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ปัญหาที่เกิ ดขึน้ ภายหลังจากการติ ดตัง้ อุปกรณ์ ใช้เชื้อเพลิ งก๊าซธรรมชาติ อดั (CNG)
ในระบบเชื้อเพลิ งร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล
ธัชพล ริมธีระกุล1* และ คณิต เฉลยจรรยา2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG)
ในด้านการติดตัง้ ด้านการใช้งาน และด้านการบริการ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เจ้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลชนิด
เครื่องยนต์ดเี ซลทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 939 ราย และกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จาํ นวน 273 ราย เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ดว้ ย Scheffe วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิตใิ ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า รถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิง CNG ส่วนใหญ่เป็ นยีห่ อ้ HINO มี
ขนาดเครื่องยนต์ มากกว่า 5000 ซีซี เป็ นประเภทรถบรรทุก 10 ล้อ ระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ CNG
มากกว่า 4 ปี ขน้ึ ไป มีการปรับแต่งภายหลังการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิง CNG มาแล้ว 3-4 ครัง้ ซึง่ มีการนํารถยนต์ไป
ปรับแต่งในสถานทีท่ เ่ี คยติดตัง้ โดยสมรรถนะการขับขีร่ ถยนต์หลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิง CNG ส่วนใหญ่ลดลง
หลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ CNG มีการเปลี่ยนถ่ ายนํ้ ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนกรองนํ้ ามันเร็วขึ้น
กว่าเดิม ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ CNG โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปญั หาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มปี ญั หาอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมามีปญั หาอยู่ในระดับมาก มีเพียงเรื่องการเติมก๊าซใช้เวลานานมีปญั หาอยู่ในระดับมากทีส่ ุด การ
เปรียบเทียบระดับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ CNG จําแนกตามข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ทต่ี ดิ ตัง้ อุปกรณ์
CNG ด้านยีห่ อ้ รถยนต์ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตัง้ และด้านการใช้งาน โดยรถยนต์ย่หี อ้ Toyota มีปญั หาในด้านการติดตัง้ มากกว่ารถยนต์ย่หี อ้
Isuzu ยีห่ อ้ Mitsubishi และยีห่ อ้ Hino และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกัน 8 ข้อ ได้แก่ พืน้ ทีใ่ ช้สอย
บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ ถังบรรจุก๊าซคับแคบ พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์คบั แคบ มีการรัวซึ
่ มของก๊าซ เครื่องยนต์เดิน
สะดุดไม่เรียบ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกติ อุปกรณ์ใช้ก๊าซมีอายุการใช้งานสัน้ ต้องเปลีย่ นบ่อย เกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการขับขี่ การเติมก๊าซใช้เวลานาน โดยรถยนต์ย่หี ้อ Isuzu มีปญั หามากกว่ารถยนต์ย่หี ้อ Toyota ยี่ห้อ
Mitsubishi และยี่ห้อ Hino จําแนกตามข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ท่ตี ิดตัง้ อุปกรณ์ CNG ด้านระยะเวลาการใช้งานก่อนการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ CNG โดยภาพรวม ไม่มคี วามแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน จํานวน 1
ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกัน 3 ข้อ ได้แก่ เครื่องยนต์เดินสะดุดไม่เรียบ
การดูแลรักษาเครื่องยนต์ทาํ ได้ยากกว่าปกติ และเกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ โดยระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้
น้อยกว่า 1 ปี มปี ญั หามากกว่าระยะเวลา 1– 2 ปี ระยะเวลามากกว่า 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ระยะเวลามากกว่า 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี และ
ระยะเวลามากกว่า 4 ปี ขน้ึ ไป
คําสําคัญ: ก๊าซ CNG, ก๊าซธรรมชาติ, อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั , การติดตัง้ อุปกรณ์
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Problems occurred after the installation of Compressed Natural Gas
(CNG) using equipment with Diesel Dual Fuel (DDF) in diesel-engine vehicles
Tachaphol Rimteerakul1* and Kanit Chaloeyjanya2
Abstract
The purpose of this research is to study the problems occurred after the installation of Compressed Natural Gas
using equipment. The research was done in three aspects: installation, practical use, and services. The subject in
this study included 939 owners of CNG using trucks in Bangkok and 273 out of them were conducted as a sample
group. The research tool included questionnaire to collect data analyzed by SPSS program to find percentage,
mean, standard deviation, ANOVA, and Paired Scheffe with the statistic value using the computer application. The
result revealed that most of the trucks in this study were Hino with 5,000 cc engine and were used more than 4
years before the installation. After the installation, these trucks had been modified for 3-4 times. After the
installation, the engine performance was lower and the changing of motor oils, oil filters and air filters was done
earlier before. After the installation, occurred problems were at average level in overall. When considering each
aspect, all problems were at average level. When considering each sub-aspect, most problems were at average
level. Only taking longer time in gas-filling was at very high level. In overall comparison, when considering each
aspect, there was no significant difference among different brand vehicles with the equipment installation. When
considering each sub-aspect, there were two types of problems : the installation and practical use. The equipment
installation of Toyota was more difficult than Isuzu, Mitsubishi, and Hino. In sub-problems there were different 8
aspects; 1) less consumption in the space of CNG tank installation, 2) less space in engine room, 3) gas leakage,
4) the engine did not run smoothly, 5) it was morevdifficult for maintenance, 6) the gas using equipment was in a
shorter age and needs to be often changed, 7) it was unsafe while driving, and 8) it took longer time in gas filling.
The problems with Isuzu were found more than Toyota, Hino, and Mitsubishi. In overall, there was no difference in
the period of time before the installation. However, when considering each aspect, only practical use was different.
When considering each sub-aspect, three differences were found, i.e. the engine did not run smoothly, it was
difficult for maintenance, and was unsafe while driving. The problems about the period of time were found after
installation, i.e. the vehicles with the under one- year age got more problems than those with 1 to 2-years age ,
those with 2 to 3-years age , those with 3 to 4-years age and those above 4- years age.
Keywords: CNG Gas, Natural Gas, CNG using equipment, equipment installation.
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1. บทนํา
เป็ นที่ทราบกันดีว่านํ้ ามันมีความสําคัญมากต่อระบบ
เศรษฐกิจ และภาคอุ ต สาหกรรมเนื่ อ งจากนํ้ ามันเป็ น
เชื้ อ เพลิ ง ชนิ ด เดี ย วที่ นิ ย มใช้ ก ัน มากทัว่ โลก ในการ
ขับเคลื่อนเครื่องจักรและเครื่องยนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะใช้
เป็ นเชื้อเพลิงให้กบั รถยนต์ ในปจั จุบนั ราคานํ้ ามันในตา
ลดโลกได้มกี ารปรับตัวสูงขึน้ มากและยังมีแนวโน้มสูงขึน้
อีกในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
กําลังพัฒนา ที่ต้ องพึ่งพาการนํ าเข้านํ้ ามันดิบจาก
ต่ า งประเทศ ประเทศไทยก็ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบเช่ น กัน
เนื่องจากต้องพึ่งพาการนํ้าเข้านํ้ ามันดิบจากต่างประเทศ
ถึงประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ทัง้ หมดของประเทศ ดังนัน้ การนํ าเอาพลังงานทดแทน
อื่น ๆ มาใช้แทนนํ้ ามันเป็ นอีกหนทางหนึ่งที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas
: CNG) เนื่องจากมีราคาถูกกว่านํ้ ามันมาก และยังเป็ น
พลังงานที่ส ะอาด ที่สํ าคัญประเทศไทยยัง ผลิตได้เอง
ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มโี ครงการสนับสนุ นรณรงค์ให้ภาครัฐ
และเอกชนหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือ้ เพลิงแทน
นํ้ ามัน โดยเฉพาะในรถยนต์ได้ร ับความนิยมอย่างมาก
เนื่องจากรถยนต์เป็ นยานพาหนะทีอ่ ํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง และใช้ใ นการขนส่งสินค้าวัสดุ อุ ปกรณ์ ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ [3] ปจั จุบนั ประเทศไทยมี
จํานวนรถยนต์ท่ใี ช้ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) สะสมถึง
วันที่ 30 กันยายน 2552 แล้วกว่า 120,758 คัน ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรถยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั ในเขตกรุงเทพมหานครฯ
ประจําปี 2552
ประเภทเชื้อเพลิ ง
จํานวน (คัน)
CNG
10,503
CNG และเบนซิน
107,830
CNG และดีเซล
2,425
รวมทัง้ สิน้
120,758
ที่ มา : สรุปข้อมูลสถิตกิ ารขนส่งประจําปี 2552, ไตรมาส 4,
กรมการขนส่งทางบก.
