนานประทศจีนจะท้า
เด๎ส้าร็จ นื่องจากมีการทุํมงบประมาณจ้านวนมากอยํางตํอนื่องสูงถึง 1 หมื่นล๎านหรียญสหรัฐ ฿นการกํอตั้ง
ห๎องปฏิบัติการสารสนทศควอนตัมหํงชาติ ละตั้งปูาจะปิดอยํางป็นการจริง฿นปี 2020 ดยลําสุดเด๎มีการ
ด้านินการสํงดาวทียมสื่อสารข๎อมูลควอนตัมเปทดลอง฿นอวกาศรียบร๎อยล๎ว (Thinvest.in.th, 13 มษายน 
2561 ละ Moremove, 23 มิถุนายน 2561) 

฿นยุคศตวรรษที่ 21 ถือป็นการก๎าวข๎าสูํยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Age) ตาม
ทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคม (Social Evolution) ของชาร์ลซ์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นักวิชาการ นักวิจัย
ละผู๎ชี่ยวชาญด๎านตําง ๆ ของลกริ่ม฿ห๎ความสน฿จ฿นประด็นนี้ที่วํา มื่อราริ่มข๎าสูํยุคปัญญาประดิษฐ์ 
(artificial intelligence: AI) มื่อปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ข๎ามามีบทบาทตํอสังคม
มนุษย์อยํางมากจะกิดการปลี่ยนปลงอะเรบ๎าง  ทั้งข๎อดี ข๎อสียละผลกระทบที่อาจกิดขึ้นเด๎จาก
วิวัฒนาการทางทคนลยีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI)  ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ (artificial 
intelligence: AI) ป็นทคนลยีสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ คิดค๎นขึ้นจากศาสตร์ทางด๎านวิทยาศาสตร์หลาย ๆ 
ขนงรวมกับทคนลยี฿นด๎านอื่น ๆ จนกลายมาป็นนวัตกรรมชั้นสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial 
intelligence: AI)  ที่อยูํ฿นทคนลยีหลํานี้ข๎ามามีบทบาท฿นชีวิตประจ้าวันของมนุษย์มากขึ้นรื่อย ๆ ด๎าน
อุตสาหกรรมที่฿ช๎หุํนยนต์ทดทนรงงานคน ด๎านการติดตํอสื่อสาร ชํน Facebook ละ Google ด๎านการ
คมนาคมอยํางรถยนต์เร๎พลขับ รถยนต์ขับคลื่อนที่เมํ฿ช๎ชื้อพลิง การปรับตัวการยอมรับสิ่ง฿หมํของบุคคล฿น
สังคมที่ห็นถึงผลกระทบที่คาดวําจะกิดกับสังคมมนุษย์มื่อถึงชํวงการปลี่ยนปลงข๎าสูํสังคมปัญญาประดิษฐ์  
(artificial intelligence: AI) 

ธุรกิจสายการการบินป็นธุรกิจที่มีความอํอนเหวตํอปัจจัย฿นด๎านตําง ๆ มากกวําธุรกิจประภทอื่น ๆ 
ดังนั้น สายการบินทั่วลกมีอกาสเด๎รับผลกระทบดยตรงทางต๎นทุนทางธุรกิจที่มีความผันผวน เมํวําจะป็น 
ระบบรักษาความปลอดภัย ราคาน้้ามัน ป็นต๎น ปัจจุบันหลายประทศมีการปิดนํานฟูาสรี รวมทั้งประทศ

