
 

 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 โครงการวจิยัเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อแสดง
ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลเมืองแกน
พัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อแสดง
ปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร โดยกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา เป็นต้นแบบในการด าเนินการวจิยั โดยใช้การวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเป็นเทคนิคหลกัในการด าเนินการวจิยั ในส่วนของบทที ่2 เป็นการศกึษา
เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย แนวคดิการวจิยัเชงิปฏบิตัิแบบมี
สว่นร่วมการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ สถติสิ าหรบัการวจิยั และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1 ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
 ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาระดับชาติ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และที่สำคัญคือส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน หมอกควันและฝุ่นละอองเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าส ู ่ฤดูร ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน 8 จ ังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย 
ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ต้องเผชิญกับปัญหา
หมอกควันและมลพิษในอากาศที่สูงมากกว่าปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วหมอกควันและฝุ่นละอองจะลอยขึ้นไป
ในอากาศได้สูงประมาณ 3-5 กิโลเมตร แต่เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ มีภูเขาสูง
กั้น และพื้นที่ชุมชนมักตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ เป็นลักษณะแอ่งกระทะ ทำให้หมอก
ควันไม่สามารถกระจายตัวและสลายออกไปได้เองตามธรรมชาติ 
 ซึ่งหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหามลพิษทางอากาศและเมื่อสะสมในปริมาณที่มาก
พอจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด หอบหืด โรคภูมิแพ้และผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง 
ทำให้เกิดโรคในหลายระบบตามมา ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคตา
อักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ หมอกควันและฝุ่นละอองที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนั้น อาจอยู่ในสภาพ
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ของเหลวหรือของแข็งขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในอากาศ โดยประกอบด้วยอนุภาคต่างๆ เช่น เชื้อโรค ฝุ่น
ละออง จนทำให้เรามองเห็นในภาพกว้างเป็นลักษณะหมอกหรือควัน  อันตรายจากการสูดดมอนุภาค
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ คุณสมบัติทางเคมี และความเป็นพิษของอนุภาคนั้นๆ 
 สาเหตุของการหมอกควันนั้นส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ทุกชนิด อาทิ การเผาในพื้นที่เกษตร 
การเผาวัชพืชริมทางและการเผาป่า ซึ่งก่อให้เกิดเถ้า เขม่าควัน ระบายออกสู่อากาศรวมทั้งการเกิดจาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นการระเบิดของภูเขาไฟ การเกิดพายุทะเลทราย เป็นต้น โดยการป้องกันและ
การดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศคือ หนึ่ง หลีกเลี่ยงการอยู่
ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละออง 
ควรใช้หน้ากากอนามัยชนิดกรอง 3 ชั้นปิดปากและจมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน และถ้าเป็นไป
ได้ควรใช้แบบครั้งเดียวทิ้ง เพ่ือสุขลักษณะที่ดี หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ท่ีมีฝุ่นละอองติดต่อกันยาวนาน 
เช่น เกินกว่าสัปดาห์ หรือเดือน ควรเตรียมความพร้อมด้านการกรองอากาศในที่อยู่อาศัย เช่น ติดระบบ
กรองอากาศในบ้าน ซึ ่งจะช่วยลดผลกระทบของฝุ ่นต่อร่างกายได้ โดยเลือกใช้ระบบกรองอากาศที่
เหมาะสม และสามารถถอดล้างได้  ส่วนในระยะยาว สำหรับบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า ควรปลูกพืชคลุมหน้า
ดินไว้ เพ่ือลดโอกาสที่ฝุ่นละอองจะลอยฟุ้งขึ้นมาในอากาศได้ 

 
2.2 ดชันีคณุภาพอากาศ(Air Quality Index : AQI) 
 ดชันีคุณภาพอากาศ(Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศใน
รูปแบบที่ง่ายต่อความเขา้ใจของประชาชนทัว่ไป เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชนได้รบั
ทราบถงึสถานการณ์มลพษิทางอากาศในแต่ละพืน้ทีว่่าอยู่ในระดบัใด มผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
หรอืไม่ ดชันีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใชเ้ป็นตวัแทนค่าความเขม้ขน้ของสารมลพษิทางอากาศ 6 ชนิด 
ไดแ้ก่ 
  2.2.1 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่ นทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน เกดิจากการเผาไหม้ทัง้จากยานพาหนะ การเผาวสัดุการเกษตร ไฟป่า และ
กระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเขา้ไปถงึถุงลมในปอดได ้เป็นผลท าใหเ้กดิโรคในระบบทางเดิน
หายใจ และโรคปอดต่างๆ หากไดร้บัในปรมิาณมากหรอืเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท าให้
การท างานของปอดเสือ่มประสทิธภิาพลง ท าใหห้ลอดลมอกัเสบ มอีาการหอบหดื 
  2.2.2 ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่ นที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการ
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อุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือการท าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เนื่องจากเมื่อหายใจเขา้ไปสามารถเขา้ไปสะสมในระบบทางเดนิหายใจ 
  2.2.3 ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มสีหีรอืมสีฟ้ีาอ่อน มกีลิ่นฉุน ละลายน ้าได้
เลก็น้อย เกดิขึน้ไดท้ัง้ในระดบับรรยากาศชัน้ทีสู่งจากผวิโลก และระดบัชัน้บรรยากาศผวิโลกที่ใกล้
พื้นดิน ก๊าซโอโซนที่เป็นสารมลพิษทางอากาศคอืก๊าซโอโซนในชัน้บรรยากาศผวิโลก เกิดจาก
ปฏกิริยิาระหว่างก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน และสารประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่าย โดยมแีสงแดดเป็น
ตวัเร่งปฏกิริยิา มผีลกระทบต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกดิการระคายเคอืงตาและระคายเคอืงต่อระบบ
ทางเดนิหายใจและเยื่อบุต่างๆ ความสามารถในการท างานของปอดลดลง เหนื่อยเร็ว โดยเฉพาะใน
เดก็ คนชรา และคนทีเ่ป็นโรคปอดเรือ้รงั 
  2.2.4 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มสี ีกลิน่ และรส เกดิจากการ
เผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลงิที่มคีาร์บอนเป็นองคป์ระกอบ ก๊าซนี้สามารถสะสมอยู่ในร่างกาย
ได้โดยจะไปรวมตวักบัฮโีมโกลบนิในเมด็เลอืดแดงได้ดกีว่าออกซิเจนประมาณ 200-250 เท่า เมื่อ
หายใจเขา้ไปท าให้ก๊าซชนิดนี้จะไปแย่งจบักบัฮโีมโกลบนิในเลอืด เกดิเป็นคาร์บอกซีฮโีมโกลบิน 
(CoHb) ท าให้การล าเลยีงออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกายลดน้อยลง ส่งผลให้ร่างกายเกดิ
อาการอ่อนเพลยี และหวัใจท างานหนกัขึน้ 
  2.2.5 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซที่ไม่มสีแีละกลิ่น ละลายน ้าได้
เลก็น้อย มอียู่ทัว่ไปในธรรมชาต ิหรอืเกดิจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิต่างๆ 
อุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ก๊าซนี้มผีลต่อระบบการมองเห็นและผู้ที่มอีาการหอบหดืหรอื โรค
เกีย่วกบัทางเดนิหายใจ 
  2.2.6 ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เป็นก๊าซทีไ่ม่มสี ีหรอือาจมสีเีหลอืงอ่อนๆ มี
รสและกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน 
(ซลัเฟอร)์ เป็นส่วนประกอบ สามารถละลายน ้าไดด้ ีสามารถรวมตวักบัสารมลพษิอื่นแลว้ก่อตวัเป็น
อนุภาคฝุ่ นขนาดเลก็ได ้ก๊าซนี้มผีลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อเยื่อบุตา 
ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ หากได้รบัเป็นเวลานาน ๆ จะท าให้เป็นโรคหลอดลมอกัเสบ
เรือ้รงัได้้ 
 ดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื ตัง้แต่ 0 ถงึ 201 ขึน้ไป ซึง่แต่ละ
ระดบัจะใช้สเีป็นสญัลกัษณ์เปรยีบเทียบระดบัของผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั โดยดชันีคุณภาพ
อากาศ 100 จะมคี่าเทยีบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป หากดชันีคุณภาพ
อากาศมคี่าสูงเกนิกว่า 100 แสดงว่าค่าความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศมคี่าเกนิมาตรฐานและ
คุณภาพอากาศในวนันัน้จะเริม่มผีลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 
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ตารางท่ี 2.1 เกณฑข์องดชันีคุณภาพอากาศของประเทศไทย 
AQI ความหมาย สีที่ใช้ ข้อความแจ้งเตือน 