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าจํานวนรถยนต์ท่ใี ช้ก๊าซ
ธรรมชาติอ ัด ร่วมกับนํ้ ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ร ับ
ความนิยมน้อยที่สุด และจากการสํารวจเพิม่ เติมพบว่า
จํ านวนรถยนต์ ดีเซลที่ติดตัง้ อุ ปกรณ์ ใช้เชื้อเพลิงก๊ าซ
ธรรมชาติอดั ในระบบเชือ้ เพลิงร่วม ร้อยละ 75 ของ
จํานวนรถยนต์ทงั ้ หมด มีปญั หาการใช้งานภายหลังการ
ติดตัง้ ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้ได้รบั ความนิยมน้อย
ทัง้ ๆ ที่รถยนต์ดีเซลส่วนใหญ่ เป็ นรถยนต์ท่ใี ช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ รถยนต์ดเี ซลควรได้รบั
การส่งเสริมให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั ในระบบ
เชื้อเพลิงร่วมให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายให้
ภาคอุ ตสาหกรรมและสามารถแข่งขันกับอุ ตสาหกรรม
ต่ างประเทศได้ในภาวะราคานํ้ ามันแพงและยังส่งผลให้
ประเทศไทยลดการนําเข้านํ้ามันดิบจากต่างประเทศได้อกี
ทางหนึ่ง
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงปญั หาที่
เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ใน
รถยนต์ดเี ซล เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูท้ ส่ี นใจจะติดตัง้ และ
ผู้ให้ บริการติ ดตัง้ รวมทัง้ ภาครัฐ สถานศึก ษาใช้ เป็ น
แนวทางในการแก้ไขปญั หาและกําหนดแผนกลยุทธ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ั หาที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จากการ
2.19เพื่อ ศึก ษาป ญ
ติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ใน
ระบบเชือ้ เพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดเี ซล
2.29เพื่อวิเคราะห์หาระดับความสําคัญของปญั หาที่
เกิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบเชือ้ เพลิงร่วม (DDF) ใน
รถยนต์ดเี ซล
2.39เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดั บ
ความสําคัญของปญั หาที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบ
เชือ้ เพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดเี ซล จําแนกตามยีห่ อ้
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รถยนต์ ขนาดเครื่อ งยนต์ ประเภทของรถยนต์ และ
ระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ (CNG)
3. ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจาก
การติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG)
ในระบบเชื้อ เพลิง ร่ ว ม (DDF) ในรถยนต์ดีเ ซลที่จ ด
ทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั ครังนี
้ ้
เจ้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ชนิดเครื่องยนต์
ดีเ ซล ที่ติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซธรรมชาติอ ัด
(CNG) ในระบบเชื้อ เพลิง ร่ว ม (DDF) ในเขตกรุง เทพ
มหานคร จํานวน 939 ราย
5. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ลักษณะของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
แบบสอบถามซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ทต่ี ดิ ตัง้ อุปกรณ์ใช้
เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จํานวน 4 ข้อ
ั หาที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จากการติด ตัง้
ตอนที่ 2 ป ญ
อุ ป กรณ์ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ั ด ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
จํานวน 6 ข้อ
ั หาที่เ กิด ขึ้น
ตอนที่ 3 ระดับ ความสํา คัญ ของป ญ
ภายหลั ง จากการติ ด ตั ้ง อุ ป กรณ์ ใ ช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติอดั ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Check List) จํานวน 18 ข้อ
ตอนที่ 4 ความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะอื่น ๆ ที่
ั หาที่เ กิด ขึ้น ภายหลัง จากการติด ตัง้
เกี่ย วข้อ งกับ ป ญ
อุป กรณ์ ใ ช้เ ชื้อเพลิงก๊ า ซธรรมชาติอ ัด ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Questionnaires) มีจาํ นวน 1 ข้อ
6. การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
6.1 ศึก ษาค้น คว้า เนื้ อ หาจากตํ า รา เอกสาร และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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6.2 ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจยั เป็ นหลัก
6.3 เสนออาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของสํ า นวนภาษาและให้
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และประโยชน์ ของงานวิจ ัย
และนํ า มาปรับ ปรุ ง แก้ ต ามคํ า แนะนํ า ของอาจารย์ ท่ี
ปรึกษา
6.4 เสนอผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของเนื้ อ หาและความเหมาะสมของ
สํานวนภาษา โดยหาค่าความสอดคล้องของข้อคําถาม
แต่ละข้อด้วยค่า IOC
6.5 ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try-out) กับประชากร
ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด
6.6 หาค่าความเชื่อมันของข้
่
อคําถาม (Reliability)
ตามวิธีข องครอนบาค (Cronbach) ค่ า ความเชื่อ มัน่
ระหว่าง 0.71-1.00 ถือได้ว่าข้อคําถามมีความเชื่อมันสู
่ ง
โดยผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.87
6.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการขออนุ ญาตจากบริษทั และหน่ วยงานที่
ได้ร ับ อนุ ญ าตจากกรมการขนส่ ง ทางบกให้เ ป็ น ศู น ย์
ตรวจรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ทัง้ 28 แห่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจากเจ้าของรถยนต์ดเี ซลทีต่ ิดตัง้ อุปกรณ์
ก๊าซ CNG ทีเ่ ข้ามาขอใช้บริการจํานวน 273 ราย และ
รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนได้ 273 ฉบับ
8. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
8.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ที่ติดตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้เ ชื้อเพลิงก๊ า ซธรรมชาติอ ัด (CNG)
ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ใช้วธิ กี ารหาค่าความถี่ (Frequency) แล้ว
สรุปออกมาเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
8.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับปญั หาที่
เกิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอ ัด (CNG) ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check List) จะใช้วธิ หี าค่าความถี่