                                               
2 ควอนตัมคอมพิวตอร์ คือ ระบบคอมพิวตอร์ที่มีความร็ว฿นการประมวลผลกวําครื่องคอมพิวตอร์ตั้งต๏ะทั่วเปถึง 100 ทํา ดยการน้าอา
คุณสมบัติของอะตอมมา฿ช๎฿นการประมวลผล อีกทั้งยังสามารถรํงกระบวนการรียนรู๎ของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์฿ห๎ร็วกวําที่ป็นอยูํเด๎ท้า฿ห๎ AI ถูก
พัฒนาพื่อก๎ปัญหาฉพาะหน๎าเด๎ดียิ่งขึ้น 
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เทยท้า฿ห๎ธุรกิจสายการบิน฿นประทศเทยมีการขํงขันรุนรงมากขึ้น อีกทั้งการขํงขันทางดา๎นราคาท้า฿ห๎สาย
การบิน Low cost Airlines หรือ Budget Airlines กิดขึ้นหลายบริษัทพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎ดยสารหรือตลาดการบินที่นวน๎มสูงขึ้น การขํงขันที่สูงมากขึ้นรื่อย ๆ จึงท้า฿ห๎ตํละสายการบินต๎อง
พยายามหากลยุทธ์การขํงขันทุกด๎านพื่อรองรับปัจจัยวดล๎อมที่ปลี่ยนปลงอยํางรวดร็วละสามารถ
ด้านินกิจการตํอเปเด๎฿นธุรกิจสายการบิน ฿นชํวงที่ผํานมาธุรกิจสายการบินของเทยมีการติบตขึ้นอยํางมาก
สํงผล฿ห๎ธุรกิจสายการบินของประทศเทยดยฉพาะส๎นทางภาย฿นประทศมีการขํงขันสูงขึ้นอยํางตํอนื่อง
ดยพบวําตั้งตํปี 2553 จ้านวนที่ยวบินละจ้านวนผู๎ดยสารรวมมีปริมาณพิ่มขึ้นอยํางตํอนื่อง ละ฿นปี 2557 
ปริมาณจราจรทางอากาศของทําอากาศยานพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.03 มื่อปรียบทียบกับปีกํอนจ้าานวนที่ยวบิน
รวม 609,937 ที่ยวบินพิ่มขึ้นจากป ี2556 ที่มี 559,423 ที่ยวบิน ละจ้านวนผู๎ดยสารรวม 87,572,416 คน 
พิ่มขึ้นร๎อยละ 1.67 (ทําอากาศยานเทย จ้ากัด (มหาชน), 2557) 

 

 
ภาพที่ 1.1: สดงจ้านวนผู๎ดยสารที่฿ช๎ทําอากาศยานของ ทอท. ปี 2561 

แหล่งท่ีมา: https://www.google.com/search?q= 
 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางการบินมีความส้าคัญมากขึ้นจนกลายป็นหนึ่ง฿นปัจจัยหลักของระบบ
ศรษฐกิจ อยํางเรก็ตามจากสภาวะศรษฐกิจที่ผันผวนตั้งตํปี  พ.ศ. 2540 ท้า฿ห๎หลายประทศทั่วลกกิด
วิกฤตทางศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจทางการบินอยํางสายการบินต๎องลดคํา฿ช๎จํายตําง ๆ ปรับปลี่ยนรูปบบการ
ด้านินงาน฿ห๎สามารถอยูํรอดเด ๎ตํยังคงต๎องรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด๎วยกลยุทธ์ที่สายการบิน
น้ามา฿ช๎ท้า฿ห๎กิดการบริการที่ปลี่ยนเปดยการน้านวัตกรรมตําง ๆ ข๎ามาชํวย฿นด๎านการบริการของสายการบิน
ต๎นทุนต่้า หรือ Low cost airlines สายการบินต๎นทุนต่้าเด๎ข๎ามามีบทบาท฿นธุรกิจการบินละมีอัตราการ
จริญติบตตํอนื่อง พราะราคาคําดยสารที่ถูกกกวําสายการบินที่รียกคําดยสาร฿นราคาสูงละ฿ห๎บริการ
บบต็มรูปบบ ดยสายการบินต๎นทุนต่้าจะมุํงน๎นการท้า฿ห๎ต๎นทุนของสายการบินต่้าลดสิ่งอ้านวยความ