0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรม
กลางแจ้งและการท่องเที่ยว 

26 - 50 คุณภาพอากาศดี เขียว คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง
และการท่องเที่ยวได้ตามปกต ิ

51 - 100 ปานกลาง เหลือง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้
ตามปกติ 
ผู ้ท ี ่ต ้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ :  หากมีอาการ
เบื ้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา 
ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

101 - 200 เริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

ส้ม ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการ
เบื ้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา 
ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้
อ ุปกรณ ์ป ้องก ันตนเองหากม ีความจำ เป็ น 
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลา
การทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ 
เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวด
ศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื ่นไส้ อ่อนเพลีย 
ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

แดง ท ุกคนควรหล ีกเล ี ่ ยงก ิจกรรมกลางแจ ้งทุก 
หลีกเลี ่ยงพื ้นที ่ที ่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้
อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมี
อาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 

 
 
 
 การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท 
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 คำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
โดยมีสมการดังนี ้
 

𝐼 =
𝐼𝑗 − 𝐼𝑖

𝑋𝑗 − 𝑋𝑖
(𝑋 − 𝑋𝑖) + 𝐼𝑗  

 

 𝐼 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ  

 𝑋 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากการตรวจวัด 

 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗  =  ค่าต่ำสุด, สูงสุด ของช่วงความเข้มข้นสารมลพิษที่มีค่า X  

 𝐼𝑖 , 𝐼𝑗  =  ค่าต่ำสุด, สูงสุด ของช่วงดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรงกับช่วงความเข้มข้น X จาก
ค่าดัชนีย่อยที่คำนวณได้ สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าดัชนีสูงสุด จะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) ณ ช่วงเวลานั้น 
 
ตารางท่ี 2.2 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศท่ีเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 

AQI PM2.5 PM10 
0 - 25 0 - 25 0 - 50 
26 - 50 26 - 37 51 - 80 
51 - 100 38 - 50 81 - 120 
101 - 200 51 - 90 121 - 180 

มากกว่า 200 91 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 
 PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m3 
 PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม. หรือ µg./m3 
 
2.3 แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม เป็นการวจิยัทีน่ าแนวคดิ 2 ประการมาผสมผสานกนั
คอืการปฏบิตักิาร (Action) ซึ่งหมายถงึ กจิกรรมทีโ่ครงการวจิยัจะต้องด าเนินการ และค าว่า การมี
ส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในการ
วเิคราะห์สภาพปัญหาหรอืสถานการณ์อันใดอันหนึ่ง แล้วร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการ
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ด าเนินการจนกระทัง่สิน้สุดการวจิยั โดยมคีวามหมายถงึ วธิกีารทีใ่หผู้ถู้กวจิยัหรอืชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวจิยั เป็นการเรยีนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัจากทุก
ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมวจิยั นับตัง้แต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวเิคราะหข์อ้มลู ตลอดจนช่วยหาวธิแีกไ้ขปัญหาหรอืสง่เสรมิกจิกรรมดงักล่าว ซึง่ในการวจิยั
เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ขอ้มูลจากการท าวจิยัทุกขัน้ตอน ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมก าหนดปัญหา
ของชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการวิจยัจึงด าเนินไปในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างชาวบ้านกบัผู้วิจยัเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นขัน้ๆ ซึ่งชาวบ้านจะค่อยๆ 
เรยีนรู้ด้วยตวัเอง และด้วยวธิกีารวจิยัเช่นนี้ขอ้มูลที่ไดจ้งึมคีวามชดัเจน สะท้อนความต้องการและ
แบบแผนในการด าเนินชวีติของเขา การวจิยัแบบน้ีจงึเป็นวธิกีารทีส่นบัสนุนใหช้าวบา้น หรอืตวัแทน
ในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเอง และชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หาข้อมูล 
การศกึษาวเิคราะหถ์งึปัญหา รวมทัง้การแกไ้ขปัญหาทีก่ าลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกนัวางแผน และ
ก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรอืโครงการ พรอ้มทัง้การปฏบิตัติามแผน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงตามความต้องการประกอบกบัการใช้ภูมปัิญญาและทุนที่มอียู่ใน
ชุมชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มสีว่นร่วมในกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม
นี้  นอกจากจะส่งผลดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาของผลงานวิจัย และ
กระบวนการวจิยัในตวัของมนัเองอกีดว้ยและอกีทางหนึ่งการวจิยัยงัเป็นส่วนส าคญัในการสรา้งองค์
ความรู้ให้แก่ประชาชน ที่เขา้ร่วมกจิกรรมการวจิยั ซึ่งสามารถเป็นตวัน าของการพฒันาลงสู่ชุมชน
ทอ้งถิน่อย่างไดผ้ล และมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่ วมกันด าเนิน
กระบวนการวจิยัโดยผูป้ฏบิตังิานในพืน้ที ่ทัง้ทีเ่ป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูว้จิยัภายนอกเพื่อให้
เกดิการเปลีย่นแปลงในสภาพความจรงิของสงัคมนัน้ และเพือ่ใหเ้หน็ภาพแห่งคุณลกัษณะส าคญัของ
การการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เด่นชัดโดยเนื้อหาในส่วนของแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมจะประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 2.3.1 หลกัการส าคญัของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 
   โดยหลกัการนัน้ การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวจิยัที่
ประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสงัคม (Social Investigation) การใหก้ารศกึษา (Education) 
และการกระท าหรอืการปฏบิตักิาร (Action) เพื่อที่จะให้กลุ่มผูถู้กกดขีห่รอืด้วยโอกาสในสงัคมไดม้ี
สว่นร่วมในการสรา้งความรูแ้ละท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์ที่ปรากฏอยู่รวมทัง้เปิดพืน้ทีใ่หเ้รยีนรู้
และแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสรา้งความรูใ้หก้บัสงัคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีหลักการส าคัญที่ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาและ
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วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซึ่ งแตกต่างไปจากของนักวิชาการ โดย
ประกอบดว้ย 
   1) ปรับปรุงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ด้วยการส่งเสริม
ยกระดบันกัศกึษาและพฒันาความเชื่อมัน่ใหเ้กดิการวเิคราะห/์สงัเคราะหส์ถานการณ์ปัญหาของเขา
เ อ ง 
ซึง่เป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่านี้มาใชป้ระโยชน์ 
   2) ใหค้วามรูท้ีเ่หมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมกีารน าไปใชอ้ย่างเหมาะสม 
   3) การวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามที่ตรงกับ
ประเดน็ปัญหา 
   4) การปลดปล่อยแนวความคดิเพื่อใหช้าวบ้านและคนยากจนด้อยโอกาสสามารถ
มองความคดิเหน็ของตนเองได้อย่างเสร ีมองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วเิคราะห์วจิารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
   โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นัน้มีว ัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมไวด้งันี้ 
   1) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถิน่แต่ละแห่งเขา้มาร่วมศกึษาค้นคว้า
หาขอ้มูล รวมทัง้การหาประเด็นปัญหาเชงิพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนตน
ไม่ใช่รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให ้
   2) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความเป็นจรงิ แนวทางการพฒันาทีเ่หมาะสม หรอืมคีวามพอดี
กบับรบิทของชุมชนทอ้งถิน่นัน้ 
   3) เพื่อให้มกีารขบัเคลื่อนมวลสมาชิกเข้าด้วยกนั เป็นกระบวนการของผู้มคีวาม
รบัผดิชอบร่วมกนั เรยีนรูด้ว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพรอ้มกนั 
  2.3.2 เป้าหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 
   ในส่วนของเป้าหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้ พนัธุ์ทพิย ์ราม
สูต (2540) และอรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์ (2549) ได้กล่าวถงึ เป้าหมายของการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ
แบบมสีว่นร่วมไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งันี้  
   1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดร้บัการศกึษาเพิม่มากขึน้ สามารถคดิวเิคราะหเ์หตุการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มคีวามเชื่อมัน่ในทางที่จะให้ความร่วมมอืกนัหรอืมสี่วนร่วมในการด าเนิน
กจิกรรมทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เพือ่ก่อประโยชน์สงูสุดแก่ตนเองและชุมชน 
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   2) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมากขึ้นการจัดสรร
ทรพัยากร ต่างๆ มกีารกระจายอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทัง้มขี้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้เกิด
คุณภาพชวีติทีด่ตี่อคนในชุมชน  
   3) มวีจิยัและพฒันาได้เรยีนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์การท างานร่วมกบัชุมชน 
อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดแนวคดิในการพฒันาตนเองของนักวจิยัและพฒันาอย่าง
แทจ้รงิ 
   4) ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัท ีเนื่องจากไดล้งมอืท ากจิกรรมโดย
อาศยัหลกัการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเกดิการผนึกก าลงั
ร่วมกนั โดยที่ประชาชนเป็นผู้ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สกึเป็น
เจา้ของผลงานทีโ่ครงการทีด่ าเนินการอยู่ 
  2.3.3 กจิกรรมของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 
   กิจกรรมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนัน้จากการศึกษาเอกสารที่
เกีย่วขอ้งสามารถสรุปไดว้่ากจิกรรมจะมอียู่ 2 รปูแบบดงัต่อไปนี้ 
    1) กิจกรรมการวจิยัปฏิบตัิการ หรอืการวจิยัเชิงปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมของผู้
ประสานงาน หรอืผู้อ านวยการวจิยั โดยเป็นกจิกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวจิยัตามโครงการ
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมในชุมชนพื้นทีเ่ป้าหมายของผูว้จิยัแต่ละคนโดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคญัของนักวจิยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสทิธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชงิวทิยาศาสตร ์และสามารถทีจ่ะเผยแพร่แก่สงัคมได ้
    2) กจิกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตักิารหรอืการวจิยัเชิงปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วมของ
ชุมชน หรอืเรยีกว่า กจิกรรมการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของชุมชน เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจยัที่ปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวิจยัท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน หรอืเป็นผูอ้ านวยการวจิยั ซึ่งมบีทบาทหลกัในการเป็นผูช้่วยเหลอืในกระบวนการวจิยั
ตัง้แต่แรกเริม่ และค่อยๆ ลดการช่วยเหลอืลง และหวงัว่าเมื่อด าเนินการวจิยัไปจนสิ้นสุดโครงการ
แล้ว ประชาชนจะมคีวามรู้จากการเรยีนรู้ร่วมกัน และสร้างพลังที่พอเพยีงกระทัง่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 2.3.4 ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 