แล้วสรุปออกมาเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
8.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับความสําคัญของ
ั
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น ภายหลัง จากการติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้
เชื้ อ เพลิ ง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ั ด (CNG) ลั ก ษณะแบบ
สอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยคํานวณ
ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
8.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
จากการติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซธรรมชาติอ ัด
(CNG) ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open-ended Questionnaires) ใช้วิธีก ารวิเ คราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) สรุปเรียบเรียงออกมาเป็ น
ค่าความถี่ (Frequency) แล้วนํามาจัดลําดับ
9. สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบ
เชือ้ เพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดเี ซล พบว่า
9.1 รถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซ CNG
ส่วนใหญ่เป็ นยี่หอ้ Hino มีขนาดเครื่องยนต์ มากกว่า
5000 ซีซี เป็ นประเภทรถบรรทุก 10 ล้อ และมีระยะ
เวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ (CNG) มากกว่า
4 ปี ขน้ึ ไป
9.2 รถยนต์ส่วนใหญ่ม ีการปรับแต่งภายหลังการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิง CNG มาแล้ว 3-4 ครัง้ ซึง่ มี
การนํ ารถยนต์ไปปรับแต่ งในสถานที่ท่เี คยติดตัง้ โดย
สมรรถนะการขับขีร่ ถยนต์หลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้
เชื้อเพลิง CNG ส่วนใหญ่ลดลง และมีการเปลี่ยนถ่าย
นํ้ ามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนกรอง
นํ้ามัน เร็วขึน้ กว่าเดิม
9.3 ระดับความสําคัญของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
จากการติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซธรรมชาติอ ัด
ั หาอยู่ ใ นระดับ ปาน
(CNG) พบว่ า โดยภาพรวมมีป ญ
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสรุปได้ดงั นี้
9.3.1 ด้านการติดตัง้ พบว่ ามีปญั หาอยู่ใ น
ระดับปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ าส่ว น
ใหญ่มปี ญั หาอยูใ่ นระดับมากมีจาํ นวน 4 ข้อ ได้แก่ พืน้ ที่
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ใช้สอยบริเวณที่ตดิ ตัง้ ถังบรรจุก๊าซคับแคบ พืน้ ทีต่ ิดตัง้
อุปกรณ์ ในห้องเครื่องยนต์คบั แคบ ระบบไฟฟ้าของ
รถยนต์เกิดการขัดข้อง และการจับยึดอุปกรณ์ใช้ก๊าซไม่
แข็งแรงเพียงพอ
9.3.2 ด้านการใช้งาน พบว่ามีปญั หาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ มี
ปญั หาอยู่ในระดับปานกลางมีจํานวน 3 ข้อ ได้แก่ การ
ดูแลรักษาเครื่องยนต์ทาํ ได้ยากกว่าปกติ อุปกรณ์ใช้ก๊าซ
มีอายุการใช้งานสัน้ ต้องเปลีย่ นบ่อยและเครื่องยนต์เดิน
สะดุดไม่เรียบ ส่วนปญั หาทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุดคือ การ
เติมก๊าซใช้เวลานาน
9.3.3 ด้านการบริการ พบว่ามีปญั หาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่ ม ี
ปญั หาอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียง 1 ข้อที่มปี ญั หาอยู่
ในระดับ มาก คือ การแนะนํ า การใช้ง านจากสถานที่
ติดตัง้ ไม่ชดั เจนเพียงพอ
9.4 เปรียบเทียบความแตกต่ างของระดับปญั หาที่
เกิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั กับข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ทต่ี ดิ ตัง้ อุปกรณ์
(CNG) สรุปได้ดงั นี้
9.4.1 ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กับข้อมูล
ทัวไปของรถยนต์
่
ท่ตี ิดตัง้ อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตาม
ยี่ห้อ รถยนต์ พบว่ า โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน จํานวน
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตัง้ และด้านการใช้งาน สรุปได้
ดังนี้
ด้านการติดตัง้ พบว่ามีความแตกต่างจํานวน
2 ข้อ ได้แก่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ ถังบรรจุก๊าซคับ
แคบ และพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์คบั แคบ
โดยรถยนต์ยห่ี อ้ Toyota มีปญั หามากกว่ารถยนต์ยห่ี อ้
Isuzu ยีห่ อ้ Mitsubishi และยีห่ อ้ Hino
ด้านการใช้งาน พบว่ามีความแตกต่างจํานวน
6 ข้อ ได้แก่ มีการรัวซึ
่ มของก๊าซ เครื่องยนต์เดินสะดุด
ไม่เรียบ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกติ
อุ ป กรณ์ ใ ช้ก๊ า ซมีอ ายุ ก ารใช้ง านสัน้ ต้ อ งเปลี่ย นบ่ อ ย
เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ และการเติมก๊าซใช้
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เวลานาน โดยรถยนต์ยห่ี อ้ Isuzu มีปญั หามากกว่า
รถยนต์ยห่ี อ้ Toyota ยีห่ อ้ Mitsubishi และยีห่ อ้ Hino
9.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG) กับข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ทต่ี ดิ ตัง้
อุ ป กรณ์ (CNG) จํ า แนกตามขนาดของเครื่ อ งยนต์
พบว่ า โดยภาพรวม ไม่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น เมื่ อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้า น และรายข้อ พบว่ า ไม่ ม ีค วาม
แตกต่างกัน
9.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG) กับข้อมูลทัวไปของรถยนต์
่
ทต่ี ดิ ตัง้
อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตามประเภทของรถยนต์ พบว่า
โดยภาพรวม ไม่มคี วามแตกต่าง
9.4.4 ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) กับข้อมูล
ทัวไปของรถยนต์
่
ท่ตี ิดตัง้ อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตาม
ระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ (CNG) โดย
ภาพรวม ไม่มคี วามแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน จํานวน 1 ด้าน ได้แก่
ด้านการใช้งาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ามีความ
แตกต่างกัน 3 ข้อ ได้แก่ เครื่องยนต์เดินสะดุดไม่เรียบ
การดูแลรักษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกติ และเกิด
ความไม่ปลอดภัยในการขับขี่ โดยระยะเวลาการใช้งาน
ก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์น้อยกว่า 1 ปี มีปญั หามากกว่า
