
108

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

107 

การพฒันารปูแบบการด าเนินงานเพ่ือลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน  
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
Development of operations Management to Reduce  

For Obeses People in Community Nong Sang Sub-District,  
Wapi Prathum District, Mahasarakham Province 

 
เบญญทิพย ์พรรณศิลป์*  วิรติั ปานศิลา  และรณรทุธ์ บตุรแสนคม 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
*Email: beluee@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร วตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วน
ของคนในชุมชน ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ประชากรที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ 
คณะกรรมการด าเนินงานเจา้หน้าทีส่าธารณสุข พยาบาลกลุ่มงานเวชปฏบิตัชิุมชน โรงพยาบาลวาปีปทุม และกลุ่ม
ทีม่ภีาวะอ้วน จ านวน 34 คน เป็นประชากรที่สมคัรใจเขา้ร่วมงานวจิยัโดยใช้วธิเีจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบด้วย ขอ้มูลเชงิปรมิาณเป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วน คอื ลกัษณะทางประชากร ความรู้
เกีย่วกบัโรคอว้น การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเพื่อลดภาวะอ้วน การปฏบิตัิตวัเพื่อลดภาวะอ้วนเกีย่วกบัการ
บรโิภคอาหาร การออกกาลงักาย และการพกัผ่อนทีเ่หมาะสมในการควบคุมน้าหนัก ขอ้เสนอแนะในการพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน  และกระบวนการจดัการคุณภาพ 4 ข ัน้ตอน คือ           
ข ัน้วางแผน (Planning), การปฏิบัติตามแผน (Action), การสงัเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (Observation)      
และการสะท้อนกลบัผลการปฏบิตัิงาน (Reflect) ผลการศกึษาการพฒันารูปแบบพบว่า กลุ่มตวัอย่างมผีลต่าง
คะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการพฒันารูปแบบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า การพฒันา
รปูแบบการด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอว้นของคนในชุมชน ต าบลหนองแสง คอื “เรยีนรู ้รบัรู ้มุ่งสู่การพฒันาสุขภาพ
อย่างมสี่วนร่วม” เป็นการจดัการโรคอว้น โดยการเสรมิสรา้งความรู ้และความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ น าไปสู่การ
เสาะแสวงหาในสิง่ที่สนใจใคร่รู ้น าไปสู่การรบัรู ้การเอาใจใส่ต่อการพฒันาตนเอง น าไปสู่การปฏบิตัทิี่เหมาะสม   
ตรงตามความตอ้งการของตนเองทีพ่งึประสงค์ 
 
ค าส าคญั: การด าเนินงาน  การพฒันารปูแบบ ภาวะอว้น 
 

Abstract 
 This action research aimed to develop the community model to prevent obesity in Nong-Saeng 
sub – district, Wapi-Pathum sub-district, Mahasarakham province. The Action Research techniques 
composed 4 steps: : Plan, Action, Observation and Reflection. The participants were 18 leaders from in 
the community and, 34 people with obesity from the community. 
 The data was summaried and analysed by using the form of frequencies, percentages, mean, 
standard deviation and inferential statistics or paired t-test and content analysis. The process of 
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รปูแบบการด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอว้นของคนในชุมชน ต าบลหนองแสง คอื “เรยีนรู ้รบัรู ้มุ่งสู่การพฒันาสุขภาพ
อย่างมสี่วนร่วม” เป็นการจดัการโรคอว้น โดยการเสรมิสรา้งความรู ้และความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ น าไปสู่การ
เสาะแสวงหาในสิง่ที่สนใจใคร่รู ้น าไปสู่การรบัรู ้การเอาใจใส่ต่อการพฒันาตนเอง น าไปสู่การปฏบิตัทิี่เหมาะสม   
ตรงตามความตอ้งการของตนเองทีพ่งึประสงค์ 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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developing this system consisted of 9 steps, :1) Studying the problems and the context, 2) Participation 
workshops, 3) Action plan formulation, 4) Taking actions based on the action plan by organising obesity 
awareness training, establishing an exercise club, establishing friends help friends group and creating the 
self - planting organic vetgetable group,5) Observing the participation of all the participants, reviewing and 
providing support,6) Evaluating the participation,7) Assessing the knowledge of the way people with 
obesity treat themselves., 8) Analyzing problems and barriers, 9) Creating discussion forum in order to 
shares ideas. 
 The result showed that mean score of knowledge about obesity, self-efficacy for reducing 
obesity, practices to reduce obesity on food consumption, excercise and relaxation, proper weight control 
and participation in the implementation of the scheme statistically increased compared with the mean 
score before the operation significant statistically (p-value < 0.05). 
 In conclusion, this action created the best practice in the community for obesity control. One of 
the main sucsess factors was the leader of the community who had strong influence to persuade obese 
people  to come and participate in all activites and look forward to proper implementation.   
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บทน า 

จ าก สภ าพสัง ค มที่ มีก า รพัฒน าทา ง
เศรษฐกิจและมคีวามเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว มีการใช้เครื่องช่วยผ่อนแรงต่างๆ 
มากมาย ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์มีความเป็นอยู่
สะดวกสบาย รวมกับนิสัยการบริโภคอาหารที่
เปลีย่นแปลงไปโดยมคี่านิยมของการบรโิภคเลยีนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นและผลที่ตามมาคือ 
อุบตักิารณ์ของโรคอว้นทีเ่กดิจากภาวะโภชนาการเกนิ
[1] ภาวะโภชนาการเกนิและโรคอ้วนก าลงัเพิม่ขึน้ทัว่
โลกทัง้ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้และก าลงัพฒันา  ขอ้มลู
ขององค์การอนามัย โลกร ะบุ ว่ า ปี  ค .ศ .  2005                
มปีระชากรผูใ้หญ่ทีม่นี ้าหนักเกนิ 1.6 พนัลา้นคน โดย 
400 ลา้นคน เป็นโรคอว้น และคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 
2015 จะมผีู้ใหญ่ที่น ้ าหนักเกินทัว่โลกประมาณ 2.3 
พนัล้านคนและกว่า 700 ล้านคนจะเป็นโรคอ้วน [2] 
รายงานผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาต ิ     
ปี พ.ศ. 2550 คนไทยมภีาวะอว้นทว้มถงึ 10 ลา้นคน 
เดก็ไทยอายุ 2-18 ปี เป็นโรคอว้นรอ้ยละ 8 กลุ่มวยัรุ่น 
13-18 ปี เป็นโรคอ้วนร้อยละ 8 และผลการส ารวจ
ภาวะอ้วนลงพุงของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้