   เนื้อหาเกีย่วกบัขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม นัน้ไดม้ี
ผูใ้หมุ้มมองในเรื่องนี้ไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก ซึ่งจากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถสรุปถงึ
ขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมไดม้อียู่ 3 ระยะ คอืระยะเตรยีมการวจิยั, 
ระยะด าเนินการวจิยั และระยะตดิตามและประเมนิผลโครงการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 



 
15 

 

   1) ระยะเตรยีมการวจิยั (Pre-research Phase) ในระยะนี้ เป็นการเตรยีมชุมชน
เพื่อใหม้คีวามพรอ้มเขา้มสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซึ่งเป็นเรื่องส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของ
การวจิยัแบบนี้ โดยการด าเนินงานขัน้ตอนนี้มจุีดมุ่งเน้นส าคญัที่จะให้เกดิสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่าง
ผูว้จิยั ผูน้ าชุมชน ชาวบา้น รวมถงึเจา้หน้าทีห่น่วยงานต่างๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งในขัน้เตรยีมการ
นี้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 
   1.1) การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน (Build-up Rapport) โดยวธิกีารสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัชุมชนทีด่ทีีสุ่ด คอื การปฏบิตัติวัของนกัวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของคนในชุมชน
นักวจิยัควรร่วมกจิกรรมทุกอย่างของชุมชนซึ่งเป็นเครื่องช่วยใหน้ักวจิยัสามารถท าความเขา้ใจโลก
ทศัน์ของชาวบา้นไดด้มีากขึน้ โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้จิ ัยจะลงพืน้ทีเ่พื่อไปพบกบับุคคลต่างๆ ในชุมชนที่
มสีว่นส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานวจิยั หรอืเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการวจิยั 

   1.2) การส ารวจ ศกึษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็น
ขัน้ตอนของการศกึษาขอ้มูลที่เป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรพัยากรต่างๆ ภายในชุมชน
รวมถงึการศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานดา้นประชากร สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการเมอืง ซึ่งโดยมาก
แล้ว ผู้วจิยัจะใช้แบบสงัเกต สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรอืจากองคก์รพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   1.3) คัดเลือกชุมชน  (Selecting Community) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า
โดยทัว่ไปแล้ว การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนที่ด้อยโอกาสในการพัฒนา
(Disadvantage Community) เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชวีติและสร้างโอกาสความเท่า
เทียมในการพฒันากับชุมชนอื่น และงานวจิัยจ านวนมากคดัเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและจ าเป็นต้องไดร้บัการแก้ไขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ
ของการท าวจิยัและการพฒันาใหก้บัชุมชนอื่นดว้ย 

   1.4) การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) ขอ้มลูชุมชนนับเป็นสิง่ส าคญั
และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการ 

   1.5) การเตรยีมคนและเครอืข่ายความร่วมมอื ในขัน้ตอนนี้ถูกก าหนดให้
เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวจิยั โดยมุ่งหมายใหเ้กดิความพรอ้มในการด าเนินการวจิยัซึ่ง
เป็นระยะต่อไปและก่อใหเ้กดิการประสานงานทีด่เีพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวจิยั ซึ่งในทาง
ปฏบิตัแิลว้ มกัจะมกีารเตรยีมคน 3 กลุ่ม คอื เตรยีมคนในชุมชน คณะนักวจิยัมกัจะลงพืน้ทีเ่พื่อจดั
ประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและการ
ด าเนินงานวจิยัแบบมสี่วนร่วมอย่างชดัเจนและรวดเรว็ เตรยีมนักพฒันา ด้วยการประชุมร่วมกบั
นักพฒันาซึ่งโดยทัว่ไปแล้วคนกลุ่มนี้หมายถึง ผู้น าชุมชน พฒันากรอ าเภอหรอืพฒันาการอ าเภอ
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ประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล และองค์กรพฒันา
ภายนอกที่มคีวามสนใจศึกษาร่วมกนั และเตรียมนักวจิยั ด้วยการประชุมปรกึษากันเพื่อให้เกิด
ความรูแ้ละความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการท างานวจิยั ในขัน้นี้ปัญหาของ
การวจิยัมกัเป็นประเดน็เกี่ยวกบัการเขา้ถงึชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายรวมถงึการสื่อสารการท าวจิยัใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ขัน้ตอนและผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รบัของคณะนักวจิยั ดงันัน้การด าเนิน
กระบวนการวิจยัจึงต้องเป็นไปอย่างกระชับ  การจดัเวทีที่ง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนความ
ต้องการของประชาชนที่มบีรรยากาศสบายๆ หรอืการศึกษาชุมชนประกอบจะช่วยให้คณะผู้วจิยั
ไดร้บัขอ้มลูทีก่วา้งขวางมากขึน้  
  2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อยคอื 
   2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and 
Diagnosis) ในชัน้นี้ เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community 
Education Participation-CEP) โดยเน้นไปทีก่ระบวนการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิโดยวธิกีารจะใชก้าร
อภปิรายถกปัญหา เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมนิปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน (Need Assessment) พรอ้มไปกบัการประเมนิความเป็นไปไดใ้นดา้นทรพัยากร 
(Resource Assessment) ทีม่อียู่ในชุมชน  
   2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Project Appraisal and Identification) ในกระบวนการนี้ชาวบ้านและนักวิจัยจะต้องพิจารณา
ร่วมกนัว่าวธิีการแก้ไขปัญหาใดที่เหมาะสมกับท้องที่ หรอืมคีวามเป็นไปได้ โดยชาวบ้านควรมี
บทบาทหลกัเขา้มสีว่นร่วมใหม้ากยิง่ขึน้ และก าหนดโครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) 
กจิกรรมในช่วงนี้จะเป็นกระบวนการตดัสนิใจร่วมกนั เพื่อคดัเลอืกโครงการ และกจิกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการ ดงันัน้ ผู้วจิยัควรจะต้องใช้วธิกีารกระตุ้นให้ชาวบ้านมบีทบาทหลกัในการแก้ไขปัญหา
การก าหนดโครงการ และกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ 
   2.4) การปฏิบัติตามโครงการ ( Implementation Phase) เป็นขัน้ตอนที่
ส าคญั โดยค าถามทีผู่ว้จิยัจะต้องใชถ้ามกนัในกลุ่มหรอืในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชัน้นี้คอื
ใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมื่อไร และอย่างไร  
   ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกดิขึ้นในขัน้ตอนนี้ โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในกระบวนการวจิยั ความไม่สนใจเขา้มสี่วนร่วมของชาวบ้านจ านวนไม่น้อย
และชาวบา้นมกัมองเหน็การวจิยั เป็นเรื่องทางเทคนิคทีต่อ้งอาศยัความรูเ้ชีย่วชาญ 