ระยะเวลา 1 – 2 ปี ระยะเวลามากกว่า 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลามากกว่า 3 ปี ไ ม่เกิน 4 ปี และระยะเวลา
มากกว่า 4 ปี ขน้ึ ไป
9.5 ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิ ด
พบว่าสถานีเติมก๊าซมีน้อยไม่เพียงพอ ช่วงล่างเสียหาย
ง่าย ถังก๊าซใหญ่ หนัก บรรจุก๊าซได้น้อย ค่าใช้จ่ายใน
การติดตัง้ สูง และอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ลดลง
10. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ทําให้ทราบข้อเท็จจริงซึง่ ควรจะนํา
มาอภิปรายดังต่อไปนี้
10.1 ด้านการติดตัง้ พบปญั หาพืน้ ทีใ่ ช้สอยบริเวณที่
ติดตัง้ ถังบรรจุก๊าซคับแคบ เนื่องจากถังทีต่ ดิ ตัง้ เข้าไปนัน้
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มีขนาดค่ อนข้างใหญ่ โดยมีน้ํ าหนักประมาณ 60-70
กิโ ลกรัม และทํ าการติด ตัง้ ไว้ใ นบริเ วณส่ วนหลังของ
รถบรรทุก ทําให้เสียพืน้ ทีใ่ ช้สอยไปบางส่วน โดยเฉพาะ
สํ า หรับ รถบรรทุ ก สิน ค้ า หรื อ รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ท่ี
ต้องการเชื้อเพลิงเป็ นจํานวนมากและต้องวิง่ ส่งสินค้าใน
ระยะไกล ๆ ก็จะต้องเพิม่ จํานวนถังมากขึน้ เป็ นเท่าตัว จึง
ทําให้เสียพื้นทีใ่ นการบรรทุกสินค้ามากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ [1] พบว่า ปญั หาในการติดตัง้ ถังบรรจุก๊าซทําให้พน้ื ที่
ใช้สอยลดลงมากกว่าครึง่ หนึ่งของพื้นที่เก็บสัมภาระหลัง
รถ ทัง้ นี้ การติดตัง้ ถังบรรจุ ก๊ าซนัน้ อยู่ก ับขนาดของถัง
บรรจุก๊าซทัวไปขนาดของพื
่
น้ ทีเ่ ก็บสัมภาระหลังรถด้วยว่า
มีขนาดเหมาะสมกันหรือไม่ โดยในการติดตัง้ ถังบรรจุก๊าซ
ั หาในการใช้ระงานระบบก๊ าซ
พบว่ าอาจทํ าให้เกิดป ญ
CNG ได้ หากมีการติดตัง้ ถังบรรจุก๊าซในระดับที่สูงหรือ
ตํ่ากว่าเครื่องยนต์มากเกินไป และสอดคล้องกับ [4] พบ
ปญั หาพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่ติดตัง้ ถังบรรจุก๊าซคับแคบ
เนื่องจากการติดตัง้ ระบบ NGV ในรถบรรทุกนัน้ จํานวน
ปริมาณการต้องการเชื้อเพลิงของรถบรรทุกต้องให้สมดุล
กับขนาดเครื่องยนต์จงึ ต้องให้ใช้ถงั ก๊าซหลายถังและเป็ น
ถังขนาดใหญ่แล้วในส่วนของรถบรรทุกนัน้ ไม่ได้ออกแบบ
มาเฉพาะเพื่อติดตัง้ ระบบ NGV จึงต้องหาพื้นที่ตดิ ตัง้ ถัง
ก๊าซตามความเหมาะสมของประเภทรถบรรทุกซึ่งเป็ น
ปญั หาทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
10.2 ด้านการใช้งาน พบปญั หาการเติมก๊าซใช้เวลา
นาน เนื่องจากปจั จุบนั ราคานํ้ามันยังคงมีแนวโน้มสูงขึน้
เรื่อย ๆ คนส่ วนใหญ่ จึงมีการหันมาใช้ก๊ า ซธรรมชาติ
สําหรับรถยนต์เพิ่มมากขึ้น แต่ กลับพบว่าจํานวนสถานี
บริการก๊ าซธรรมชาตินัน้ มีจํ านวนไม่ เพียงพอ และไม่
สะดวกต่อการหาที่เติม ซึ่งไม่สามารถรองรับการเพิม่ ขึน้
ของจํานวนรถยนต์ท่ใี ช้ก๊าซ CNG อีกทัง้ ก๊าซที่ถูกบรรจุ
ในถังมีปริมาณน้ อย จึงทําให้ต้องเติมก๊าซบ่อยกว่าเมื่อ
เทียบกับการใช้น้ํ ามันเชือ้ เพลิง รวมไปถึงสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติมีจํานวนตู้จ่ายพร้อมอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
และสภาพไม่ สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ทําให้บริการได้ช้า
และลูกค้าต้องเสียเวลารอคิวในการเติมเชือ้ เพลิงอย่างมาก
ซึง่ สอดคล้องกับ [4] พบว่า เวลาทีใ่ ช้ในการเติมเชือ้ เพลิง
นาน เนื่องสถานีบริการก๊าซธรรมชาติในปจั จุบนั มีจํานวน
หัวจ่ายเชือ้ เพลิงไม่เพียงพอ และไม่สามารถจ่ายเชือ้ เพลิง
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ได้เ ร็วเหมือ นหัว จ่ ายเชื้อ เพลิงนํ้ า มันทํ าให้ ลู กค้ าต้ อ ง
เสียเวลาในการเติมก๊าซ อีกทัง้ สอดคล้องกับ [1] พบว่า
สถานีเติมก๊าซมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต่อผู้ใช้ และใช้
เวลาในการเติมก๊ าซนาน ตัวถังก๊ าซมีขนาดใหญ่ หนัก
และบรรจุ ก๊ าซได้น้ อยจึงต้องเติมก๊ าซบ่ อยครัง้ และยัง
สอดคล้องกับ [5] พบว่าข้อจํากัดจํานวนสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ เนื่ องจากปจั จุบ ันสถานี บริการก๊าซมีจํานวน
น้อย ทําให้ไม่สะดวกในการหาที่เติม มีปญั หาเรื่องก๊าซ
หมด รวมไปถึงถังก๊าซบรรจุได้น้อย ทําให้มกี ารเติมก๊าซ
บ่อย ส่งผลให้ผใู้ ช้รถยนต์ตอ้ งเสียเวลามากในการเติมก๊าซ
10.3 ด้านการบริการ พบปญั หาการแนะนําการใช้
งานจากสถานที่ติดตัง้ ไม่ชดั เจนเพียงพอ เนื่องจาก ใน
ปจั จุบนั บุคลากรช่างติดตัง้ ไม่มคี วามรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์เพียงพอ มีเพียงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะ
สัน้ เท่ านั น้ เมื่อผู้ใ ช้รถยนต์ ท่ีติดตัง้ อุ ปกรณ์ CNG เกิด
ั หา เมื่อมาขอรับ
ความไม่ เข้าใจหรือใช้งานแล้วเกิดป ญ
คําปรึกษาจากสถานทีต่ ิดตัง้ แต่ไม่ได้รบั คําตอบที่ชดั เจน
ั หาตามมา ซึ่ง
จึงทํ าให้รถยนต์ ท่ีติดตัง้ ไปแล้ วเกิดป ญ
สอดคล้องกับ [1] พบว่า ปญั หาในด้านการบริการของผู้
ติดตัง้ โดยเฉพาะปญั หาในการให้คําแนะนํ าไม่ว่าจะเป็ น
คํ า แนะนํ า ในการใช้ ง าน การดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ ใ ช้
เชื้อเพลิงก๊าซ CNG และเครื่องยนต์ตลอดจนการแก้ไข
ปญั หาต่ างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการติดตัง้ อุ ปกรณ์ ใช้
เชื้ อ เพลิ ง CNG ซึ่ง ทางผู้ ใ ห้ บ ริก ารติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้
เชื้อ เพลิง CNG อาจยัง ไม่ ม ีค วามรู้ แ ละประสบการณ์
เพียงพอ
10.4 การเปรียบเทียบระดับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
จากการติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้ เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ัด
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่ วม (DDF) ในรถยนต์ ดีเซล
จําแนกตามยีห่ อ้ รถยนต์ สามารถนํามาอภิปรายได้ดงั นี้
10.4.1 ด้านการติดตัง้ พบปญั หารถยนต์ย่หี ้อ
Toyota มีปญั หามากกว่ารถยนต์ยห่ี อ้ Isuzu เนื่องจาก ใน
ประเทศไทยไม่นิยมใช้รถยนต์บรรทุกยีห่ อ้ Toyota หรือ
ถ้ามีกจ็ ะเป็ นการนํ าเข้ามาจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่
แล้วมาทําการติดตัง้ ทีหลังจึงทําให้เกิดปญั หาต่ าง ๆ
ตามมามากกว่ารถยนต์บรรทุกยีห่ อ้ Isuzu เพราะช่างไม่มี
ความชํานาญการหรือประสบการณ์ในการติดตัง้ สําหรับ
ในประเทศไทยจะมีตวั แทนจําหน่ วยเฉพาะรถยนต์ขนาด
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เล็กเท่ านั น้ จึงทํ าให้การติดตัง้ ของช่ างมีความชํานาญ
มากกว่าในรถยนต์บรรทุก