เกณฑ์เสน้รอบเอวไม่น้อยกว่า 90 ซม. ในผูช้าย และ
เสน้รอบเอวไมน้่อยกว่า 80 ในผูห้ญงิ เป็นเกณฑต์ดัสนิ
อ้วน   ลงพุงในเพศชายพบ ร้อยละ 24 และในเพศ
หญงิพบ รอ้ยละ 60.5 และปี พ.ศ. 2551 พบภาวะอ้วน
ลงพุงเพิม่ขึ้นในเพศชาย เป็นร้อยละ 33.5 ปี พ.ศ. 
2555 พบประชากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออายุ 15 
ปีขึน้ไป    มคีวามชุกภาวะน ้าหนักเกนิและอ้วน (BMI 
≥ 25 กก./ตร.ม2) รอ้ยละ 18.45 อ้วน[3] ในปี พ.ศ. 
2555 ประชากรจงัหวดัมหาสารคาม อายุ 15 ปีขึน้ไป 
มคีวามชุกภาวะน ้าหนักเกนิและอว้น (BMI ≥ 25 กก./
ตร.ม2) รอ้ยละ 22.16 [4]  

ในปีงบประมาณ 2556 ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม ได้ก าหนดตวัชี้วดัที ่
26 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึน้ไป มภีาวะ
อว้น (น ้าหนักเทยีบเท่ากบัส่วนสูงหรอืค่า BMI ไม่เกนิ
ร้อยละ 12) ผลจากการคดักรองความเสี่ยงในเขต
อ าเภอวาปีปทุม ปี พ.ศ. 2556 พบว่ามคีวามชุกภาวะ
น ้าหนักเกนิและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม2) รอ้ยละ 
20.51 มภีาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย 
และ ≥ 80 ซม. ในหญงิ) รอ้ยละ 8.8 หมู่บา้นไชยทอง 
เป็นหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล        
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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วาปีปทุม จากขอ้มลูคดักรองความเสีย่งกลุ่มประชากร
อายุ 15 ปีขึน้ไปพบว่า ปี พ.ศ. 2555 ความชุกภาวะ
น ้าหนักเกนิและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม2) รอ้ยละ 
23.1 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดรอ้ยละ 11.1 (ตวัชี้วดั
ที ่26 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป มี
ภาวะอ้วน : น ้าหนักเทยีบเท่ากบัส่วนสูงหรอืค่า BMI 
ไม่เกนิรอ้ยละ 12) และปี พ.ศ. 2556 พบรอ้ยละ 18.7 
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามตวัชี้วดัที ่26 [5] จาก
ภาวะอ้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของผู้ป่วย
เอง และพบว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนเป็นกลุ่มที่มโีรคอื่น ๆ 
ตามมา เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ฯลฯ 

การด าเนินงานเพื่อลดภาวะโรคอ้วนให้
ประสบผลส าเร็จ ควรที่จะพฒันาทกัษะส่วนบุคคลให้
รบัรู้และมคีวามสามารถในการดูและตนเอง เรื่องการ
ควบคุมอาหารและการออกก าลงักาย จากการศกึษา
ของศรวีชัราเต็มวงษ์ [6] ไดศ้กึษาการพฒันาสุขภาพ
ของบคลากรที่เป็นโรคอ้วนในโรงพยาบาลลพบุรี 
พบว่าการพฒันาสุขภาพของบุคลากรที่เป็นโรคอ้วน
โดยการเพิม่ความคาดหวงัในความสามารถตนเองดว้ย
ก า ร ใ ห้ สุ ข ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ต ิ                   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพูดคุยกับผู้ที่สามารถลด
น ้าหนักไดป้ระสบผลส าเร็จ การตัง้เป้าหมาย กระตุ้น
เตือนและ ให้ก า ลัง ใจ  ส่ งผลให้พฤติก รรมการ
รบัประทานอาหารและการออกก าลงักายดขีึน้กว่าก่อน
พฒันาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิสอดคล้องกบัทฤษฎี
การก ากบัตนเอง (Self-Regulation Theory) ของแบน
ดรูา [7] ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมคนเราไม่ไดเ้กดิจากการ
เสริมแรงและการลงโทษภายนอกเพียงอย่างเดียว 
หากแต่คนเรานัน้สามารถกระท าบางอย่างเพื่อควบคุม
ความคดิ ความรูส้กึ และการกระท าของตนเอง 

ผู้วิจยัจงึมแีนวคิดที่จะพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ซึ่งเดมิที่
เคยมกีจิกรรมในการใหค้วามรูแ้ก่ผูม้ภีาวะอ้วนแต่ขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีหลาย
หน่วยงานที่เข้ามากิจกรรมแต่เป็นในลักษณะต่าง
หน่วยงานต่างท าและไม่ต่อเนื่อง  ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 
Kemmis & Mc Taggart 1990 มาประยุกต์ใชเ้พื่อ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนใน

ชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มที่มภีาวะอ้วนสามารถ
ปฏบิตัิตวัหรอืมพีฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และก่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมดูแล การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมและการดแูลตนเองอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื  

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 รปูแบบการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชก้รอบแนวคดิการวจิยัเชงิ
ปฏิบตัิการ (Action Research) ตามแนวคิดของ 
Kemmis & Mc Taggart ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 
ข ัน้ตอน คือ การวางแผน (Planning)  การปฏิบัต ิ
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อน
กลบั (Reflection) โดยมุ่งศกึษาผลการพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผู้ร่วมวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วน บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 34 คน และ คณะกรรมการด าเนินงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลกลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ชุมชน โรงพยาบาลวาปีปทุม จ านวน 18 คน โดยวธิี
เจาะจงกลุ่มตวัอย่างทีส่มคัรใจเขา้ร่วม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี้ 
ประกอบดว้ยเครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการวจิยัและ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1.) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 
ได้แก่ แบบทดสอบและแบบสอบถาม รูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม  

2.) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ประกอบดว้ย 
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วาปีปทุม จากขอ้มลูคดักรองความเสีย่งกลุ่มประชากร
อายุ 15 ปีขึน้ไปพบว่า ปี พ.ศ. 2555 ความชุกภาวะ
น ้าหนักเกนิและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม2) รอ้ยละ 
23.1 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดรอ้ยละ 11.1 (ตวัชี้วดั
ที ่26 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป มี
ภาวะอ้วน : น ้าหนักเทยีบเท่ากบัส่วนสูงหรอืค่า BMI 
ไม่เกนิรอ้ยละ 12) และปี พ.ศ. 2556 พบรอ้ยละ 18.7 
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามตวัชี้วดัที ่26 [5] จาก
ภาวะอ้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของผู้ป่วย
เอง และพบว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนเป็นกลุ่มที่มโีรคอื่น ๆ 
ตามมา เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ฯลฯ 

การด าเนินงานเพื่อลดภาวะโรคอ้วนให้
ประสบผลส าเร็จ ควรที่จะพฒันาทกัษะส่วนบุคคลให้
รบัรู้และมคีวามสามารถในการดูและตนเอง เรื่องการ
ควบคุมอาหารและการออกก าลงักาย จากการศกึษา
ของศรวีชัราเต็มวงษ์ [6] ไดศ้กึษาการพฒันาสุขภาพ
ของบคลากรที่เป็นโรคอ้วนในโรงพยาบาลลพบุรี 
พบว่าการพฒันาสุขภาพของบุคลากรที่เป็นโรคอ้วน
โดยการเพิม่ความคาดหวงัในความสามารถตนเองดว้ย
ก า ร ใ ห้ สุ ข ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ต ิ                   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพูดคุยกับผู้ที่สามารถลด
น ้าหนักไดป้ระสบผลส าเร็จ การตัง้เป้าหมาย กระตุ้น
เตือนและ ให้ก า ลัง ใจ  ส่ งผลให้พฤติก รรมการ
รบัประทานอาหารและการออกก าลงักายดขีึน้กว่าก่อน
พฒันาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิสอดคล้องกบัทฤษฎี
การก ากบัตนเอง (Self-Regulation Theory) ของแบน
ดรูา [7] ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมคนเราไม่ไดเ้กดิจากการ
เสริมแรงและการลงโทษภายนอกเพียงอย่างเดียว 
หากแต่คนเรานัน้สามารถกระท าบางอย่างเพื่อควบคุม
ความคดิ ความรูส้กึ และการกระท าของตนเอง 