 
17 

 

  3) ระยะการตดิตามและประเมนิผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) 
เป็นขัน้ตอนทีเ่กี่ยวกบัการการวดัผลส าเรจ็ของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูว้จิยัจะร่วมกบัชาวบา้น
ทีเ่ป็นผูร้่วมงานวจิยั ท าการตรวจสอบขอ้มลูทีเ่ป็นผลของการวจิยั จากนัน้จะมกีารจดัท ารายงานการ
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทชีาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวจิยัเพือ่เรยีนรูร้่วมกนัระหว่างคณะผูว้จิยั
กบัชุมชน รวมถงึการสานต่อให้ชาวบ้านน าผลของการวจิยัไปด าเนินการแก้ไขปัญหาหรอืพฒันา
ชุมชนต่อไป 
  ในขัน้ตอนนี้ยงัคงต้องอาศยัการมคีวามเข้าใจที่ถูกต้อง และการมสี่วนร่วมอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละกระตอืรอืรน้ของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมคีวามเขา้ใจทีถู่กต้องการสร้าง
ช่องทางการตรวจสอบงานวจิยัและการมเีครื่องมอืประเมนิผลการวจิยัว่าประสบความส าเรจ็มากน้อย
เพยีงใดมปัีญหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าใหทุ้กฝ่ายคาดหมายไดว้่า ผลลพัธข์องการวจิยัจะปรากฏ
ออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรอืสามารถใชไ้ดก้บัการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และเขา้
ร่วมกระบวนการวจิยัอย่างต่อเนื่องและบงัเกดิผลประโยชน์ในภาพรวม 
  จากทีก่ล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมนัน้เป็นการ
ผสมผสานความรูเ้ชงิทฤษฎแีละระเบยีบวธิวีจิยัของนักวจิยั วตัถุประสงคข์องนักวจิยัและนักพฒันา 
ควบคู่ไปกบัความต้องการความรู ้และประสบการณ์ของผูถู้กวจิยั ดงันัน้การด าเนินการและผลของ
การวจิยัจงึเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซึ่งในการวจิยัเชงิปฏบิตักิารนี้มกัจะประกอบไป
ด้วยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพที่ 2.1 และแผนภาพที่ 2.2 ซึ่งจะประกอบด้วย ชาวบ้านหรอืบุคคล
เป้าหมาย อาจเป็นผู้แทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรอืชุมชนที่จะท าการศึกษา ซึ่งถือว่าคนใน
ชุมชนหรือกลุ่มนัน้ ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับตนเองดีที่สุด นักวิจัยซึ่งจะเป็นผู้แทนของ
นกัวชิาการทีม่คีวามสนใจในการวจิยัและพฒันา ซึง่เป็นคนนอก นกัวจิยัน้ี เป็นฝ่ายผูรู้แ้ละเชีย่วชาญ
เรื่องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัและนักพฒันาซึ่งจะเป็นกลุ่ มผู้มีความรู้และมี
เป้าหมายเพือ่การพฒันา ซึง่มกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรฐับาลหรอืองคก์รพฒันาเอกชน ซึง่บางครัง้ใน
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม นกัวจิยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักไ็ด้ 

 
 
 
 
 
 

 

ชาวบา้น 

นกัวจิยั 

นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาก่อนท าวจิยั 

เชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 
 

ก่อนท า PAR 
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  จากภาพที ่2.1 และ 2.2 แสดงใหเ้หน็ว่า วงกลมแต่ละวง คอื วธิกีารมองปัญหาของ
คนแต่ละกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยั ซึง่วธิกีารมองนี้ย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคดิทีแ่ต่
ละบุคคลยดึถอื ซึง่ภายหลงัจากทีม่กีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมแลว้ บุคคลทัง้สามกลุ่ม ซึง่
ประกอบดว้ยนักวจิยั ชาวบา้นหรอืบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนักพฒันาจะมคีวามเขา้ใจถงึปัญหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคญัส าหรบัความส าเรจ็ในการพฒันา และเป็น
จุดเริม่ตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏบิตังิานสามารถเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ  
2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 2.4.1 การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ (System Analysis Design) 
 อนนัต ์เกดิค า (2542) กล่าวว่า การออกแบบระบบ คอื  “กระบวนการของการวางแผนระบบ
ใหม่ หรอืระบบที่จะน ามาเสริมกบัระบบเดิมที่มอียู่แล้ว” จุดประสงค์ของการออกแบบระบบ คอื 
ตดัสนิว่าจะสร้างระบบอย่างไร จงึจะสอดคล้องกบัเอกสารความต้องการ การออกแบบทัง้ระบบจะ
ประกอบดว้ย การออกแบบจอภาพบนัทกึขอ้มูล การออกแบบ รายงาน และส่วนแสดงผลอื่นๆ การ
ออกแบบแฟ้มขอ้มลู และฐานขอ้มลู 
 การออกแบบระบบถอืว่าเป็นหวัใจของการพฒันาระบบงานฐานขอ้มูล ว่าจะส าเรจ็หรอืไม่ 
หากเราออกแบบระบบได้ดี จะท าให้สามารถเขยีนโปรแกรม และดูแลรกัษาระบบต่อไปได้อย่าง

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยั 

                     เชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม 

หลงัท า PAR 

นกัวจิยั 

      

นกัพฒันา 

 

ชาวบา้น 
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งา่ยดาย เปรยีบเสมอืนกบัการสรา้งบา้น บา้นทีจ่ะสรา้งไดด้จีะตอ้งมแีบบแปลนทีด่เีช่นเดยีวกนั หาก
เราออกแบบไม่ดี โครงสร้างของบ้านไม่แข็งแรงก็อาจท าให้ทรุด หรือพงัทลายลงมาได้ ซึ่งการ
ออกแบบระบบนี้จะครอบคลุมถงึการออกแบบโปรแกรม และฐานขอ้มูล ส าหรบัการออกแบบโปร- 
แกรม โดยสว่นใหญ่จะอาศยัแบบแปลนทีเ่รยีกว่า Data Flow Diagram เพือ่วเิคราะห ์Input/ Output  
และขัน้ตอนการท างานของระบบ 

การวเิคราะหแ์บบโครงสรา้งยวัรด์อน และเพื่อนร่วมคณะของเขาไดพ้ฒันาการ    วเิคราะห์
แบบโครงสร้าง และการออกแบบโครงสร้างเมื่อต้นปี ค.ศ.1970 ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางที่ชี้ให้เหน็
ปัญหาในวฎัจกัรของการพัฒนาระบบแนวคิดของ ยวัร์ดอน ก็คือ การท าให้การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบเป็นวชิาการมากขึ้น โดยมองคลา้ยๆ กบัวศิวกรรม เป้าหมายหลกัของการวเิคราะห์
แบบโครงสร้าง คอื เอกสาร การที่จะได้เอกสารนี้มาต้องใช้เครื่องมอืต่างๆ เป็นต้นว่า แผนภูมกิาร
ไหลของขอ้มลู, พจนานุกรมขอ้มลู, ภาษาองักฤษแบบโครงสรา้งตารางการตดัสนิใจ และแผนภูมกิาร
ตดัสนิใจแบบตน้ไม ้ 