10.4.2 ด้านการใช้งาน พบปญั หารถยนต์ย่หี ้อ
ั หามากกว่ ารถยนต์ย่ีห้อ Mitsubishi และ
Isuzu มีป ญ
รถยนต์ย่หี อ้ Hino เนื่องจากรถยนต์ยห่ี อ้ Isuzu มักจะมี
การใช้น้ํามันร่วมกับก๊าซ CNG และไม่ได้ทําการติดตัง้ มา
จากโรงงานเหมือนรถยนต์ย่หี อ้ Mitsubishi และรถยนต์
ยี่ห้อ Hino ซึ่งการติดตัง้ มาจากโรงงานนั น้ จะผ่ านการ
ทดสอบเครื่องยนต์และการควบคุมการติดตัง้ จากวิศวกร
เฉพาะทางจึงทํ าให้ได้มาตรฐานมากกว่ ารถยนต์ ย่ีห้อ
Isuzu ดังนัน้ เมื่อมีการติดตัง้ เองจึงทําให้ช่างที่ติดตัง้ ลอง
ผิดลองถูกจึงเกิดปญั หาในการใช้งานตามมา
10.5 การเปรียบเทียบระดับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
จากการติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ช้ เ ชื้อ เพลิง ก๊ า ซธรรมชาติ อ ัด
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่ วม (DDF) ในรถยนต์ ดีเซล
จําแนกตามระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์
พบปญั หารถยนต์ท่มี ีการใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์
น้อยกว่า 1 ปี มีปญั หาในด้านการใช้งานมากกว่า รถยนต์
ทีม่ กี ารใช้งานก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ทม่ี รี ะยะเวลา 3-4 ปี
และระยะเวลามากกว่า 4 ปี เนื่องจาก รถยนต์ในปจั จุบนั
ส่วนใหญ่จะมีกล่องควบคุม อุปกรณ์ และมีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมีการใช้ระบบคอมมอนเรล ระบบไฟฟ้าในการฉีด
จ่ายนํ้ามัน และเครื่องยนต์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับ
แรงอัดหรือแรงดันของรถยนต์และไม่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อใช้ก๊ าซ CNG ดังนั น้ เมื่อมีการติดตัง้ จึงทํ าให้เกิด
ั หาตามมามากกว่ ารถยนต์ รุ่ นเก่ าที่เครื่องยนต์ ใ ช้
ปญ
หัว ฉี ด ธรรมดา และอุ ป กรณ์ ห รือเทคโนโลยีก็ไ ม่ ค่ อ ย
สลับซับซ้อน
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะทัวไป
่
11.1.1 บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติและถังบรรจุก๊าซ ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ถงั
ก๊ า ซให้ มี คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ยิ่ ง มากขึ้ น
โดยเฉพาะถังก๊าซ CNG ควรทําให้มีขนาดเล็กลง มี
นํ้าหนักเบา สามารถบรรจุก๊าซได้เพิม่ มากขึน้ และควร
ให้การเติมก๊าซแต่ละครัง้ ใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ
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11.1.2 ควรมีการขยายสถานีใ ห้บริการก๊าซ
CNG ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ แ ละมี
เพียงพอต่ อ การจําหน่ ายตลอดเวลา แก้ไ ขปญั หาการ
ต้อ งรอเติม ก๊ า ซเป็ น เวลานาน และก๊ า ซหมด รวมถึง
ควบคุมคุณภาพของก๊าซในแต่ละสถานีให้มมี าตรฐาน
เดียวกันเพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผใู้ ช้ก๊าซ CNG และผูท้ ่ี
สนใจใช้ก๊าซ CNG
11.1.3 การติดตัง้ อุปกรณ์ ใ ช้ก๊าซ CNG ผู้ท่ี
ให้บริการติดตัง้ ควรจะทําการติดตัง้ โดยผูช้ ํานาญการ มี
ใบรับรองการติดตัง้ เท่านัน้
11.1.4 เร่ง สร้า งบุ คลากรที่ม ีความรู้ค วาม
สามารถด้ า นระบบก๊ า ซในรถยนต์ โดยเพิ่ ม สถาน
ฝึกอบรมเกีย่ วกับการติดตัง้ ก๊าซในรถยนต์
11.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
ในการวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรจะได้ มีก ารศึก ษาวิจ ัย
เพิม่ เติมในเรื่องต่อไปนี้
11.2.1 สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า รถยนต์
ั หาในด้า นการติด ตัง้ และการใช้ง าน
แต่ ล ะยี่ห้อ มีป ญ
แตกต่ า งกัน ดัง นั น้ การวิจ ัย ในครัง้ ต่ อ ไป ควรศึก ษา
ปญั หาและความต้องการของสถานประกอบการที่ร ับ
ติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซ CNG ว่ารถยนต์แต่ละยีห่ อ้ นัน้
ต้องใช้อุ ปกรณ์ ติดตัง้ ยี่ห้อ อะไร เพื่อ ให้ผู้ผลิตอุป กรณ์
ติ ด ตัง้ ระบบก๊ า ซแต่ ล ะยี่ ห้ อ นํ า ไปผลิต ให้ ต รงความ
ต้องการของสถานประกอบการที่รบั ติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ
CNG
11.2.2 ควรศึก ษาในธุ ร กิจ จํ า หน่ า ยอุ ป กรณ์
ระบบก๊าซแต่ละยีห่ ้อ ว่าพบปญั หาในการดําเนินงานใน
ด้า นใดบ้า งที่ทํ า ให้ก ารผลิต อุ ป กรณ์ ติด ตัง้ ก๊ า ซ CNG
ออกมาแล้วไม่มคี ุณภาพหรือไม่ตรงความต้องการของ
สถานประกอบการทีร่ บั ติดตัง้ อุปกรณ์ และผูใ้ ช้รถยนต์ท่ี
ติดตัง้ อุปกรณ์ระบบก๊าซ CNG

ช่วยเหลือแนะนํา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
จนทําให้ผลการวิจยั ครัง้ นี้สมบูรณ์
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การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
Self-directed Learning Using Problem-Based Learning to Develop
Problem-solving Skill
จารุมน หนูคง1* และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
1. บทนํา
การเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ ทีส่ ําคัญทีส่ ุดในการพัฒนาคนและ
เป็ น วิถี ท างที่นํ า ไปสู่ ก ารปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงการ
ดําเนินชีวติ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็ นอยู่
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4
แนวทางจัดการศึกษา มาตราที่ 22 และ 24 [1] ทีร่ ะบุว่า
การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ผูส้ อนต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รียน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ ดังนัน้ การศึกษา
ควรเป็ นการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญคือ เปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียน เป็ นผู้นําตนเอง ท่ามกลางสังคมการ
เรีย นรู้ (Learning Society) สามารถนํ า ความรู้ ไ ปใช้
แก้ปญั หาต่าง ๆ ในชีวติ จริงได้ การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยป จั จุ บ ัน จึ ง มี เ ป้ าหมายเพื่ อ ให้ บุ ค คล
สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ นัน่ คือ
เป็ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Life-Long Learning) ผูเ้ รียน
จะต้องรู้วธิ ีแสวงหาความรู้ โดยมีทกั ษะในการเรียนรู้
แบบนํ าตนเองหรือ เรียนรู้ด้วยการนํ าตนเอง ซึ่งถือว่ า
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญเป็ นอย่างยิง่ [2] ซึง่ การเรียนรูด้ ว้ ยการนํา