ผู้วิจยัจงึมแีนวคิดที่จะพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ซึ่งเดมิที่
เคยมกีจิกรรมในการใหค้วามรูแ้ก่ผูม้ภีาวะอ้วนแต่ขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีหลาย
หน่วยงานที่เข้ามากิจกรรมแต่เป็นในลักษณะต่าง
หน่วยงานต่างท าและไม่ต่อเนื่อง  ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 
Kemmis & Mc Taggart 1990 มาประยุกต์ใชเ้พื่อ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนใน

ชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มที่มภีาวะอ้วนสามารถ
ปฏบิตัิตวัหรอืมพีฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และก่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมดูแล การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมและการดแูลตนเองอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื  

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 รปูแบบการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชก้รอบแนวคดิการวจิยัเชงิ
ปฏิบตัิการ (Action Research) ตามแนวคิดของ 
Kemmis & Mc Taggart ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 
ข ัน้ตอน คือ การวางแผน (Planning)  การปฏิบัต ิ
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อน
กลบั (Reflection) โดยมุ่งศกึษาผลการพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผู้ร่วมวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วน บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 34 คน และ คณะกรรมการด าเนินงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลกลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ชุมชน โรงพยาบาลวาปีปทุม จ านวน 18 คน โดยวธิี
เจาะจงกลุ่มตวัอย่างทีส่มคัรใจเขา้ร่วม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี้ 
ประกอบดว้ยเครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการวจิยัและ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1.) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 
ได้แก่ แบบทดสอบและแบบสอบถาม รูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม  

2.) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ประกอบดว้ย 
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วาปีปทุม จากขอ้มลูคดักรองความเสีย่งกลุ่มประชากร
อายุ 15 ปีขึน้ไปพบว่า ปี พ.ศ. 2555 ความชุกภาวะ
น ้าหนักเกนิและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม2) รอ้ยละ 
23.1 ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดรอ้ยละ 11.1 (ตวัชี้วดั
ที ่26 รอ้ยละของประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป มี
ภาวะอ้วน : น ้าหนักเทยีบเท่ากบัส่วนสูงหรอืค่า BMI 
ไม่เกนิรอ้ยละ 12) และปี พ.ศ. 2556 พบรอ้ยละ 18.7 
มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามตวัชี้วดัที ่26 [5] จาก
ภาวะอ้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชวีติของผู้ป่วย
เอง และพบว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนเป็นกลุ่มที่มโีรคอื่น ๆ 
ตามมา เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ฯลฯ 

การด าเนินงานเพื่อลดภาวะโรคอ้วนให้
ประสบผลส าเร็จ ควรที่จะพฒันาทกัษะส่วนบุคคลให้
รบัรู้และมคีวามสามารถในการดูและตนเอง เรื่องการ
ควบคุมอาหารและการออกก าลงักาย จากการศกึษา
ของศรวีชัราเต็มวงษ์ [6] ไดศ้กึษาการพฒันาสุขภาพ
ของบคลากรที่เป็นโรคอ้วนในโรงพยาบาลลพบุรี 
พบว่าการพฒันาสุขภาพของบุคลากรที่เป็นโรคอ้วน
โดยการเพิม่ความคาดหวงัในความสามารถตนเองดว้ย
ก า ร ใ ห้ สุ ข ศึ ก ษ า ร า ย บุ ค ค ล ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ต ิ                   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพูดคุยกับผู้ที่สามารถลด
น ้าหนักไดป้ระสบผลส าเร็จ การตัง้เป้าหมาย กระตุ้น
เตือนและ ให้ก า ลัง ใจ  ส่ งผลให้พฤติก รรมการ
รบัประทานอาหารและการออกก าลงักายดขีึน้กว่าก่อน
พฒันาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิสอดคล้องกบัทฤษฎี
การก ากบัตนเอง (Self-Regulation Theory) ของแบน
ดรูา [7] ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมคนเราไม่ไดเ้กดิจากการ
เสริมแรงและการลงโทษภายนอกเพียงอย่างเดียว 
หากแต่คนเรานัน้สามารถกระท าบางอย่างเพื่อควบคุม
ความคดิ ความรูส้กึ และการกระท าของตนเอง 

ผู้วิจยัจงึมแีนวคิดที่จะพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ซึ่งเดมิที่
เคยมกีจิกรรมในการใหค้วามรูแ้ก่ผูม้ภีาวะอ้วนแต่ขาด
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีหลาย
หน่วยงานที่เข้ามากิจกรรมแต่เป็นในลักษณะต่าง
หน่วยงานต่างท าและไม่ต่อเนื่อง  ผูว้จิยัจงึน าแนวคดิ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ 
Kemmis & Mc Taggart 1990 มาประยุกต์ใชเ้พื่อ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนใน

ชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มที่มภีาวะอ้วนสามารถ
ปฏบิตัิตวัหรอืมพีฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และก่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยชุมชน
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมดูแล การเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมและการดแูลตนเองอย่างเหมาะสมและยัง่ยนื  

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่พฒันารปูแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 รปูแบบการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชก้รอบแนวคดิการวจิยัเชงิ
ปฏิบตัิการ (Action Research) ตามแนวคิดของ 
Kemmis & Mc Taggart ซึ่งประกอบดว้ยขัน้ตอน 4 
ข ัน้ตอน คือ การวางแผน (Planning)  การปฏิบัต ิ
(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อน
กลบั (Reflection) โดยมุ่งศกึษาผลการพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผู้ร่วมวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วน บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 34 คน และ คณะกรรมการด าเนินงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลกลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ชุมชน โรงพยาบาลวาปีปทุม จ านวน 18 คน โดยวธิี
เจาะจงกลุ่มตวัอย่างทีส่มคัรใจเขา้ร่วม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ้ ง นี้ 
ประกอบดว้ยเครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการวจิยัและ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1.) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั 
ได้แก่ แบบทดสอบและแบบสอบถาม รูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม  