2.4.2 วงจรการพฒันาระบบ 
สมจิตร  อาจอินทร์และงามนิจ  อาจอินทร์ (2541)  ในการพฒันาฐานข้อมูลเพื่อระบบ

สารสนเทศโดยทัว่ไปนัน้จะมวีงจรในการพฒันา  ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่มกีารท างานเป็นล าดบัตัง้แต่ต้น
จนกระทัง่สามารถสร้างระบบสารสนเทศออกมาได้  และเป็นขัน้ตอนที่ผู้พัฒนาระบบซึ่งอาจ
ประกอบดว้ยผูจ้ดัการโครงการ  นักวเิคราะหร์ะบบ  และผูอ้อกแบบฐานขอ้มูลจะต้องร่วมกนัศกึษา
และท าความเขา้ใจในแต่ละขัน้ตอน  ซึ่งโดยทัว่ไปแลว้ขัน้ตอนในการพฒันาระบบจะมอียู่ดว้ยกนั  7  
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

 1) การวเิคราะหปั์ญหา (Problem Analysis) 
เป็นขัน้ตอนการวเิคราะหปั์ญหาของระบบงานเดมิ  เมื่อผูบ้รหิารขององคก์รมคีวาม

ต้องการที่จะสร้างระบบสารสนเทศขึ้น   เนื่องจากความล้าหลงัของระบบงานเดิม  หรอืการไม่มี
ประสทิธภิาพเพยีงพอของระบบงานเดมิทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนัได้ 

2) การศกึษาความเป็นไปได ้(Feasibility  Study) 
หลงัจากที่ทราบปัญหาของระบบงานเดิมแล้ว  ขัน้ตอนต่อไปคอืการศึกษาความ

เป็นไปได้ว่า  การสร้างระบบสารสนเทศ  หรอืการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้
หรอืไม่ 

3) การวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ช ้(Users Requirement Analysis) 
หลงัจากศกึษาความเป็นไปไดข้องระบบ  และผูบ้รหิารเหน็สมควรทีจ่ะใหด้ าเนินการ

พฒันาต่อขัน้ตอนต่อไปที่นักวเิคราะหร์ะบบจะต้องท าคอืการวเิคราะหค์วามต้องการของผูใ้ช้ความ
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ต้องการในทีน่ี้จะหมายถงึ  ความต้องการขอ้มูลของผูป้ฏบิตังิาน  และความต้องการสารสนเทศของ
ผูบ้รหิารซึ่งเป็นเจ้าของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัเพื่อใหส้ามารถออกแบบระบบใหม่ได้ตรง
กบัความต้องการนัน้มากทีสุ่ด  ในขัน้ตอนส าคญัเพื่อใหส้ามารถออกแบบระบบใหม่ไดต้รงกบัความ
ต้องการนัน้มากที่สุด  ในขัน้ตอนนี้จะเริ่มตัง้แต่การศึกษาระบบการท างานขององค์กรซึ่งเป็น
ระบบงานเดิมให้เข้าใจก่อน  ว่ามลีกัษณะการท างานอย่างไร  และจะมกีารเก็บรวบรวม   ข้อมูล
ต่างๆ จากผู้ใช้  รวมไปถงึเกณฑ์และขอ้บงัคบัต่างๆ ด้วย  ส าหรบัวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลนัน้จะ
สามารถท าได้หลายวธิี  เช่น  การใช้แบบสอบถาม   การสมัภาษณ์  ผู้ใช้ระดบับรหิารและระดบั
พนกังานทัว่ไป  หรอืจากรายงานต่างๆ  ขององคก์รนัน้ๆ  หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูมากพอสมควรก็จะน า
ขอ้มลู  เหล่านัน้มาวเิคราะหเ์พือ่สรุปใหไ้ดร้ายละเอยีดต่อไป 

4) การออกแบบฐานขอ้มลู 
หลงัจากที่ได้เป้าหมายของงานที่ชดัเจนแลว้ว่า  ในระบบใหม่จะต้องท าอะไรมกีาร

ออกรายงานอะไรและใชข้อ้มลูใดบา้ง  กจ็ะมาเริม่ท าการออกแบบฐานขอ้มลูซึง่ไดแ้ก่การวเิคราะหห์า
เอนทิตี้หรือรีเลชนั  การวิเคราะห์หาแอททริบิวต์และคีย์ของเอนทิตี้หรือรีเลชนั  รวมไปถึงการ
ก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติีห้รอืรเีลชนั 

5) การออกแบบและพฒันาโปรแกรม (Implementation) 
ในขัน้ตอนนี้จะมกีารเลอืกระดบัจดัการฐานขอ้มูลขึ้นมาใช ้ และผูอ้อกแบบระบบซึ่ง

อาจจะเป็นนกัวเิคราะหร์ะบบหรอืผูอ้อกแบบฐานขอ้มลู  จะท าการออกแบบโปรแกรมว่าระบบจะต้อง
ประกอบดว้ยโปรแกรมใดบ้าง  แต่ละโปรแกรมมหีน้าทีอ่ะไร  และมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร  การ
เชื่อมระหว่างโปรแกรมจะท าอย่างไร  นอกจากนี้ยงัมกีารออกแบบหน้าจอการน าขอ้มูลเขา้รูปแบบ
รายงาน  และการควบคุมความคงสภาพของขอ้มลู  ซึง่จะน ามาสรา้งเป็นเอกสารทีเ่รยีกว่าขอ้มูลการ
ออกแบบ  โปรแกรมเพื่อเตรยีมใหก้บันักเขยีนโปรแกรมหรอืโปรแกรมเมอรใ์ชเ้ป็นแบบในการเขยีน
โปรแกรมต่อไป 
  ในขัน้ตอนการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมเมอร์จะท าการเขียน  และทดสอบ
โปรแกรมว่าท างานได้ถูกต้องหรอืไม่โดยจะมกีารทดสอบกบัขอ้มูลจรงิที่มอียู่  ถ้าเป็นระบบใหญ่ที่
ต้องอาศยัโปรแกรมเมอรห์ลายช่วงกนัเขยีนโปรแกรม  หลงัจากทีแ่ต่ละคนท าการทดสอบโปรแกรม
ของตนเองเสรจ็แลว้ กจ็ะน าโปรแกรมเหล่านัน้มารวมกนัใหเ้ป็นระบบเดยีว  แลว้ท าการทดสอบอกีที
ซึง่จะเรยีกว่าการทดสอบระบบ 

6) การท าเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 
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การท าเอกสารประกอบโปรแกรม  คอืการอธบิายในรายละเอยีดของโปรแกรมว่า
จุดประสงคข์องโปรแกรมคอือะไรใชง้านในดา้นไหนซึ่งอาจจะเป็นการสรุปรายละเอยีดของโปรแกรม
และแสดงเป็นผงังาน หรอืรหสัจ าลองกไ็ด ้

7) การตดิตัง้และการบ ารุงรกัษาโปรแกรม (Program Maintenance) 
เมื่อโปรแกรมผ่านการตรวจสอบตามขัน้ตอนเรยีบรอ้ยแลว้  และถูกน ามาตดิตัง้ให้