ตนเอง (Self-directed Learning) เป็ นการเรียนรูท้ ท่ี ําให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็ นการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

ซึ่งเป็ นแนวคิดของการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่สนับสนุ นการ
เรีย นรู้ต ลอดชีวิต และสนับสนุ นสัง คมแห่ง การเรีย นรู้
(Learning Society) และในปจั จุบนั ได้มีการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอน ได้นําการเรียนรู้ท่ใี ช้ปญั หาเป็ น
หลัก (Problem-based Learning) มาใช้มากขึน้ [3]
ผูส้ อนจะต้องนําปญั หา มาให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาก่อน แล้ว
จึง มอบหมายให้ผู้เรียน ไปค้น คว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อแนวทางแก้ไขปญั หา ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวน
การคิด และแก้ปญั หา ผู้เรียนก็จ ะได้ทงั ้ การฝึ กการคิด
การค้นคว้าและได้ความรู้ ด้วยเหตุ น้ีการเรียนรู้ท่ใี ช้
ปญั หาเป็ นหลัก จึงเป็ นยุทธศาสตร์การสอนทีส่ ่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผูเ้ รียน
ได้ ค วามรู้ ท่ี เ กิ ด จากการลงมื อ ปฏิ บ ั ติ จ ริ ง (Active
Learning) โดยครู เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และอํ า นวย
ความสะดวกในการเรียน ดังนัน้ ในบทความนี้จะอธิบาย
ถึงหลักการของการเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเอง การเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก โดยนําทัง้ สองหลักการทีก่ ล่าวมา
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปญั หา
2. การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการนํ า ตนเอง (Self-directed
Learning)
การเรียนรู้ด้วยการนํ าตนเอง เป็ นวิธีการที่ผู้เรียนมี
ความคิด ริเ ริ่ม การเรีย นด้ ว ยตนเอง โดยการกํ า หนด
เป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียน การค้นหาและ
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เลือกแหล่งการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ประกอบกับ ต้ อ งมีท ัก ษะการทํา งานร่ ว มกับ ผู้อ่ืน ด้ว ย
โดยอาจได้รบั ความช่วยเหลือแนะนํ าและสนับสนุ นจาก
บุคคลอื่นหรือไม่กไ็ ด้ การเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเอง เป็ น
การเรียนรูท้ ย่ี อมรับสภาพความแตกต่างของบุคคลว่ามี
ศัก ยภาพสามารถที่จ ะเรีย นรู้สงิ่ ต่ า งๆ ได้ด้ว ยตนเอง
เป็ นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อที่จ ะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุขและเป็ น
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ตลอดชีวติ
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
การเรีย นรู้แ บบนํ า ตนเองไว้ เช่ น Knowles [4] ได้
กล่าวถึงการเรียนรูแ้ บบนําตนเองว่า เป็ นกระบวนการที่
ผูเ้ รียนคิดริเริม่ การเรียนเอง โดยวิเคราะห์ความต้องการ
ในการเรียนของตน กําหนดเป้าหมายและสื่อการเรียนรู้
ติดต่อกับบุคคลอื่น หาแหล่งความรู้ เลือกใช้ยุทธวิถี
การเรียนรู้ วงแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียน
ของตน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื หรือไม่กไ็ ด้
Guglielmino [5] ให้ความหมายของการเรียนรูแ้ บบนํา
ตนเองว่ า ผู้ท่ีม ีก ารเรีย นรู้ด้ว ยการนํ า ตนเอง จะเป็ น
บุ ค คลที่มีค วามคิด ริเ ริ่ม มีอิส ระ มีค วามเพีย รในการ
เรียนรู้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง
เป็ นบุคคลทีส่ ามารถควบคุมตนเองและมีความต้องการ
ในการเรียนรู้ และ Griffin [6] กล่าวว่า การเรียนรูแ้ บบ
นําตนเอง เป็ นการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ฉพาะของ
บุ ค ค ล โ ดย มี เ ป้ าห มา ยที่ จ ะ พั ฒ น าก าร เรี ย น รู้
ความสามารถในการวางแผน การปฏิบตั ติ ามแผน และ
การประเมินผลการเรียนรูข้ องตน
ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร นํ า ต น เ อ ง ( Self-directed
Learning) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน [7] ดังนี้
2.1 การวิเ คราะห์ความต้องการของตนเอง การ
เรีย นรู้ด้ว ยการนํ า ตนเอง เริ่ม ต้ น จากการรับ รู้ค วาม
ต้องการของตัวผู้เรียนเอง อาจจะเป็ นด้านความรู้หรือ
ทักษะเพื่อใช้ใ นการประกอบอาชีพ และถ้าครูผู้ส อนรู้
ความต้องการของผูเ้ รียนก็จะเป็ นประโยชน์ในการช่วย
ผูเ้ รียนวางแผนการเรียนได้
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2.2 การกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการเรีย นรู้ การ
กํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายในการเรี ย น สามารถกํ า หนด
จุดมุ่งหมายในลักษณะของกิจกรรมทีส่ ามารถกระทําได้
หรือในลักษณะของความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความคิด
รวบยอดหรือส่วนประกอบของเนื้อหากิจกรรม
2.3 การวางแผนการเรีย นรู้ การวางแผนการ
เรียนรู้ ผูเ้ รียนสามารถวางแผนการเรียนรูข้ องตนเองได้
โดยอาศั ย รู ป แบบของสัญ ญาการเรี ย น (Learning
Contact) และกระบวนการตัง้ คําถาม ซึง่ ประกอบด้วย
คําถามหลัก 6 ประการ คือ
2.3.1 สิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องการนัน้ คืออะไร
2.3.2 สิ่งที่ผู้เ รียนต้อ งการนัน้ มีคุณ ลัก ษณะ
อย่างไร และจะหาคําตอบโดยวิธใี ด
2.3.3 มีแหล่งใดทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการ
2.3.4 อะไรจะเป็ นเครื่ อ งบ่ ง ชี้ ว่ า ผู้ เ รี ย น
จะต้องหาข้อมูลจากแหล่งนัน้
2.3.5 ผู้ เ รี ย นจะมี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
อย่างไร เพื่อให้ได้คาํ ตอบทีต่ อ้ งการ
2.3.6 ผูเ้ รียนจะมีวธิ กี ารตรวจสอบอย่างไรว่า
ตนเองได้บรรลุตามสิง่ ทีต่ อ้ งการแล้ว
2.4 การศึก ษาค้น คว้าข้อมูลจากแหล่ง วิท ยาการ
ต่ าง ๆ ในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการนํ า
ตนเอง ผู้เรียนจะกําหนดแหล่งการเรียนเองและรู้ว่า
ตนเองต้องการข้อมูลอะไร สามารถแสวงหาข้อมูล
จนกว่าจะได้ข้อมูลครบตามต้องการ ซึ่งอาจจะเป็ น
หนั ง สือ เอกสารต่ า ง ๆ ตลอดจนบุ ค คลที่มีค วามรู้
ความสามารถเกี่ย วกับ เรื่อ งนัน้ ๆ ในกระบวนการนี้
ผู้เ รีย นอาจได้ ร ับ ความช่ ว ยเหลือ แนะนํ า เกี่ย วกับ
แหล่งข้อมูลทีเ่ หมาะสมสามารถเชื่อถือได้จากครู กลุ่ม
เพื่อน หรือ คนรอบข้าง
2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ในการ
เรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเองนัน้ เมื่อผูเ้ รียนดําเนินการตาม