https://www.google.com/search?q=
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สะดวกหรือการบริการที่เมํจ้าป็นออกเปท้า฿ห๎สายการบินต๎นทุนต่้ามีต๎นทุนที่นั่งตํอหนึ่งหนํวยระยะทางต่้ากวํา
ครึ่งหนึ่งของสายการบินที่บริการต็มรูปบบจนสามารถก้าหนดอัตราคําดยสาร฿นราคาต่้ากวําเด๎  อีกทั้ง        
มีความสะดวกรวดร็วละปลอดภัยจึงป็นปัจจัยกระตุ๎น฿ห๎ผู๎ดยสารข๎ามา฿ช๎บริการมากขึ้นท้า฿ห๎สายการบิน
ต๎นทุนต่้าป็นที่นิยมจนปัจจุบันสายการบินต๎นทุนต่้าเด๎มีสํวนบํงทางการตลาดป็นร๎อยละ 25 ซึ่งคิดป็น 1 ฿น 4 
ของการดินทางทางอากาศทั้งหมดซึ่งการข๎ามามีบทบาทของสายการบินต๎นทุนต่้านี้องท้า฿ห๎อุตสาหกรรมการ
บินมีการติบตละขยายตัวอยํางรวดร็ว มีอัตราการขยายตัวท้าา฿ห๎การคมนาคมทางอากาศสามารถข๎าถึงเด๎
งํายขึ้น สายการบินต๎นทุนต่้า฿ห๎ความส้าคัญกับการ฿ช๎นวัตกรรม฿นการสร๎างสรรค์สิ่ง฿หมํ  ๆ พื่อน้ามาชํวย
฿ห๎บริการกับผู๎ดยสารท้า฿ห๎สายการบินประสบความส้าร็จ฿นการอ้านวยความสะดวก฿ห๎ผู๎ดยสารที่น๎นคํา
ดยสารมีราคาประหยัดเมํบวกพิ่มด๎วยคําอาหารละครื่องดื่ม การดินทางบบรียบงําย  สายการบินต๎นทุน
ต่้าจึงพยายามพัฒนานวัตกรรมตําง ๆ อยํางตํอนื่องอยูํตลอดวลา ดยน๎นการท้าความข๎า฿จความต๎องการ
บบองค์รวม (Demand Chain) ที่ตํอน่ืองของผู๎ดยสารครบทั้งหมด กลําวคือ กํอนการ฿ช๎บริการละหลังการ
฿ช๎บริการพื่อ฿ห๎กิดนวัตกรรมทันสมัยละตอบจทย์ความต๎องการของผู๎ดยสาร ชํน การบริการช็คอินด๎วย
ตนอง การชื่อมตํออุตสาหกรรมการทํองที่ยวตําง ๆ ฿ห๎สะดวก รวดร็วละประหยัดขึ้นดยรํวมมือกับ
พันธมิตรทางธุรกิจตําง ๆ ดยจัดท้าพ็คกจการทํองที่ยวราคาที่หมาะสม การ฿ช๎รูปบบออนเลน์อยํางต็ม
ระบบ฿นรื่องทางลือกละชํองทางการส้ารองที่นั่งผํานทางว็บเซต์ท้า฿ห๎สามารถลดต๎นทุนด๎านบุคลากรผําน
ระบบออนเลน์  มีการชื่อมตํอกับผู๎ดยสารผํานสื่อสังคมออนเลน์ท้า฿ห๎สายการบินสามารถสื่อสารกับลูกค๎าเด๎
ทันวลาหากกิดปัญหาตําง ๆ ที่ผู๎ดยสารต๎องการความชํวยหลือ, การพิ่มความสะดวก฿นการจํายคําบัตร
ดยสารด๎วยชํองทาง฿นการชําระงินคําบัตรดยสารผํานทางบัตรครดิต  ร๎านสะดวกซื้อ อินทอร์น็ตซื้อ        
ตู๎ ATM ละทรศัพท์มือถือ สายการบินเทยอร์อชียเด๎ปิด฿ห๎บริการสายการบินต๎นทุนต่้ามีการออกบัตร
ดยสารบบ Ticketless คือ เมํมีการออกบัตรดยสารป็นที่มีรูปบบของกระดาษที่ป็น 5 ส้านา ตํจะ฿ช๎
พียงกระดาษขนาดล็ก ๆ ผํนดียวที่ มีป็นระบบสกนหรือบาร์ค๎ด ป็นบัตรดยสาร฿นการช็คอินทน ป็นต๎น 
ความส้าคัญ฿นการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณคํา฿นหลาย ๆ มิตินี้องท้า฿ห๎ สายการบินเทยอร์อชียประสบ
ความส้าร็จอยํางตํอนื่องป็นสายการบินที่มี ผู๎฿ช๎บริการมากที่สุดสายการบินหนึ่ง฿นปัจจุบัน ดยมีการรักษา
ระดับมาตรฐานด๎านบริการระดับสากลละน้านวัตกรรมพื่อ฿ห๎ความสะดวก฿นการดินทางข๎ามา฿ช๎฿นธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบิน สายการบินเทยอร์อซียจึงป็นผู๎น้านวทางการน้านวัตกรรมด๎านการดินทางข๎ามมา
ชํวยด๎านการบริการ การศึกษาถึงนวัตกรรม฿นอุตสาหกรรมการบินป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่ท้า฿ห๎ธุรกิจอุตสาหกรรม
การบินพัฒนาละติบตขึ้นป็นอยํางมาก ละชํวย฿ห๎ธุรกิจสายการบินสามารถสร๎างความเด๎ปรียบ฿นการ
สร๎างความตกตํางที่สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ดยสาร นอกจากนี้นวัตกรรมยังสร๎างความต๎องการ
฿หมํ (Create New Demand) ที่ยังเมํคยมี฿นอุตสาหกรรมการบิน฿ห๎สามารถสร๎างผลก้าเรเด๎มากขึ้นละ
ตํอนื่อง สํงผล฿ห๎ธุรกิจสายการบินสามารถขํงขันละด้ารงอยูํเด๎อยํางยั่งยืน฿นอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. พื่อศึกษาการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มา฿ห๎บริการ
ผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย 