ผู้ใช้งานในขัน้ตอนนี้จะรวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ซึ่งอาจเป็นพนักงาน  ที่ต้องใช้งานจริง
เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานและท างานไดโ้ดยไม่มปัีญหาซึ่งในช่วงแรกผูใ้ชอ้าจจะยงัไม่คุน้เคยกอ็าจท า
ใหเ้กดิปัญหาขึน้มาบา้งดงันัน้จงึต้องมผีูค้อยควบคุม  ดูแลและตรวจสอบการท างาน  และเมื่อมกีาร
ใชง้านไปนาน ๆ  กอ็าจจะต้องมกีาร  ปรบัปรุงแก้ไขโปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์และความ
ตอ้งการของผูใ้ชท้ีเ่ปลีย่นแปลงได ้
          2.4.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วย UML  
                     (ชาคริต กุลไกรศรี) ยูเอ็มแอล (UML : Unified Modeling Language) เป็นภาษาที่ใช้
อธิบายแบบจำลองต่าง ๆ หรือเป็นภาษาสัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐานสำหรับใช้ในการสร้างแบบจำลองเชิง
วัตถุ โดยยูเอ็มแอลเป็นภาษามาตราบานสำหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน  
                    ประเภทของไดอะแกรมใน UML แยกได้ 2 ประเภท 
 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงภาพประเภทของไดอะแกรมใน UML 

                    2.4.3.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) เป็นแผนภาพที ่ใช้แสดงให้เห็น
พฤติกรรมของระบบที่มีต่อการกระทำของผู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นแผนภาพที่แสดงให้ทราบว่าขอบเขต
การทำงานในภาพรวมของระบบทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
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ที่มา :  Java OOP Programming การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา, เชาวลิต บันคำ. สืบค้น

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 
 

   
ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์และสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 

 
ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)   
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
 

 

   ความสัมพันธ์ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างความสัมพันธ์ แบบ Extend 

 

 
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างความสัมพันธ์ แบบ Include 
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                    2.4.3.2 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) แผนภาพสำหรับออกแบบและสื่อสารกัน
ระหว่างผู้ออกแบบโปรแกรมกับผู้เขียนโปรแกรม คลาสไดอะแกรมประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ชื่อคลาส 
(Class Name) คุณสมบัติหรือตัวแปร (Attribute) เมธอดหรือตัวดำเนินการ (Method/Operation)  
                    การสร้างคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) 
                              1) ชื่อคลาสต้องเป็นคำนาม จะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หากมี 2 คำ 
คำท่ี2 จะข้ึนต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกัน คำไม่นิยมมีช่องว่าง ชื่อคลาสจะต้องเป็นตัวหนา 
                              2) คุณสมบัติหรือตัวแปร จะใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก หากมี 2 คำ คำท่ี2 ขึ้นไปอักษร
ตัวแรกของคำที่ 22 จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อตัวแปรตามหลังด้วยเครื่องหมายโคลอน ( : ) ชนิดของตัว
แปร (Type) จะอยู่ต่อเครื่องหมายโคลอนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด Primitive Type 
และ Class Type 
                              3) เมธอดหรือตัวดำเนินการ จะต้องนำหน้าด้วย Visibility และส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ดังนี้  

 
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 

                    2.4.3.3 ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) คือแผนภาพที่แสดงการเกิดและการ
ติดต่อกันระหว่างวัตถุที่เกิดขึ้นในระบบตามลำดับของเวลาที่เกิดข้ึน 
                    การเขียนซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagarm) 
   1) พิจารณายูสเคสที่ต้องการเขียนซีเควนซ์ไดอะแกรม โดยทั่วไปแล้วจำนวนของซี
เควนซ์ไดอะแกรมจะเท่ากับจำนวนของยูสเคสหลักของระบบ 
    2) เขียนวัตถุของคลาส หรือหากไม่ทราบชื่อของวัตถุก็สามารถเขียนเพียงชื่อคลาส
ก็ได้ 
    3) เขียนเส้นชีวิตของแต่ละวัตถุ 
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    4) เขียนการสื่อสารแบบต่าง ๆ ระหว่างวัตถุเหล่านั้น 

 

 
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) 

                    2.4.3.4 แอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นลำดับการ
ดำเนินกิจกรรม (Activity) จากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งในระบบที่เกิดจากการทำงานของวัตถุ
ลักษณะของแผนภาพคล้ายกับโฟลชาร์ต (Flowchart)  
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ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างแอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) 

ที่มา : Activity Diagram. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561, จาก https://www.visual-
paradigm.com 

 
2.5 ภาษาท่ีใช้ในการพฒันา 

2.5.1 ภาษาพีเอชพี(PHP) 
 ภาษาพเีอชพ(ีPHP) ค าว่า PHP ย่อมาจาก Hypertext Preprocessor เป็นภาษาทีน่ิยมใชใ้น
การเขยีนเวบ็ไซต์ทีท่ างานของฝัง่เครื่องแม่ข่าย เป็นภาษาสครปิต์ทีพ่ฒันาขึน้จากพืน้ฐานของภาษา
ที่นิยมในการเขยีนโปรแกรมชนิดอื่นๆ เช่น ภาษาซี C, C++ และ Perl ท าให้ภาษาพเีอชพ(ีPHP) 
เป็นภาษาทีร่วมเอาเอกลกัษณ์เด่นของภาษาต้นแบบแต่ละชนิดมารวมกนั ความสามารถของภาษา
พเีอชพ(ีPHP) ทีเ่หน็ไดอ้ย่างเด่นชดัมดีงันี้ 

-  เป็นภาษาที่มลีกัษณะเป็น Open Source ผู้พฒันาสามารถตดิตัง้และน าสครปิต์ภาษาพี
เอชพ(ีPHP) ทีเ่ขยีนไปใชแ้ละแบ่งปันโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย 
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- เป็นสคริปต์ที่ท างานบนเครื่องแม่ข่าย(Server Side Script) ดังนั ้นจึงท างานบนเว็บ
เซริฟ์เวอรไ์ม่สง่ผลกบัการท างานบนเครื่องลูกข่าย 

- สามารถท างานได้ในระบบปฏบิตักิารที่ต่างชนิดกนัอาทเิช่น Linux, Windows,  Mac OS  
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- สามารถท างานได้ในโปรแกรมเวบ็เซิฟร์เวอร์(Web Server) หลายชนิดเช่น Apache, IIS 
เป็นตน้ 

- สนบัสนุนการเขยีนโปรแกรมทีเ่ป็นลกัษณะ Object Oriented Programming(OOP) 
- มคีวามสามารถในการท างานร่วมกบัระบบจดัการฐานขอ้มูลทีม่คีวามหลากหลายซึ่งระบบ

จดัการฐานขอ้มลูทีส่นบัสนุนการท างานของสครปิตภ์าษาพเีอชพ(ีPHP) อาทเิช่น  Oracle, MySQL,l 
MS SQL 
เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 2.11 แผนภาพแสดงการท างานของภาษา PHP 

 
2.5.2 ภาษาซี (C) 
ศศิธร ปักษา (2557) กล่าว่า ภาษาซี เป็นภาษาคอมพิวเตอร์  ที่มีการพัฒนาขึ้นใช้งานเพ่ือให้เป็น

ภาษามาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับโปรแกรมจัดระบบงาน หรือขึ้นกับฮาร์ดแวร์  จึงทำให้ซี เป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ตามอุดมการณ์ของนักคอมพิวเตอร์ 

ภาษาซี เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่อาศัยหลักการทางวิธีการโปรแกรมสมัยใหม่ ที่เรียกว่า โปรแกรม
โครงสร้าง การออกแบบซอฟต์แวร์จึงมีรูปแบบการออกแบบที่ง่ายเป็นโมดูล และสามารถนำไปใช้ได้ง่าย 

ในการคอมไพล์ด้วย ซี คอมไพเลอร์นั้น ปรากฏว่า ซีให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าภาษาชั้นสูงอื่นๆ 
ภาษาซีมีความคล่องตัวที่จะได้รับการประยุกต์เข้ากับงานต่างๆ ได้อย่างดี เราสามารถนำภาษาซีมาใช้ใน
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งานพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสซิ่ง โปรแกรมสเปรดชีต  โปรแกรมสำเร็จรูปอ่ืนๆ 
ปัจจุบันบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปมักใช้ซีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม 

ความเป็นมาของภาษาซี 
มนต์ชัย (2535) กล่าวว่า ภาษาซี เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในสายตระกูลของภาษาอัลกอล 

(ALGOL – Algorithmic Language)  มีความคล้ายคลึงกับภาษา PL/L,  ปาสกาลและเอดา  เป็นต้น  
และจะแตกต่างหรือมีความคล้ายคลึงน้อยกับภาษาเบสิก, ฟอร์แทรน 