2.) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ประกอบดว้ย 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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 2.1) เครื่องมือเชิงคุณภาพ ใช้แบบ
บนัทกึการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่รวบรวมขอ้มลูการ
ด าเนินการแผนพัฒนารูปแบบ แบบสังเกตความ
ต้องการความช่วยเหลอืแบบสมัภาษณ์ ค าถามได้แก่ 
“ภาพการด าเนินงานที่ผ่ านมาเราเป็นอย่ างไร ”, 
“ข้อจ ากดัที่ท าให้เราไม่สามารถด าเนินงานได้อย่าง
เนื่องคอือะไร” และ “เราควรวางแผนอย่างไรเพื่อใหไ้ด้
รปูแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะโรคอ้วนของคนใน
ชุมชนทีเ่ป็นหนองแสงสไตล์” 

 2 . 2 )  เ ค รื่ อ ง มื อ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ                    
ใช้แบบทดสอบ และแบบสอบถามรายบุคคลกลุ่มโรค
อว้น ก่อน – หลงัการด าเนินการ  

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
การพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบจะเป็นการพิจารณา
แบบทดสอบรายข้อจากการความคิด เห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญโดยตรวจสอบความถูกต้อง ความสมัพนัธ์
ระหว่างเนื้ อหากับวัตถุประสงค์ จ านวน 3 ท่าน 
ประเมนิความเหมาะสมและคุณภาพเครื่องมอืโดยการ
ค านวณหาค่าความสอดคล้อง และน ามาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability)โดยวเิคราะห์สมัประสทิธิแ์อลฟ่า
ของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
พบว่าค่าความเชื่อมัน่มีค่ามากกว่า 0.75 ในทุก
ประเดน็  

ขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยปฏิบัติการครั ้งนี้  ผู้ ว ิจ ัยแบ่ ง
การศกึษาออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะเตรยีมการ (Pre-
Action Phase) และระยะด าเนินการวิจยั (Action 
Phase) ซึง่มกีจิกรรมดงันี้ 
 1.) ระยะเตรยีมการ (Pre-Action Phase) 
ประกอบดว้ย 

1.1) การคดัเลอืกพื้นทีด่ าเนินการวจิยั และ
แจง้วตัถุประสงค ์วธิกีารด าเนินงานใหเ้จา้หน้าทีป่ระจ า
กลุ่มงานเวชปฏบิตัชิุมขนโรงพยาบาลวาปีปทุม  
 1.2) รวบรวมขอ้มลูรายชื่อประชากรกลุ่มที่
มภีาวะอว้น ตามทะเบยีน ซึง่อยู่ในเขตรบัผดิชอบ โดย
น าข้อมูลจากผลการคดักรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2556 พบ

ประชาชนที่อยู่ในภาวะอ้วนร้อยละ 18.7 มากกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนดตามตวัชีว้ดั 
 1.3) สร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มที่มีภาวะ
อว้นอาสาสมคัรชุมชน เพือ่สรา้งความคุน้เคยและสรา้ง
ความร่วมมอืในการด าเนินงานวจิยัที่จะมขี ึ้นโดยการ
เข้าไปพบปะพุดคุยและปรึกษาหารืออย่างไม่เป็น
ทางการเป็นระยะ 
 1.4)  จัด เ ต รีย มวัส ดุ อุ ปก ร ณ์  ร วมทั ้ง
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยให้เพียงพอและ
ตรวจเชค็สภาพใหท้ีจ่ะใชง้านไดท้นัท ี
 1.5) ติดต่อประสานงานทีมวิทยากร
กระบวนการเพือ่ด าเนินกจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
บริโภคอาหาร การออกก าลงักายและการพกัผ่อนที่
เ ห ม า ะ ส ม คื อ  ที ม ส ห วิ ช า ชี พ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย                    
นักกายภาพบ าบัดนักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ
หวัหน้างานคลกินิกคนไทยไรพุ้ง ของโรงพบาบาลวาปี
ปทุม  

1.6) เชิญชวนกลุ่มที่มภีาวะอ้วน เข้าร่วม
โครงการตามเกณฑก์ารคดัเขา้สู่การศกึษา ดงันี้ 

 1.6.1) ตอ้งมคีวามยนิดแีละสมคัรใจเขา้
ร่วมมอืตลอดระยะเวลาการศกึษา 

  1.6.2) เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการคดักรองความ
เสีย่งในกลุ่มอายุ 15 ปีขึน้ไป 

  1.6.3) อยู่ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบของ
โรงพยาบาลวาปีปทุมและมทีีพ่กัอาศยัถาวรในหมูบ่า้น 

  1.6.4) มดีชันีมวลกายตัง้แต่ 30 กก./
ตรม2 ขึน้ไป 

  1.6.5) มคีวามสามารถในการอ่านและ
เขยีนภาษาไทยไดบ้า้ง (ชือ่ นามสกุล ตวัเลข) 

  1.6.6) ไม่มโีรคประจ าตวัอื่นที่รุนแรง 
เช่น วณัโรค เอดส ์เป็นตน้ 

1.7) การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) 
จดัสนทนากลุ่ม เพื่อประเมนิความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ความต้องการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน การเตรียมประชุมเชิง
ปฏบิตัิการพฒันารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะ
อว้นของคนในชุมชน 