2. พื่อป็นนวทาง฿นการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  (artificial intelligence: AI) ฿น
อุตสาหกรรมการบิน฿นอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้ป็นการศึกษากี่ยวกับการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) 
มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย ดยมีระยะวลาการศึกษาก็บข๎อมูลตั้งตํวันที่  
1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่  31 มีนาคม 2563 ขอบขตของการศึกษานวัตกรรมตําง ๆ จนมาถึงนวัตกรรม
ด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) นี้จะศึกษาถึงการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ 
(artificial intelligence: AI) มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชียที่กิดขึ้นตั้งตํริ่มน้า
นวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ ์(artificial intelligence: AI) น้ีมีข๎ามา฿ช๎จนถึงปัจจุบัน฿นปี พ.ศ. 2563 พื่อ฿ห๎
ห็นภาพของนวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ตําง ๆ ที่กิดขึ้น฿นสายการบินอร์
อซียละอุตสาหกรรมการบินวํามีการปลี่ยนปลงอยํางเร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. พื่อพิ่มความสามารถ฿นการขํงขันละพัฒนาธุรกิจสายการบิน฿ห๎ดีขึ้นน้าเปสูํการยกระดับ
มาตรฐานละคุณภาพของสายการบินดยภาพรวม 

2. พื่อป็นประยชน์กํผู๎ที่สน฿จ฿นการศึกษารื่องนวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์  (artificial 
intelligence: AI) ฿นอุตสาหกรรมการบิน ดยผู๎สน฿จสามารถน้าผลการศึกษานี้ป็นฐานข๎อมูลตํอยอดพื่อ
ปรับปรุงหรือพัฒนา฿ห๎หมาะสมละมีความทันสมัยตํอเป 

3. พื่อ฿ห๎เด๎ข๎อมูลทางนวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ที่ป็นประยชน์
ตํออุตสาหกรรมการบินสามารถน้าตัวอยํางที่เด๎จากการศึกษาเป ปรับปรุงก๎เขหรือน้าเปประยุกต์฿ช๎฿นอนาคตเด ๎ 
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สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย  

งานวิจัยนี้ต๎องการศึกษาถึงการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์  (artificial intelligence: AI)        
มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย ดยท้า฿ห๎ทราบถึงนวคิด วิธีการ ละปัญหาที่กิดขึ้น
สามารถน้ามาวิคราะห์ละเปประยุกต์฿ช๎฿นกรณีศึกษาอ่ืนหรือสามารถน้าเปตํอยอดความคิดเด๎฿นอนาคต จาก
การประมินลักษณะการศึกษา การน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI)             
มา฿ห๎บริการผู๎ ดยสารของสายการบินเทย อร์อชียมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษาถึงนวัตกรรมด๎าน
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI)  ที่กิดขึ้นของสายการบินเทย อร์ อซีย พื่อ฿ห๎ทราบถึง
นวคิด วิธีการ ละปัญหาที่กิดขึ้นละศึกษาวํานวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI)  
ที่กิดขึ้นนั้นประสบความส้าร็จ฿นการน้ามา฿ห๎บริการหรือเมํ  กรอบการวิจัยมีขั้นตอนการศึกษาตามขั้นตอน
ตํอเปนี ้1. การก้าหนดค้าถาม฿นการศึกษา 2. การก้าหนดขอบขตของปัญหา฿นการศึกษา 3.การก้าหนดหนํวย
฿นการศึกษา 4. การก้าหนดผู๎฿ห๎ข๎อมูล 5. การก้าหนดระยะวลา฿นการศึกษา 6. การก็บข๎อมูล 7. บันทึก
ข๎อมูล 8. การวิคราะห์ข๎อมูล 9. การขียนงานวิจัย 

นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) 

วัตถุประสงค์นวัตกรรม ด้านปัญญาประดิษฐ์  ) artificial intelligence :AI( 
- พื่ออ้านวยความสะดวกด๎านการบริการ    - พื่อสื่อสารกับผู๎ดยสาร 
- พื่อลดต๎นทุน      - สร๎างภาพลักษณ์   
 

องค์ประกอบและผู้เกี่ยวข้องนวัตกรรม 
 - สภาพวดล๎อม   - ผลลัพธ์ของนวัตกรรม 

- นวคิดของนวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) 
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กลุํมตัวอยําง (Sample) ที่฿ช๎฿นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริหารสายการบินเทย อร์อซีย ละผู๎ดยสาร
ขาออกของสายการบิน เทยอร์อซีย฿นทําอากาศยานดอนมือง จ้านวน 400 คน ดยการสัมภาษณ์ ขั้นตอน
การ Purposive sampling ป็นการสุํมตัวอยํางบบจาะจง หรือบบ฿ช๎วิจารณญาณก็บข๎อมูลจากผู๎บริหาร
สายการบินเทย อร์อซีย ละผู๎ดยสารขาออกสายการบิน เทยอร์อซีย฿นทําอากาศยานดอนมือง วิธีการ
ก็บรวบรวมข๎อมูลดยการสัมภาษณ์  ป็นการก็บข๎อมูลบบผชิญหน๎า  ดยการ฿ช๎การพูดคุยสนทนาซักถาม
อยํางมีจุดมุํงหมาย  ครื่องมือที่฿ช๎฿นการก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ์รียกวํา  บบสัมภาษณ์          
ซึ่งประกอบด๎วยข๎อค้าถามที่ผู๎ก็บข๎อมูลหรือสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ด๎วยปากปลํา฿นขณะที่ผู๎฿ห๎ข๎อมูล   หรือ
ผู๎ตอบบบสัมภาษณ์จะตอบข๎อค้าถามดย฿ช๎ภาษาของขาอง  ผู๎สัมภาษณ์จะป็นผู๎บันทึกด๎วยการจดบันทึก  
ดยตรงหรือ฿ช๎สิ่งตําง ๆ ชํน ทปสียง วีดีทัศน์ ละการบันทึก฿นคอมพิวตอร์  รวมทั้งการจดจ้าค้าตอบล๎ว
น้ามาบันทึกอีกครั้งหนึ่งหลังจากสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ล๎ว 
 
วิธีการสัมภาษณ์ 

1.  นัดหมายผู๎บริหารสายการบินเทย อร์อซีย ละผู๎ดยสารขาออกสายการบิน เทยอร์อซีย฿น
ทําอากาศยานดอนมืองดยผู๎วิจัยป็นผู๎สัมภาษณ์ 

2.  ผู๎วิจัยป็นผู๎สัมภาษณ์พื่อรับฟังความคิดห็นละข๎อสนอนะนวทางการน้านวัตกรรมด๎าน
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย รวมทั้ง
ปัญหาละอุปสรรคตําง ๆ ตํอการพฒันานวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) 
 
ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1: คําฉลี่ย คําสํวนบี่ยงบนมาตรฐาน ระดับความคิดห็นของข๎อมูลทางการน้านวัตกรรมด๎าน
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย 

ทางการน านวตักรรมด้านปญัญาประดิษฐ ์
 (artificial intelligence: AI) มาให้บริการผู้โดยสาร 