ภาษาซี ออกแบบโดย Dennis Ritchie   ที่เบลล์ แลปบอราทอรี  เมื่อประมาณปี 2515   ถ้าจะ
ไล่สายบรรพบุร ุษของภาษาซี ก็จะต้องเร ิ ่มจาก Algol 60  ในปี 2503 (1960)  มาถึง CPL ของ 
Cambridge ในปี 2506  มาเป็น BCPL โดย มาติน ริชาร์ด  ในปี 2510  และมาถึงภาษา B  โดย เคน 
ทอมป์สัน ทีเ่บลล์แลบส์ ในปี 2513  จนมาเป็นภาษา C  ในปี 2515  ( สาโรจ : 2534) 
 ภาษาซีประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 
                    1) ส่วนหัวของโปรแกรม (Header Files) เป็นส่วนที่มีไว้เพ่ือเขียนคำสั่งพิเศษบางอย่างที่
ต้องการให้ทำงานก่อนที่จะเข้าสู ่ตัวโปรแกรมเรียกว่า พรีโพรเซสเซอร์ไดเร็คทีฟ ใช้ระบุเพื ่อบอก
คอมพิวเตอร์กระทำการใดๆ ก่อนการแปลผลโปรแกรม 
                    2) ส่วนของตัวโปรแกรม (Body) เป็นส่วนที่ผู้ใช้ต้องเขียนขึ้นเองโดยการเอาฟังชันก์หรือ
ฟังชันก์มาตรฐานต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นโปรแกรม จะเริ่มด้วยฟังชันก์ main(); ซึ่งเป็นฟังชันก์หลักของ
โปรแกรม และมีเครื่องหมายปีกกาปิด ( { ) เป็นเครื่องหมายเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม เครื่องหมายปีกกา
ปิด ( } ) เป็นเครื่องหมายจบโปรแกรมภายในฟังชันก์ main() จะประกอบไปด้วยชุดฟังชันก์และฟังชันก์
ต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาซีจะเขียนด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวพิพม์เล็ก ภาษาซีจะแยกความ
แตกต่างระหว่างตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวพิพม์ใหญ่ในภาษาซีจะใช้คำว่า คำสั่ง แทนคำว่าฟังชันก์ ซึ่งทั้ง
สองมีความหมายเหมือนกัน 
                    3) ส ่วนคำอธิบายโปรแกรม (Comment lines) เป็นส่วนที ่ผ ู ้ใช ้ ใช ้ในการอธิบาย
โปรแกรมอาจพิมพ์ข้อความ สูตรอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับโปรแกรมโดยอธิบายส่วนต่างๆ กำกับลงไปใน 
source code ถ้าต้องเขียนให้เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย /* ตามด้วยข้อความที่ต้องการแล้วปิดท้ายด้วย */ 
หรือคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวใช้เครื่องหมาย //  

จุดเด่นของภาษาซี 
ไกรสร (2554) กล่าวว่า ในภาษาโปรแกรมทุกภาษามีจุดเด่นในการประมวลของภาษาแตกต่างกัน 

จุดเด่นของภาษาซีมีดังนี้ 
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1. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีแนวคิดในการพัฒนาแบบ โปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure 
Program) ทำให้ภาษาซี เป็นภาษาท่ีเหมาะสำหรับนำมาพัฒนาระบบ 

2. เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษามาตรฐาน ซึ้งการทำงานของภาษาไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์   ทำ
ให้สามารถนำไปใช้ใน CPU รุ่นต่างๆ ได้ 

3. เป็นภาษาระดับสูงที่ทำงานเหมือนภาษาระดับต่ำ   สามารถทำงานแทนภาษาแอดแซมบลี 
(Assembly) ได ้

4. ความสามารถของคอมไพเลอร์ในภาษาซี มีประสิทธิภาพสูง ทำงานได้รวดเร็ว โดยใช้รหัส
ออบเจ็กต์ (Object) ที่สั้น จึงทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว 
 
2.6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2.6.1 Node MCU 
Wisdomgoody (2015) กล่าวว่า NodeMCU คือแพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค 

Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software 
บนบอร์ด) ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Lau ได้ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มา
พร้อมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการใช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนั่นเอง ตัวโมดูล 
ESP8266 นั้น มีอยู่ด้วยกัน หลายรุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่เป็น ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆจนปัจจุบัน มีถึง 
ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ใน Node MCU version แรกนั้นก็เป็น ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใชเ้ป็น 
ESP-12E แทน ซึ ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกัน มากนัก Node MCU นั้น มีลักษณะคล้ายกับ 
Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output buil in มาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O 
ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ และเม่ือไม่นานมานี้ก็มีนักพฒันาที่สามารถทำให้ Arduino IDE ใชง้านร่วม
กับ Node MCU ได้ จึงทำให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได้ทำให้เราสามารถใช้งานมันได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น Node MCU ตัวนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
IoT ไม่ว่า จะเป็นการทำ Web Server ขนาดเล็กการควบคุมการเปิดปิดไฟผ่าน WiFi และอื ่นๆ อีก
มากมาย 
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ภาพที่ 2.12 NodeMCU Devkit 1.0 (ESP-12E) Version 2 

โมดูลไวไฟ ESP8266 
ผู้สร้างชิพ ESP คือคุณ Teo Swee Ann ชาวสิงคโปร์แห่งบริษัท Espressif System โดยในโมดูล

ประกอบด้วย ชิป Microcontroller กับ WiFi Module ราคาถูก ดังนั้นตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้
ทำให้สามารถนา ไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลยและมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทำ ให้มี
พื้นที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป ESP8266 เป็นชื่อของชิปไอซีบนบอร์ดของโมดูล ซึ่งไอซี 
ESP8266 ไม่มีพื ้นที ่โปรแกรม (flash memory) ในตัว ทำให้ต้องใช้ไอซีภายนอก (external flash 
memory) ในการเก็บโปรแกรม ที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล SPI ซึ่งสาเหตุนี้เองทำให้โมดูล ESP8266 
มีพื้นที่โปรแกรมมากกวา่ ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์อื่นๆ ESP8266 ทำงานที่แรงดันไฟฟ้า 3.3V -
3.6V การนำไปใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์อ่ืนๆที่ใช้แรงดัน 5V ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดัน มาช่วยเพ่ือไม่ให้โมดูล
พังเสียหายกระแสที่โมดูลใช้งานสูงสุดคือ 200mA ความถี่คริสตอล 40MHz ทำให้เมื่อนำไปใช้งานอุปกรณ์
ที่ทำงานรวดเร็วตามความถี่ เช่น LCD ทำให้การแสดงผลข้อมูลรวดเร็วกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ยอด
นิยม Arduino มาก 

ขาของโมดูล ESP8266 แบ่งได้ดังนี้ 
1) VCC เป็นขาสำหรับจ่ายไฟเข้าเพ่ือให้โมดูลทำงานได้ซึ่งแรงดัน ที่ใช้งานได้คือ 3.3 -3.6V 

 2) GND ขากระแสประจุลบ 
3) Reset และ CH_PD (หรือ EN) เป็นขาที่ต้องต่อเข้าไฟบวก เพื่อให้โมดูลสามารถทำงานได้ทั้ง 

2 ขานี้สามารถนำมาใช้รีเซ็ตโมดูลไดเ้หมือนกัน แตกต่างตรงที่ขา Reset สามารถลอยไว้ได้แต่ขา CH_PD 
(หรือ EN) จำเป็นต้องต่อเข้าไปบวก เท่านั้น เมื่อขานี้ไม่ต่อเข้าไฟบวก โมดูลจะไม่ทำงานทันที 



 
31 

 

4) GPIO เป็นขาดิจิตอลอินพุต / เอาต์พุต ทำงานที่แรงดัน 3.3V 
5) GPIO15 เป็นขาที่ต้องต่อลง GND เท่านั้น เพื่อให้โมดูลทำงานได้ 
6) GPIO0 เป็นขาสำหรับการเลือกโหมดทำงาน หากนำขานี้ลง GND จะเข้าโหมดโปรแกรม หาก

ลอยไว้ หรือนำเข้าไฟ + จะเข้าโหมดการทำงานปกติ 
7) ADC เป็นขาอนาล็อกอินพุต รับแรงดันได้สูงสุดที่ 1V ขนาด 10 บิต การนำไปใช้งานกับแรงดัน 