กระบวนการตัง้ แต่ ก ารวิเ คราะห์ค วามต้ อ งการของ
ตนเอง การกําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การวางแผน
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การเรีย น แสวงหาข้อ มู ล จากแหล่ ง การเรี ย นรู้ แ ล้ ว
ผู้ เ รี ย นจะประเมิ น ผลเพื่ อ ตรวจสอบตนเองตาม
จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธกี ารดังนี้
2.5.1 การประเมินผลด้านองค์ความรู้ อาจใช้
วิธกี ารประเมินโดยการทดสอบ การนํ าเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ
2.5.2 การประเมินผลด้านความเข้าใจ อาจ
ั หาใน
ประเมิ น โดยการแสดงพฤติ ก รรมการแก้ ป ญ
สถานการณ์ต่าง ๆ
2.5.3 การประเมินด้านทักษะ อาจใช้วธิ ลี งมือ
ปฏิบตั ิ การตรวจสอบพฤติกรรม
2.5.4 การประเมินด้านเจตคติ ประเมินโดย
แสดงบทบาทสมมติ การใช้แบบประเมิน การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับโดยครูและเพื่อน ๆ
2.5.5 การประเมินด้านค่านิยม อาจใช้แบบ
ประเมินค่านิยม การวิเคราะห์เหตุการณ์
3. การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลัก (Problembased Learning)
การเรียนแบบใช้ปญั หาเป็ นหลัก เป็ นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้ น ผู้เ รียนเป็ น ศูน ย์กลาง การเรีย นรู้
เกิดขึน้ จากการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อมาใช้แก้ปญั หา
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีกระบวนการและขัน้ ตอน ทํา
ให้ได้มาซึ่งความรู้ท่ที นั ต่ อเหตุการณ์และเป็ นความรู้ท่ี
ผูเ้ รียนนําไปใช้ได้จริง ปจั จุบนั ได้มกี ารปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอน ได้นําการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ปญั หาเป็ นหลักมาใช้
มากขึน้ ผู้สอนจะต้องนํ าปญั หา มาให้ผู้เรียนได้ศกึ ษา
ก่อน แล้วจึงมอบหมายให้ผเู้ รียน ไปค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปญั หา ทําให้ผเู้ รียนได้ฝึก
กระบวนการคิด และแก้ปญั หา ผูเ้ รียนก็จะได้ทงั ้ การฝึ ก
การคิด การค้นคว้า และได้ความรูด้ ว้ ยเหตุน้ี การเรียนรู้
ั หาเป็ น หลัก (Problem-based Learning) จึ ง
ที่ใ ช้ ป ญ
เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผู้ เรียนได้ความรู้
ทีเ่ กิดจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง (Active learning) โดยครู
เป็ นผู้ให้การสนับสนุ นและอํานวย ความสะดวกในการ
เรียน เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปญั หา
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การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลักมีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดงั นี้ Woods [8] ได้สรุปไว้ว่าการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem based learning)
คือการใช้สถานการณ์ ปญั หา เป็ นแรงขับกิจกรรมการ
เรีย นรู้ ซ่ึง อยู่ บ นพื้น ฐานความต้ อ งการของผู้ เ รีย นที่
ต้องการจะเรียนรู้ Barrow [9] ได้นิยามว่า เป็ นการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นตัวกระตุ้นหรือบริบทให้ผเู้ รียน
ได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ท่ี
เหมาะสมกับ การนํ า ไปใช้ ใ นสภาพการณ์ จ ริง โดย
ผูเ้ รียนอาจไม่จําเป็ นต้องมีความรูห้ รือพื้นฐาน เรื่องนัน้
มาก่อ น และมัณ ฑรา [10] ได้ให้ค วามหมายของการ
เรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก เป็ นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรูใ้ หม่จากการใช้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในโลกแห่งความ
เป็ น จริง เป็ น บริบ ทของการเรีย นรู้เ พื่อ ให้ผู้เ รีย นเกิด
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญั หา รวมทัง้ ได้
ความรู้ต ามศาสตร์ใ นสาขาที่ต นศึก ษาอยู่ ด้ว ย การ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ป ัญ หาเป็ นหลั ก จึ ง เป็ นผลมาจาก
กระบวนการทํา งานที่ต้อ งอาศัย ความเข้า ใจและการ
แก้ไขปญั หาเป็ นหลัก
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก ซึง่ ประกอบด้วย 5
ขัน้ ตอน [11]
1. การศึกษาเนื้อหา (Study of the content) เป็ น
การศึกษาเนื้อหาในรายวิชา
2. การนํ าเสนอปญั หา (Present the problem)
เป็ นการคิดเกีย่ วกับปญั หาและตัดสินว่าอะไรทีต่ ้องการ
ั หาและระบุ
ค้นหา โดยผู้เรีย นต้องทําความเข้า ใจป ญ
ส่วนที่สําคัญของปญั หา เพื่อให้เกิดความเข้าใจปญั หา
อย่างถ่องแท้
ั หา (Problem solving
3. การวางแผนการแก้ป ญ
planning) ผูเ้ รียนเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางหรือแผนในการ
แก้ปญั หา
4. การดําเนินการแก้ปญั หา (Problem solving)
ผูเ้ รียนลงมือปฏิบตั ิตามแผนหรือแนวทางทีว่ างไว้ อาจ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของแผน เพิม่ เติมรายละเอียด
แล้ว ลงมือ ปฏิบ ัติจ นได้ค วามสํา เร็จ ถ้า ไม่ สํา เร็จ ต้อ ง
ค้นหาและทําการแก้ปญั หาจนสามารถแก้ปญั หาได้
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5. การสรุปหลักการ แนวคิดทีไ่ ด้จากการแก้ปญั หา
(Identify generation and principles derived from
studying the problem) สรุปผลการเรียนรูเ้ พื่อนําเสนอ
ขัน้ ตอนการแก้ปญั หา
ลักษณะที่สําคัญของการเรียนที่ใ ช้ปญั หาเป็ นหลัก
[10]
1. ต้องมีสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หาและเริม่ ต้นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้ปญั หาเป็ นตัวกระตุ้นให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้
2. ปญั หาที่นํ ามาใช้ใ นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ควรเป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ พบเห็นได้ในชีวติ จริงของผูเ้ รียน
หรือมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ จริง
3. ผูเ้ รียนเรียนรูโ้ ดยการนําตนเอง (Self – directed
Learning) ค้นหาและแสวงหาความรูค้ ําตอบด้วยตนเอง
ดัง นัน้ ผู้เรียนจึงต้องวางแผนการเรีย นด้ว ยตนเอง
บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธกี ารเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
การเรียนรู้ รวมทัง้ ประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
4. ผูเ้ รียนเรียนรู้เป็ นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการ
ค้นหาความรู้ ข้อมูลร่วมกัน เป็ นการพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาด้วยเหตุและผล ฝึ กให้ผู้เรียนมีทกั ษะในการ