ของสายการบนิไทย แอร์เอเชีย 

�̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด๎านอ้านวยความสะดวกด๎านการบริการ 3.90 0.863 มาก 
ด๎านสื่อสารกับผู๎ดยสาร 3.70 0.806 มาก 
ด๎านลดต๎นทุน 4.50 1.049 มากที่สุด 
ด๎านสร๎างภาพลักษณ ์ 4.50 0.942 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.804 มากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยรื่องทางการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์  (artificial intelligence: AI) มา
฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย  ป็นการวิจัยชิงปริมาณ ดย฿ช๎วิธีชิงส้ารวจ (Survey 
Research) ดย฿ช๎บบสอบถามป็นครื่องมือ฿นการก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางประชากร ส้าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ คือผู๎บริหารสายการบินสายการบินเทย อร์อชีย  ละผู๎ดยสารขาออกของสายการบินเทย อร์
อชีย ฿นทําอากาศยานดอนมือง จ้านวน 400 ตัวอยําง ละ฿ช๎ปรกรมส้าร็จรูป SPSS Version 20 ฿นการ
วิคราะห ์ข๎อมูล สถิติที่฿ช๎ส้าหรับวิคราะห์ข๎อมูลชิงพรรณนา เด๎กํการจกจงความถี่ (Frequency) ร๎อยละ 
(Percentage) คําคะนนฉลี่ย (Mean) คําสํวนบี่ยงบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ละสถิติที่
฿ช๎ส้าหรับวิคราะห์ข๎อมูลชิงอนุมาน พื่อทดสอบสมมติฐาน เด๎กํการวิคราะห์ การถดถอยชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งผลการวิจัยสรุปเด๎ดังนี้ 

1. การวิจัยครั้งนี้ป็นการศึกษาตัวปรปัจจัยทางการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์  (artificial 
intelligence: AI) มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชียด๎านอ้านวยความสะดวกด๎านการ
บริการ ด๎านสื่อสารด๎านลดต๎นทุนละด๎านสร๎างภาพลักษณ์กับผู๎ดยสารที่สํงผลตํอทางการน้านวัตกรรมด๎าน
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของสายการบินเทย อร์อชีย ดยผู๎ตอบ
บบสอบถาม สํวน฿หญํป็นพศหญิง อายุระหวําง 31–40 ปีสถานภาพสด การศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพ
พนักงาน บริษัทอกชน รายเด๎ฉลี่ย ตํอดือน 25,001–35,000 บาท มีภูมิล้านา฿นกรุงทพมหานคร ละ สํวน
฿หญํมีจ้านวนสมาชิก฿นครอบครัว จ้านวน 1–3 คน 

2. ผลการศึกษาข๎อมูลพบวํา ระดับความคิดห็นดยรวมของผู๎ตอบบบสอบถามสํวน฿หญํ ห็นด๎วย
มากที่สุดตํอทางการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) มา฿ห๎บริการผู๎ดยสารของ
สายการบินเทย อร์อชียที่ระดับคะนนฉลี่ย 4.15 ดยผู๎ตอบบบสอบถามห็นด๎วยด๎าน ด๎านลดต๎นทุนละ
ด๎านสร๎างภาพลักษณ์กับผู๎ดยสารป็นอันดับหนึ่ง ละ ด๎านสื่อสารกับผู๎ดยสารป็นอันดับสุดท๎าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