2.) ระยะด าเนินการวจิยั (Action Phase) 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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 ขัน้ตอนท่ี  1  การศึกษาและวิเคราะห์
สภาพการณ์ต่างๆ ทีด่ ารงอยู่ก่อนที่จะเริม่ด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาหรอืด าเนินการพฒันา คอื 
 1.) ศกึษาบรบิทและวเิคราะห์สภาพปัญหา
ก่อนการพฒันา 
 2.) ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรในพืน้ที ่
 3.) ขอ้มูลด้านสุขภาพของกลุ่มที่มภีาวะ
อว้น 
 4.) ดา้นความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้น 
 5.) ข้อมูลด้านการปฏิบตัิตัวในการดูแล
สุขภาพ 
 6.) แบบบนัทกึการปฏบิตัติวัดว้ยตนเอง 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การจัดประชุมวางแผนเชิง
ปฏบิตัิการ กบักลุ่มที่มภีาวะอ้วน ใช้เวลา 2 วนั โดย
เปิดโอกาสให้กลุ่มและอาสาสมคัรชุมชนเขา้มามสี่วน
ร่วมวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ ก าหนดความ
ตอ้งการและทศิทางแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง
กับความต้องการและแบบแผนการด าเนินชีวิต          
จนกระทัง้บรรลุเป้าหมายของการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
คือ ได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและโครงการในการ
จัดการโรคอ้วนที่กลุ่มภาวะอ้วนต้องการให้เกิดขึ้น 
เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาพ โดยที่
กลุ่มเสนอชื่อและโครงการต่อที่ประชุม และที่ประชุม
เห็นด้วย  หลังจากนั ้นน า โครงการมาจัดล าดับ
ความส าคญัของโครงการเพื่อคดัเลอืกโครงการทีไ่ดร้บั
การยอมรบัจากที่ประชุมและต้องการแก้ไขให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายปัญหาสุขภาพของกลุ่มภาวะอ้วนร่วมกนั 
โดยการประชุมครัง้นี้ผูว้จิยัมบีทบาทเป็นผูด้ าเนินการ
ประชุม ประสานงานและกระตุ้นให้แสดงความคดิเห็น
โดยอิสระ ไม่น าความคดิเหน็ของผู้วจิยัสอดแทรกเขา้
ไปในการประชุมจนได้เป็นผลสรุปของโครงการใน
รูปแบบการด าเนินงานจัดการเพื่อลดภาวะอ้วนใน
ชุมชน โดยระบุรายละเอียดกิจกรรม ระบุว ัน เวลา 
สถานทีข่องโครงการใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ปฏบิตัิการตามแผนงานหรือ
โครงการดงันี้ 
 1.) ด าเนินการตามโครงการ 
 2.) การฝึกใช้แบบบนัทึกการปฏิบัติตัว
รายบุคคล ซึง่เป็นแบบบนัทกึรายสปัดาห์ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมนิผลกจิกรรมตาม
แผนงานหรอืโครงการ 
 1.) ประเมนิระหว่างด าเนินการประเมนิผล
หลงัด าเนินการด้านความรู้ ด้านการปฏิบตัิด้านการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
 2.) ประเมนิผลกระบวนการขัน้ตอนการ
พัฒนา ได้แก่ ประสิทธิภาพในการในการด าเนิน
กจิกรรมร่วมกนั ความเต็มใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
ความสามารถในการสือ่สาร มนุษยส์มัพนัธ์ การปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนโดยสรา้งแบบสงัเกต การมสี่วนร่วมในการ
พฒันากระบวนการ 
 3.) ประเมนิผลการพฒันา ได้แก่ ประเมนิ
เป้าหมายโดยการบนัทกึความเปลี่ยนแปลง ความรู้
เกีย่วกบัโรคอว้น การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
 4.) ประเมินจากภาพถ่าย เครื่อง
บนัทึกเสียง แบบบนัทึกการสงัเกต ผลของกิจกรรม
โครงการ       ทุกหนึ่งเดอืนตัง้แต่เริม่ประชุมเรื่องการ
พฒันารปูแบบการด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอว้น 
 5.) ประเมนิความคดิเหน็ของผูม้สี่วนร่วมใน
การพัฒนาโดยใช้การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม         
และการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม 
 6.) ประเมินการมีส่วนร่วม โดยบนัทึก
กจิกรรมประชุมเชงิปฏบิตัิการ สถานการณ์ทางสงัคม
และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ ม  ด้วยภาพถ่าย เครื่อง
บนัทึกเสียงและแบบบนัทึกการสังเกต ในขณะที่การ
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ผู้วิจ ัยใช้วิธีสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยบันทึก
กจิกรรมประชุมเชงิปฏบิตัิการ สถานการณ์ทางสงัคม
และปฏสิมัพนัธข์องกลุ่ม ดว้ยภาพถ่าย  
 1.3) การสมัภาษณ์ เก็บดว้ยวธิสีมัภาษณ์ 
การถาม-ตอบ 
 1.4) การบนัทึกการสนทนากลุ่ม เครื่อง
บนัทึกเสียงและแบบบนัทึกการสงัเกต ในขณะที่การ
วจิยัด าเนินการอยู่ การสงัเกตนี้จะรวมถึงการรวบรวม
ผลการปฏิบัติด้ ว ยก ารมอง เห็น  ก าร ฟั ง  แล ะ
แบบสอบถาม 
 2.) ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือ
แบบสอบถาม ได้แก่ แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัโรค
อว้น เป็นปรนัยแบบเลอืกตอบ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น 
2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ โดยก าหนดให้ผู้ตอบ
เลอืกเพยีงค าตอบเดยีว จ านวน 12 ขอ้แบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการโรค
อ้วน เป็นแบบประเมินค่าจ านวน 20 ข้อ และการ
ปฏบิตัิตวัในการเพื่อลดภาวะอ้วนเกีย่วกบัการบรโิภค
อาหาร การออกก าลงักาย และการพกัผ่อนทีเ่หมาะสม 
เป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 23 ขอ้ 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นสถติพิืน้ฐาน ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตฐาน 

จริยธรรมในการวิจยั 
ผูว้จิยัได้พทิกัษ์สทิธขิองกลุ่มตวัอย่าง โดย

ผ่านการรบัรองพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรม
วจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใบรบัรองการ
อนุมตัิ เลขที่การรบัรอง : 239/2557 ลงวนัที่ 17 
กนัยายน พ.ศ. 2557 
 
ผลการวิจยั 

ข้อมูลบริบทและสภาพปัญหาพื้นฐาน
ของพืน้ท่ีศึกษา 
 ต าบลหนองแสง  ตั ้งอยู่ทางทางทิศ
ตะวันออก ระยะห่างจากโรงพยาบาลวาปีปทุม 
ระยะทาง 0.5 กโิลเมตร มเีนื้อที่ทัง้สิ้น 58.77 ตาราง
กโิลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท านา 
เลี้ยงสัตว์ โดยมีอาชีพเสริมเป็นหัตกรรมจักรสาน
ประเภทหวด มวย กระติบข้าว และของที่ระลึก

ประเภทงานจกัสาน ต าบลหนองแสงปัญหาสุขภาพ
ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรงั โรค
หลอดเลือดสมองและความดนัโลหิต โรคที่เกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ทัง้นี้ ความสัมพันธ์ของการ
เจบ็ป่วยมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วกบัโรคอ้วน ซึ่งพบว่ามผีู้
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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พร้อมในองค์ประกอบต่างๆ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วม
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร, ดา้นสถานที่, ด้านวนัและเวลา
การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบตัิการ, ด้านวิทยากร 
และงบประมาณการด าเนินงาน แบบบนัทกึการประชุม 
แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ ทัง้นี้ก่อนด าเนินการประชุม
เชิงปฏบิตัิการ ได้มกีารประชุมหารือร่วมกนัระหว่าง 
ผู้วจิยั ทีมสหวชิาชีพ และวทิยากร เพื่อวางแผนการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิให้อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินการ
วจิยั เพือ่ใหไ้ดก้จิกรรมทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ ผู้วิจยั
ชี้แจงวตัถุประสงค์ของการประชุมเชงิปฏบิตัิการ การ
พฒันารปูแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคน
ในชุมชน รวมทัง้น าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน 3 ปี
ย้อนหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัญหาและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยโรคอ้วนและกลุ่ม
เสี่ยงมีความสนใจในการด าเนินงาน แต่ขาดความ
ต่อเนื่องของการคงอยู่ของกิจกรรม ทัง้นี้ผู้ว ิจ ัยได้
สะทอ้นใหเ้หน็ภาพการด าเนินงานทีผ่่านมา พรอ้มกบั
ให้ค าถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วย 3 ค าถาม ดังนี้ 
“ภาพการด าเนินงานที่ผ่ านมาเราเป็นอย่างไร ” , 
“ข้อจ ากดัที่ท าให้เราไม่สามารถด าเนินงานได้อย่าง
เนื่องคอือะไร”  และ “เราควรวางแผนอย่างไรเพื่อใหไ้ด้
รปูแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะโรคอ้วนของคนใน
ชุมชนทีเ่ป็นหนองแสงสไตล์”  หลงัจากนัน้ใหแ้บ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา
ออกมา และน าเสนอในที่ประชุม ซึ่งทัง้ 3 กลุ่มได้
ออกมาน าเสนอและไดข้อ้สรุป ดงันี้  
 1)  ภาพการด าเนินงานทีผ่่านมาเราเป็น
อย่างไร 
 - ด าเนินงานตามนโยบายจากส่วนกลางที่
มอบหมายให ้ซึง่ไดข้อ้สรุปเชงิปรมิาณ แต่ไม่ไดข้อ้มลู
เชงิคุณภาพการด าเนินงาน 
 - เจ้าภาพการด าเนินงาน มทีัง้เจา้หน้าที่
สาธารณสุข พยาบาลวชิาชพี รวมทัง้องค์การบรหิาร