รับส่งข้อมูล เรียนรูเ้ กีย่ วกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และฝึ กการจัดระบบตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํางานร่วมกันเป็ นทีม ความรู้คําตอบที่ได้มีความ
หลากหลายองค์ความรูจ้ ะผ่านการวิเคราะห์โดยผูเ้ รียน
มีการสังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานนี้นอกจากจัดการเรียนเป็ นกลุ่ม
แล้วยังสามารถจัดให้ผเู้ รียนเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคลได้ แต่
อาจทําให้ผเู้ รียนขาดทักษะในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
5. การเรียนรูม้ ลี กั ษณะการบูรณาการความรู้ และ
บูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั
ความรูแ้ ละคําตอบทีก่ ระจ่างชัด
6. ความรูท้ ่เี กิดขึน้ จากการเรียนรู้จะได้มาภายหลัง
จากผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานแล้ว
เท่านัน้
7. การประเมินผลเป็ นการประเมินผลจากสภาพจริง
โดยพิจ ารณาจากการปฏิบ ัติง านความก้า วหน้ า ของ
ผูเ้ รียน
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4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill)
Miller [12] ไ ด้ ใ ห้ ค ว า มห ม า ยข อ ง ทั ก ษ ะ ก า ร
แก้ปญั หา หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างเป็ น
ั หา การวางแผนใน
นามธรรมที่จ ะนํ า ไปสู่ก ารแก้ป ญ
อนาคตและการมองหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ
สํานัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา [13] ได้ใ ห้
ความหมายของทักษะการแก้ปญั หาว่า หมายถึง การใช้
ประสบการณ์ท่คี ้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความและการ
สรุปความเพื่อนําไปสูก่ ารแก้ปญั หาอย่างมีเหตุผล
สําหรับขัน้ ตอนของการพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
O’ Donohue; Krasner [14] ได้แบ่งขัน้ ตอนของการ
พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาออกเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
ั หา (Problem
ขัน้ ที่ 1 การทํ า ความเข้า ใจในป ญ
orientation) ซึ่งเป็ นการรับรู้ว่ามีปญั หาเกิดขึน้ และใน
การแก้ปญั หานัน้ จะไม่เป็ นการเสียเวลา หรือคุ้มค่ากับ
เวลาทีเ่ สียไป
ขัน้ ที่ 2 การนิยามปญั หา (Problem definition) เป็ น
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และ
ทําความเข้าใจในปญั หานัน้ ๆ ว่าเป็ นอย่างไร ตลอดจน
การกําหนดเป้าหมายในการแก้ปญั หาทีเ่ ป็ นปญั หาจริง
ขั น้ ที่ 3 การนํ า ไปสู่ ท างเลื อ กต่ า ง ๆ ในการ
แก้ปญั หา (Generation of alternative solutions) ขัน้ นี้
เป็ นระดับวิธกี ารแก้ปญั หาต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ อาจเป็ นการมองหาคําแนะนําเกีย่ วกับความ
คิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 4 การตัดสินใจ (Decision making) เป็ นการ
ั หาที่ดี
เปรีย บเทีย บและตัด สิน ใจเลือ กวิธีก ารแก้ป ญ
ทีส่ ดุ เพื่อนําไปสูก่ ารแก้ปญั หาได้สาํ เร็จ
ขัน้ ที่ 5 การปฎิบ ัติก ารและการตรวจสอบวิธีก าร
แก้ปญั หา (Solution implementation and verification)
เป็ นขัน้ ตอนการนําวิธกี ารแก้ปญั หาทีต่ ดั สินใจเลือกแล้ว
ไปใช้ และพิจารณาถึงระดับของประสิทธิผลของวิธกี าร
แก้ปญั หานัน้ ๆ
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5. บทสรุป
บทความการเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเองโดยใช้ปญั หา
เป็ นหลัก เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่เี ริม่ ต้นจากปญั หาที่
เกิดขึน้ โดยการสร้างความรูจ้ ากกระบวนการทํางานกลุ่ม
เพื่อแก้ปญั หาหรือสถานการณ์ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
และมีความสําคัญต่อผู้เรียน ตัวปญั หาจะเป็ นจุดตัง้ ต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็ น ตัวกระตุ้น การพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาด้วยเหตุผล และการสืบค้นหาข้อมูล
เพื่อเข้าใจกลไกของตัวปญั หา รวมทัง้ วิธกี ารแก้ปญั หา
การเรียนรูแ้ บบนี้มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รียนในด้านทักษะและ
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรู้
โดยการนํ าตนเอง ซึ่งผูเ้ รียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์
ความรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปญั หาอย่าง
มีความหมายต่ อผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่
ั ญา การใช้
ครอบคลุ ม ทัง้ ความสามารถทางสติ ป ญ
กระบวนการคิด ขัน้ สูง และการใช้ เ หตุ ผ ล พร้ อ มทัง้
ั หา โดย
สามารถนํ า ความรู้ค วามเข้า ใจไปใช้แ ก้ป ญ
ขัน้ ตอนการเรียนรูแ้ บบนําตนเองมาใช้บูรณาการร่วมกับ
การเรียนรู้โ ดยใช้ปญั หาเป็ นหลัก ประกอบด้วย 1. ขัน้
ศึก ษาเนื้ อ หา มอบหมายให้ศึก ษาเนื้ อ หาจากโจทย์
ปญั หาและทําความเข้าใจปญั หาและระบุประเด็นปญั หา
และส่วนที่สําคัญของปญั หา 2. ขัน้ นํ าเสนอปญั หา นํ า
ประเด็นปญั หาทีไ่ ด้จากโจทย์ปญั หา มาทําการวิเคราะห์
สาเหตุของปญั หาและเสนอทางแก้ปญั หา อ้างอิงแนวคิด
หลักการทีไ่ ด้จากการแสวงหาความรูต้ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้
ตามแหล่ งข้อมูล ต่ าง ๆ และทํา การรวบรวมเพื่อใช้ใ น
ั หา ผู้เ รีย น
การตัด สิน ใจ 3. ขัน้ วางแผนการแก้ป ญ
กําหนดแผนในการแก้ปญั หา เพื่อแก้โจทย์ปญั หา โดย
นําแนวทางในการแก้ปญั หามาทําการวางแผนในการแก้
ั หา อ้ า งอิ ง แนวคิด หลัก การที่ไ ด้ จ ากการ
โจทย์ ป ญ
แสวงหาความรูต้ ามทีไ่ ด้กําหนดไว้ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
แล้วรวบรวมความรูท้ ่ไี ด้จากการสืบค้นนํามาสังเคราะห์
ั หา
เพื่อ ใช้ ใ นการตั ด สิน ใจ 4. ขัน้ ดํ า เนิ น การแก้ ป ญ
ดําเนินการแก้ปญั หาตามแผนทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ และ 5. ขัน้
ั หาจาก
สรุ ป หลัก การ ทํ า การสรุ ป ผลจากการแก้ป ญ
ั หาเป็ น ความคิด รวบยอดและแลกเปลี่ย น
โจทย์ ป ญ
ประสบการณ์ทางความคิดทีน่ ําไปสูก่ ารเรียนรูใ้ นรูปแบบ
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ั หาและนํ า เสนอผลงานอภิป รายผล
ของการตอบป ญ
ร่ว มกัน จะนํ า ไปสู่ก ารพัฒนาการเรีย นการสอน การ
พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและเป็ นผู้
ใฝ่ รู้ ต ลอดชี วิต ซึ่ง จะช่ ว ยในการพัฒ นาทัก ษะการ
แก้ปญั หาได้
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