การน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์มาบริการผู๎ดยสารของ สายการบินเทย อร์อชีย ป็น
ทคนลยีส้าคัญละมีประยชน์คือการลดคํา฿ช๎จํายละพิ่มประสิทธิภาพ฿นกระบวนการท้างานสายการบิน 
เทย อร์อซีย ดยการน้ามา฿ช๎ประยชน์ด๎านควมปลอดภัยละการบริการ มีการน้า data มา฿ช๎พื่อ
คาดการณ์การดูลรักษาการบริหารจัดการด๎าน operation, ground operation ละการ฿ห๎บริการลูกค๎าพื่อ
ตรวจสอบ ละก๎เขปัญหาเด๎ทันตํอสถานการณ์พื่อลดระยะวลาของความสียหาย พราะทุกขั้นตอนการ
ท้างานด๎านธุรกิจการบินถูกก้าหนดละขับคลื่อนเปด๎วยคํา฿ช๎จํายละประสิทธิภาพการท้า฿ห๎ครื่องบิน
สามารถกลับมาบินเด๎ร็วที่สุดยํอมป็นประยชน์กับธุรกิจสายการบินละชํวยหลือการจัดการบริหารคํา฿ช๎จําย 
การปฏิบัติงานของนักบิน ลูกรือที่ต๎องท้างาน ความหนื่อยล๎าที่กิดขึ้นอาจสํงผลกระทบตํอการท้างาน จิต฿จ  
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อารมณ์ ละความรู๎สึก รวมทั้ง การน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ข๎ามาชํวย฿นการวางผนบินบบรายดือน
฿ห๎กับจ๎าหน๎าที่เด๎อยํางหมาะสมละตรงตามกฏระบียบของการบิน สายการบินเทย อร์อชีย เด๎มีการ
ปิดตัว AI Chatbot ปรกรมคอมพิวตอร์ตอบกลับอัตนมัต ิดยถูกพัฒนาขึ้นมาจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์
฿ห๎มีบทบาท฿นการตอบกลับการสนทนาด๎วยตัวอักษรสมือนการต๎ตอบของคนจริง ๆ กลายป็นผู๎ชํวยอัจฉริยะ
ที่ทุกบริษัทต๎องการน้ามา฿ช๎กับธุรกิจออนเลน์ ฿นการสื่อสารกับกลุํมลูกค๎าของสายการบินถูกสร๎างขึ้นดย
วิศวกรรมซอฟต์วร์ละทคนลยี อร์อชีย (AASET) ละทีม Customer Happiness สายการบิน        
เทย อร์อชียตั้งชื่อ฿ห๎วํา Ava หรือ “อวา” ที่มีขีดความสามารถ฿นการชตกับลูกค๎า real time  หรือ live 
chat สามารถพูดเด๎ถึง 8 ภาษา คือ อังกฤษ,บาฮาซามาลซีย, เทย, บาฮาซาอินดนีซีย, วียดนาม, กาหลี, 
จีนกลาง ละจีน  จากการวิจัยละศึกษาการน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์มาบริการผู๎ดยสารของ 
สายการบินเทย อร์อชีย ควรมีการน้าอพพลิคชั่นบนมือถือที่มีความพร๎อมกับฟังก์ชั่นการ฿ห๎บริการที่
ครอบคลุมละป็นมิตรตํอผู๎฿ช๎มากขึ้น ละมีการพัฒนาอยํางตํอนื่องพื่อ฿ห๎อพพลิคชั่นของสายการบินเทย 
อร์ อซัย มีสํวนรํวมหมือนป็นพื่อนรํวมดินทางที่สามารถท้า฿ห๎ผู๎ดยสารรู๎สึกวํา สายการบิน เทย อร์อซีย
ดินทางเปพร๎อมผู๎ดยสารตลอดวลามีความ สะดวกสบายตั้งตํการวางผนเปตลอดจนจบการดินทาง 
ผลการวิจัยยังชี้฿ห๎ห็นวํา ทคนลยีจะข๎ามามีบทบาท฿นธุรกิจการบินพิ่มสูงขึ้นทั้งการ฿ห๎บริการบนอากาศ
ละภาคพื้น พื่อชํวยยกระดับคุณภาพการ฿ห๎บริการ ลดต๎นทุนด้านินการ ละก๎เขปัญหาความออัดของ
ผู๎ดยสารภาย฿ต๎ครงสร๎างพื้นฐาน การน้านวัตกรรมด๎านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) 
สามารถชํวยลดต๎นทุนเด๎จริง สายการบินสามารถ฿ห๎บริการขนสํงบบรับสํงบบจุดตํอจุด (point-to-point) 
พราะปริมาณผู๎ดยสารที่สายการบินต๎องการตํอที่ยวบินพื่อ฿ห๎คุ๎มทุนปรับลดลง ซึ่งท้า฿ห๎มีนวน๎มที่จะสายการบิน
฿นประทสเทยจะปิด฿ห๎บริการ฿นส๎นทางบินจากเทยเปยังประทศอื่น ๆ อุตสาหกรรมการบินที่มีการน้าอา
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ข๎ามาชํวยสามารถประหยัดต๎นทุนเด๎อยํางมาก อุตสาหกรรมการบิน฿นอาซียนป็น
ธุรกิจที่ยังมีนวน๎มติบตตํอนื่อง ม๎จะผชิญกับภาวะการขํงขันที่รุนรงละวิกฤติ฿นปัจจุบันคือ การพรํ
ระบาดของชื้อเวรัส COVID-19 ตํการตรียมพร๎อม฿นการรองรับผู๎ดยสารละขยายฝูงบินของสายการบิน฿น
ภูมิภาค หากสถานการณ์ดีขึ้น ฿นด๎านครงสร๎างพื้นฐานทั้งการขยายสนามบินดิม ละพัฒนาสนามบิน฿หมํ 
ชํน สนามบินอูํตะภา ทคนลยีจะข๎ามามีบทบาทชํวยพิ่มประสิทธิภาพละลดต๎นทุน฿นการ฿ห๎บริการ
ผู๎ดยสารกํผู๎฿ห๎บริการของสายการบิน ดยชํวยลดต๎นทุนละอ้านวยความสะดวกสบายกํผู๎ดยสารพิ่มสูงขึ้น 
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