ส่วนต าบล ซึ่งท าใหเ้กดิกจิการรมทีเ่กดิขึน้ต่างคนต่าง
ท า ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกนั กระบวนการท างาน
ซ ้าซอ้น รวมทัง้ งบประมาณการด าเนินงานใชจ้่ายเป็น
จ านวนมาก 
 - พื้นที่การด าเนินงาน บางครัง้ไม่ใช่
พืน้ทีท่ีเ่ป็นปัญหาหลกั เน้นความสะดวกของเจา้หน้าที ่
รวมทัง้ผลการด าเนินงาน จงึท าใหแ้กไ้ขปัญหาโรคอ้วน
ไมต่รงจุด 
 - รูปแบบกจิกรรมการด าเนินงานเป็น
แบบเดมิ ไมแ่ปลกใหม ่ท าใหก้ลุ่มคนทีอ่ยู่ในภาวะอ้วน
เข้าใจว่า การแก้ไขปัญหานัน้มีเพียงรูปแบบเดิมๆ     
ท าให้ไม่สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะคิดว่า       
รูแ้ลว้ ปฏบิตัไิด ้
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เข้าร่ วม
ประชุม ดงันี้ 
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“ข้อจ�ากัดที่ท�าให้เราไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่าง 

ต่อเนือ่งคอือะไร” และ “เราควรวางแผนอย่างไรเพือ่ให้ได้
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เข้าร่ วม
ประชุม ดงันี้ 
 “ภาระงานเยอะ  ท าให้ท างานไม่ทัน ” 
(พยาบาลวชิาชพี, มนีาคม 2557) 
 “เจา้หน้าทีเ่ขา้ไปปฏบิตั ิในช่วงเวลาท านา 
ท าไร่ ของผู้ป่วยโรคอ้วน” (อาสาสมคัรสาธารณสุข, 
มนีาคม 2557) 
 3) ควรวางแผนรูปแบบการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนใน
ชุมชนอย่างไร เพือ่ใหไ้ดห้นองแสงสไตล์ 
 - ควรจัดให้มีผู้ร ับผิดชอบหลัก และ
คณะท างาน โดยน าตัวชี้ว ัดมาผนวกรวมกนัเพื่อให้
สามารถเก็บขอ้มูลการท างานไดค้รบทุกองค์ประกอบ 
และสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องได ้
 - ควรศกึษาปฏทินิชุมชนเพื่อใหส้ามารถ
เขา้ไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการโรคอว้นของ
คนในชุมชนไดใ้นทุกราย และสามารถเขา้ร่วมกจิกรรม
ไดทุ้กครัง้ 
 - ควรมกีารประกวดผู้ป่วยโรคอ้วน และ
ใหร้างวลัผูป่้วยโรคอว้นทีส่ามารถดแูลตนเองไดด้ ี
 - ควรมรีูปแบบการออกก าลงักายหลาย
รูปแบบที่สามารถใช้ได้ทัง้เพศชาย และเพศหญิง 
รวมทัง้เดก็และผูส้งูอายุ รวมทัง้ปัญหาทางสุขภาพของ
ผูป่้วยโรคอว้น 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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อ้วน แบบสอบถามการรบัรู้ความสามารถตนเองเพื่อ
ลดภาวะความอ้วน และแบบสอบถามการปฏิบตัิตัว
เพื่อลดภาวะอ้วนจากการบรโิภคอาหาร และการออก
ก าลงักาย โดยประยุกต์จากแบบส ารวจสุขภาพของ 
องัศนิันท์ อนิทรก าแหงและคณะ [8] ซึ่งท าการส ารวจ 
3 เดือน เดอืนละ 1 ครัง้ ทัง้นี้ได้จดักิจกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยใหเ้หมาะสมในแต่ละตวับุคคล  
 4) จดัตัง้ชมรมออกก าลงักายในชุมชน 
โดยจดัสถานที่ออกก าลงักาย โดยได้รบังบประมาณ
จากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแสง ที่จดัสถานที่
และอุปกรณ์ออกก าลงักาย ได้แก่ การจดัเครื่องเสยีง
ส าหรบัเต้นแอโรบคิส าหรบัผู้หญิงและเด็ก ส่วนผู้ชาย
ได้จดัสรรให้มฟิีตเนสขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ชายได้ออก
ก าลงักาย โดยใช้สวนหย่อมหน้าศาลากลางบ้านเป็น
สถานที่ออกก าลงักาย โดยเริม่ใหม้กีารออกก าลงักาย
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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แบบอืน่ให้ผมท าไหมครบั” (ผู้ป่วยโรคอ้วน เพศชาย 
อายุ 50 ปี, เมษายน 2557) 
 “วทิยากรทีจ่ะมาสอนแอโรบิคนัน้ มจีาก
โรงพยาบาลทุกวนัไหมคะ หรอืมแีต่ อสม. น าเต้นแอโร
บคิ”  (ผู้ป่วยโรคอ้วน เพศหญิง อายุ 37 ปี, เมษายน 
2557) 
 “จ าเป็นไหมคะ ทีล่ดความอ้วนต้องทาน
ยา เพราะว่าเห็นโฆษณาทางโทรทศัน์ และวทิยุเยอะ 
จนบางครัง้เกอืบเผลอซื้อตามไปแลว้” (ผูป่้วยโรคอ้วน 
เพศหญงิ อายุ 37 ปี, เมษายน 2557) 
  3) ติดตามและเฝ้าระวงัพฤติกรรม
ทางสุขภาพของกลุ่มผู้มีภาวะอ้วน โดยผู้วิจ ัยและ
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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มากขึน้ ไดแ้ก่ การตรวจและคดักรองโรคอ้วนในชุมชน 
การอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วยโรคอ้วนและกลุ่มเสีย่งใน
ชุมชน การตดิตามและเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทางสุขภาพ
ของผูป่้วยโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงการจดัตัง้ชมรมออก
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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 ปัจจัยความส า เ ร็จ ในการพัฒนา
รปูแบบการด าเนินงานเพ่ือลดภาวะอ้วนของคนใน
ชมุชน 
 การพฒันารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลด
ภาวะอ้วนของคนในชุมชนที่ด าเนินการด้วยตวัผู้ป่วย
ได้มีส่วนร่วม รวมทัง้ผู้ป่วยเองได้เข้าถึงการก ากับ
ตนเอง ด้วยการรบัรู้ความสามารถของตนเองส าหรบั
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้นี้ ปัจจยัและองค์ประกอบทีม่สี่วนช่วยให้
งานประสบผลส าเรจ็ ได้แก่ ผู้บรหิารเห็นความส าคญั
ของการด าเนินงาน รวมทัง้ใหน้โยบายทีช่ดัเจนส าหรบั
การท างาน ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัโอกาสการท างานและมี
ส่วนร่วมในการท างานอย่างเต็มที่เหมาะสมกบัภาระ
งานที่ร ับมอบหมาย เกิดการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ทัง้นี้
แผนการท างานทีเ่กดิขึน้มาจากทมีสหวชิาชพีและจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ร ับงบประมาณการ
จดัสรรกจิกรรมเพิม่เตมิจากองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองแสง นอกจากนี้เกดิการตดิตามการท างานอย่าง
เป็นระบบ ส่งผลใหผู้ป่้วยโรคอ้วนสามารถปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมตนเองได้ และเกดิสมัพนัธภาพที่ดรี่วมกนั
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกนัเอง ระหว่างองค์กร และ
เจา้หน้าทีก่บัผูป่้วยโรคอว้น 
 การ เป รียบเ ทียบคะแนนความรู้
เก่ียวกบัโรคอ้วน  
 ในการด าเนินการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอว้นของคนในชุมชน ก่อนการ
พัฒนาและหลังการพัฒนา พบว่า ก่อนการพัฒนา
รูปแบบกลุ่มผู้มีภาวะอ้วนส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.03 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ตารางท่ี 1  แสดงผลเปรยีบเทยีบระดบัความรู,้ การรบัรู ้และการปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรคอ้วน ก่อนและหลงัการพฒันา
รปูแบบ 