ที่สูงกว่า ต้องใช้วงจรแบ่งแรงดัน เข้าช่วย 
คุณสมบัติด้าน WiFi ของ NodeMCU/ESP8266 
เนื่องจาก NodeMCU/ESP8266 นั้นสายอากาศในตัว จึงทำให้สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้โดยไม่

ต ้องต่ออุปกรณ์หรือสายอากาศเพิ ่มเติม และคุณสมบัติทางเทคนิคที ่สำคัญของโมดูล WiFi บน 
NodeMCU/ESP8266 มีดังนี ้

1) รองรับมาตรฐาน IEEE802.11 b/g/n 
2) รองรับการทำงานแบบ WiFi Direct (P2P) และ SoftAP 
3) วงจรสวิตช์ TR, สายอากาศที่มี Balun, LNA หรือวงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ, วงจรขยาย

กำลังและแมตชิ่งเน็ตเวิร์กเพ่ือการรับคลื่นวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) วงจรเฟสล็อกลูปและวงจรควบคุมสัญญาณออสซิลเลเตอร์แบบดิจิตอล (DCXO) เพื่อช่วย

บริหารจัดการด้านความถ่ี 
5) วงจรบริหารกำลังไฟฟ้าและวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ เพื่อช่วยให้วงจร WiFi ใช้กำลังได้อย่าง

เหมาะสม โดยปกติต้องการกระแสไฟฟ้า 0.9 mA ในขณะแสตนด์บาย, 135-215 mA ขณะส่งข้อมูล, 60 

mA เมื่อรับข้อมูล, 1 mA ในโหมดประหยัดพลังงาน และ 0.5 μA ในขณะปิด 
6) กำลังส่ง +19.5dBm เมื่อทำงานในโหมด 802.11b 
ข้อมูลสำคัญเชิงเทคนิคของบอร์ด NodeMCU v2 
1) ใช้โมดูล ESP-12E (ESP8266 SoC chip) ของบริษัท AI Thinker (ในขณะที่ NodeMCU v1 

ใช้โมดูล ESP12) มีขาเพ่ิมมาอีก 6 ขา เมื่อเปรียบเทียบกับ ESP-12 
2) ใช้ชิป Flash ความจุ 32Mbits (4MBytes) 
3) มีขนาดแคบกว่า NodeMCU v1 ดังนั้นเมื่อเสียบขาลงบนเบรดบอร์ด จะมีช่องเหลือด้านข้าง 

ทำให้สะดวกในการต่อวงจรบนเบรดบอร์ด 
4) มีวงจรควบคุมแรงดัน 3.3V (@800mA max.) บนบอร์ด ใช้ไอซีที่จ่ายกระแสได้มากกว่าบอร์ด 

NodeMCU v1 
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5) ใช้ชิป CP2102 ของ Silabs ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อ USB-to-Serial (แต่ NodeMCU v1 
ใช้ชิป CH340G) 

6) มีขาสำหรับ SPI สำหรับต่อกับการ์ด SD (เพ่ิมจากเดิมที่มีขาสำหรับ SPI) 
7) ม ีขา GPIO3/RXD0 และ GPIO1/TXD0 ท ี ่ต ่อก ับขา TXD และ RXD ของช ิป CP2102 

ตามลำดับ 
8) มีขา GPIO13/RXD2 และ GPIO15/TXD2 (ใช้เป็นพอร์ต Serial เพ่ิมอีกหนึ่งชุด) 
9) ใช้ micro-USB สำหรับจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง (VUSB) เท่ากับ +5V และสำหรับดาวน์โหลดเฟิร์ม

แวร์ (แรงดัน VUSB ต่อผ่าน Schottky Diode 1N5819 ไปยัง VDD5V) 
10) สามารถจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง +5V จากภายนอกได้ (ต่อเข้าท่ีขา VDD5V) 
11) มีปุ่มกด RST (รีเซตการทำงาน) และ Flash (สำหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ใหม่) 
11) มีขา A0 รับอินพุตแรงดันแบบแอนะล็อกสำหรับวงจร ADC (ขนาด 10 บิต) ที่อยู่ภายในชิป 

ผ่านวงจรแบ่งแรงดันด้วยตัวต้านทาน 100k / 220k (ลดแรงดันอินพุตจาก 0...3.3V ลงมา ให้อยู่ในช่วง 
0V...1V) 
 
2.7 สถิติส าหรบัการวิจยั  
          สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
                    ค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน โดยใชส้ตูร   

�̅� =
∑𝑥

𝑁
 

 เมื่อ 
  �̅�  = ค่าเฉลีย่ 
                     ∑𝑥 = ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 
  𝑁 = จ านวนคะแนในกลุ่ม          

 
                    ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.) ของคะแนน 

𝑠 = √
𝑁∑𝑥2 − (∑𝑥)

2

𝑁(𝑁 − 1)
 

  
เมื่อ 
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  𝑠 = สว่นมาตรฐาน 
  𝑋 = คะแนนแต่ละตวั 
  𝑁 = จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  ∑𝑥2 = ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                     (∑ 𝑥)
2 = ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัทัง้หมดยกก าลงัสอง 

 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
          พรรณวดี สุวฒักิะ, ณพณัฐ แหวนจอน, ฐิติมา ตนัโสภา(2554) เรื่อง การพฒันาเบื้องต้น
เครื่องมอืตรวจวดัฝุ่ นละอองในบรรยากาศอย่างง่าย การพฒันาเครื่องมอื ตรวจวดัความเขม้ขน้ของ
ฝุ่ นละอองในบรรยากาศอย่างง่าย เพื่อให้ชาวบ้านสามารถมเีครื่องตรวจวดัไวใ้ช้ เพื่อเป็นการ เฝ้า
ระวงัคุณภาพอากาศภายในชุมชน เครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ ใชส้ตกิเกอรก์ระดาษเป็นตวัจบัฝุ่ น และอ่าน
ค่าความด า ของฝุ่ นที่ติดบนสตกิเกอร์โดยเทียบกบัดชันีความด า ผลการทดลองแสดงว่าอุปกรณ์
อย่างงา่ยสามารถแสดงความแตกต่างของความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในบรรยากาศ ได ้และสามารถ
ด าเนินการโดยบุคคลทัว่ไปทีไ่ดร้บั การฝึกหดัเพยีงเลก็น้อย 
          เศรษฐ ์สมัภตัตะกุล(2561) เรื่อง การวเิคราะหป์รมิาณฝุ่นละอองเชงิมวล PM2.5 และ PM10 
ในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวดัฝุ่ นละอองไร้สายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย งานวจิยันี้
สร้างและพฒันาระบบฐานขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละออง
เชงิมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศดว้ยเครื่องตรวจจบัฝุ่ นละอองไรส้ายมกีารตดิตัง้สถานีตรวจวดั
ปริมาณฝุ่ นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ จ านวนทัง้หมด 4 สถานี มีการน าเสนอข้อมูลผ่านระบบ
รายงานผลออนไลน์จากสถานีตรวจวดัในแต่ละแห่ง เพื่อใหผู้ร้บัขอ้มูลสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้อย่าง
รวดเรว็ ทนัสถานการณ์ และเขา้ใจง่าย สามารถเป็นขอ้มูลเพื่อสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา
หมอกควนัในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ เพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเรว็ทนัเหตุการณ์ต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
          ศุภวุฒ ิผากา, สนัต ิวงศ์ใหญ่, อดศิร ถมยา(2557) เรื่อง การพฒันาระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของเหด็ในโรงเพาะเหด็บา้นทุ่งบ่อแป้น ต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ผลผลติและคุณภาพของเหด็ โดย
การพฒันาระบบควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของเหด็ของกลุ่มอาชพี
เพาะเหด็ โดยวธิกีารควบคุมการจ่ายน ้าแบบอตัโนมตัิซึ่งมอีุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมแิละความชื้น
ภายในโรงเพาะเหด็ ผลจากงานวจิยัดงักล่าว พบว่ากลุ่มอาชพีเพาะเหด็ บา้นทุ่งบ่อแป้น ต าบลหา้ง
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