การเปรียบเทียบระดบัความรู้, การรบัรู้ และการ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ x̄    SD  95% CI t p-value 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นก่อนการพฒันารปูแบบ 7.35 1.71 1.11 -1.36 ถงึ -0.16 -9.16 0.05 ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นหลงัการพฒันารปูแบบ 8.46 1.70 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นก่อนการ
พฒันารปูแบบ 

46.54 4.44 

1.58 -2.16 ถงึ -0.00 -5.44 0.05 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นหลงัการ
พฒันารปูแบบ 

48.12 4.55 

การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงั
กาย ก่อนการพฒันารปูแบบเพื่อลดภาวะอว้น 

2.10 0.18 

0.10 -0.11 ถงึ -0.06 -6.63 0.001* 
การปฏบิตัติวัเพื่อลดภาวะอว้นเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
และการออกก าลงักาย หลงัการพฒันารปูแบบ 

2.20 0.17 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่ างมีระดับความรู้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงความรู้ดงักล่าว 
เกิดจากการรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ว ิจ ัยได้จัดท าขึ้น      
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน โดยการบรรยาย 
โดยการใช้สื่อจริง การจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม    
การจดัชมรมออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้
ค าปรกึษาและแนะน าการปฏบิตัิตวัในการดแูลตนเอง 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การแจก
คู่มอืและแผ่นพบั จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปาริฉัตร พงษ์หารและคณะ [8 ] ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่ มอาการอ้วนลงพุ ง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ด้วยการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาการอ้วนลงพุง การใช้กระบวนการกลุ่ม การจด
บนัทกึรายการอหาร วธิรการออกก าลงักาย น ้าหนกัตวั
และรอบเอว การเสริมสมรรถนะการออกก าลงักาย 
การเสรมิสมรรถนะดา้นการออกก าลงักาย ครอบครวั
และเพือ่นชีช้วนลดพุง และวทิยุชุมชนสื่อสรา้งสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่
เขา้ร่วมโครงการและครอบครวัมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
อ้วนดีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้จากแนวทาง
ประยุกต์จากการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ผล
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยการ
สนทนาภายในกลุ่มและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนั 
ซึ่งท าใหผู้ป่้วยโรคอ้วนมคีวามสนใจใคร่รูน้ าไปสู่การมี
ความรูเ้พิม่ขึน้   
 การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพือ่ลดภาวะ
อ้วน ในการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่าก่อนการ
พฒันากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง หลงัการ
พฒันามรีะดบัการรบัรูเ้พิม่ขึน้ ผลของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว เกิดจากการพฒันารูปแบบที่ผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้ โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง และได้
ใชก้ลยุทธท์างสุขศกึษาดว้ยการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วย
โรคอ้วน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเกดิความมัน่ใจในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว [9] ที่ศึกษา
ประสทิธผิลของการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง
ร่วมกบัทฤษฎีข ัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ใน

d 

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

119 

ตารางท่ี 1  แสดงผลเปรยีบเทยีบระดบัความรู,้ การรบัรู ้และการปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรคอ้วน ก่อนและหลงัการพฒันา
รปูแบบ 

การเปรียบเทียบระดบัความรู้, การรบัรู้ และการ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ x̄    SD  95% CI t p-value 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นก่อนการพฒันารปูแบบ 7.35 1.71 1.11 -1.36 ถงึ -0.16 -9.16 0.05 ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นหลงัการพฒันารปูแบบ 8.46 1.70 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นก่อนการ
พฒันารปูแบบ 

46.54 4.44 

1.58 -2.16 ถงึ -0.00 -5.44 0.05 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นหลงัการ
พฒันารปูแบบ 

48.12 4.55 

การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงั
กาย ก่อนการพฒันารปูแบบเพื่อลดภาวะอว้น 

2.10 0.18 

0.10 -0.11 ถงึ -0.06 -6.63 0.001* 
การปฏบิตัติวัเพื่อลดภาวะอว้นเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
และการออกก าลงักาย หลงัการพฒันารปูแบบ 

2.20 0.17 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่ างมีระดับความรู้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงความรู้ดงักล่าว 
เกิดจากการรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ว ิจ ัยได้จัดท าขึ้น      
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน โดยการบรรยาย 
โดยการใช้สื่อจริง การจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม    
การจดัชมรมออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้
ค าปรกึษาและแนะน าการปฏบิตัิตวัในการดแูลตนเอง 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การแจก
คู่มอืและแผ่นพบั จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปาริฉัตร พงษ์หารและคณะ [8 ] ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่ มอาการอ้วนลงพุ ง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ด้วยการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาการอ้วนลงพุง การใช้กระบวนการกลุ่ม การจด
บนัทกึรายการอหาร วธิรการออกก าลงักาย น ้าหนกัตวั
และรอบเอว การเสริมสมรรถนะการออกก าลงักาย 
การเสรมิสมรรถนะดา้นการออกก าลงักาย ครอบครวั
และเพือ่นชีช้วนลดพุง และวทิยุชุมชนสื่อสรา้งสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่
เขา้ร่วมโครงการและครอบครวัมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
อ้วนดีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้จากแนวทาง
ประยุกต์จากการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ผล
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยการ
สนทนาภายในกลุ่มและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนั 
ซึ่งท าใหผู้ป่้วยโรคอ้วนมคีวามสนใจใคร่รูน้ าไปสู่การมี
ความรูเ้พิม่ขึน้   
 การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพือ่ลดภาวะ
อ้วน ในการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่าก่อนการ
พฒันากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง หลงัการ
พฒันามรีะดบัการรบัรูเ้พิม่ขึน้ ผลของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว เกิดจากการพฒันารูปแบบที่ผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้ โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง และได้
ใชก้ลยุทธท์างสุขศกึษาดว้ยการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วย
โรคอ้วน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเกดิความมัน่ใจในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว [9] ที่ศึกษา
ประสทิธผิลของการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง
ร่วมกบัทฤษฎีข ัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ใน

d 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลเปรยีบเทยีบระดบัความรู,้ การรบัรู ้และการปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรคอ้วน ก่อนและหลงัการพฒันา
รปูแบบ 

การเปรียบเทียบระดบัความรู้, การรบัรู้ และการ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ x̄    SD  95% CI t p-value 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นก่อนการพฒันารปูแบบ 7.35 1.71 1.11 -1.36 ถงึ -0.16 -9.16 0.05 ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นหลงัการพฒันารปูแบบ 8.46 1.70 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นก่อนการ
พฒันารปูแบบ 

46.54 4.44 

1.58 -2.16 ถงึ -0.00 -5.44 0.05 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นหลงัการ
พฒันารปูแบบ 

48.12 4.55 

การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงั
กาย ก่อนการพฒันารปูแบบเพื่อลดภาวะอว้น 

2.10 0.18 

0.10 -0.11 ถงึ -0.06 -6.63 0.001* 
การปฏบิตัติวัเพื่อลดภาวะอว้นเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
และการออกก าลงักาย หลงัการพฒันารปูแบบ 

2.20 0.17 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่ างมีระดับความรู้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงความรู้ดงักล่าว 
เกิดจากการรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ว ิจ ัยได้จัดท าขึ้น      
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน โดยการบรรยาย 
โดยการใช้สื่อจริง การจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม    
การจดัชมรมออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้
ค าปรกึษาและแนะน าการปฏบิตัิตวัในการดแูลตนเอง 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การแจก
คู่มอืและแผ่นพบั จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปาริฉัตร พงษ์หารและคณะ [8 ] ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่ มอาการอ้วนลงพุ ง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ด้วยการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาการอ้วนลงพุง การใช้กระบวนการกลุ่ม การจด
บนัทกึรายการอหาร วธิรการออกก าลงักาย น ้าหนกัตวั
และรอบเอว การเสริมสมรรถนะการออกก าลงักาย 
การเสรมิสมรรถนะดา้นการออกก าลงักาย ครอบครวั
และเพือ่นชีช้วนลดพุง และวทิยุชุมชนสื่อสรา้งสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่
เขา้ร่วมโครงการและครอบครวัมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
อ้วนดีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้จากแนวทาง
ประยุกต์จากการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ผล
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยการ
สนทนาภายในกลุ่มและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนั 
ซึ่งท าใหผู้ป่้วยโรคอ้วนมคีวามสนใจใคร่รูน้ าไปสู่การมี
ความรูเ้พิม่ขึน้   
 การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพือ่ลดภาวะ
อ้วน ในการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่าก่อนการ
พฒันากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง หลงัการ
พฒันามรีะดบัการรบัรูเ้พิม่ขึน้ ผลของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว เกิดจากการพฒันารูปแบบที่ผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้ โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง และได้
ใชก้ลยุทธท์างสุขศกึษาดว้ยการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วย
โรคอ้วน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเกดิความมัน่ใจในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว [9] ที่ศึกษา
ประสทิธผิลของการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง
ร่วมกบัทฤษฎีข ัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ใน
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ตารางท่ี 1  แสดงผลเปรยีบเทยีบระดบัความรู,้ การรบัรู ้และการปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรคอ้วน ก่อนและหลงัการพฒันา
รปูแบบ 

การเปรียบเทียบระดบัความรู้, การรบัรู้ และการ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ x̄    SD  95% CI t p-value 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นก่อนการพฒันารปูแบบ 7.35 1.71 1.11 -1.36 ถงึ -0.16 -9.16 0.05 ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นหลงัการพฒันารปูแบบ 8.46 1.70 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นก่อนการ
พฒันารปูแบบ 

46.54 4.44 

1.58 -2.16 ถงึ -0.00 -5.44 0.05 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นหลงัการ
พฒันารปูแบบ 

48.12 4.55 

การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงั
กาย ก่อนการพฒันารปูแบบเพื่อลดภาวะอว้น 

2.10 0.18 

0.10 -0.11 ถงึ -0.06 -6.63 0.001* 
การปฏบิตัติวัเพื่อลดภาวะอว้นเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
และการออกก าลงักาย หลงัการพฒันารปูแบบ 

2.20 0.17 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่ างมีระดับความรู้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงความรู้ดงักล่าว 
เกิดจากการรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ว ิจ ัยได้จัดท าขึ้น      
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน โดยการบรรยาย 
โดยการใช้สื่อจริง การจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม    
การจดัชมรมออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้
ค าปรกึษาและแนะน าการปฏบิตัิตวัในการดแูลตนเอง 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การแจก
คู่มอืและแผ่นพบั จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปาริฉัตร พงษ์หารและคณะ [8 ] ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่ มอาการอ้วนลงพุ ง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ด้วยการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาการอ้วนลงพุง การใช้กระบวนการกลุ่ม การจด
บนัทกึรายการอหาร วธิรการออกก าลงักาย น ้าหนกัตวั
และรอบเอว การเสริมสมรรถนะการออกก าลงักาย 
การเสรมิสมรรถนะดา้นการออกก าลงักาย ครอบครวั
และเพือ่นชีช้วนลดพุง และวทิยุชุมชนสื่อสรา้งสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่
เขา้ร่วมโครงการและครอบครวัมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
อ้วนดีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้จากแนวทาง
ประยุกต์จากการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ผล
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยการ
สนทนาภายในกลุ่มและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนั 
ซึ่งท าใหผู้ป่้วยโรคอ้วนมคีวามสนใจใคร่รูน้ าไปสู่การมี
ความรูเ้พิม่ขึน้   
 การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพือ่ลดภาวะ
อ้วน ในการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่าก่อนการ
พฒันากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง หลงัการ
พฒันามรีะดบัการรบัรูเ้พิม่ขึน้ ผลของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว เกิดจากการพฒันารูปแบบที่ผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้ โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง และได้
ใชก้ลยุทธท์างสุขศกึษาดว้ยการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วย
โรคอ้วน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเกดิความมัน่ใจในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว [9] ที่ศึกษา
ประสทิธผิลของการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง
ร่วมกบัทฤษฎีข ัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ใน

d 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลเปรยีบเทยีบระดบัความรู,้ การรบัรู ้และการปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรคอ้วน ก่อนและหลงัการพฒันา
รปูแบบ 

การเปรียบเทียบระดบัความรู้, การรบัรู้ และการ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ x̄    SD  95% CI t p-value 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นก่อนการพฒันารปูแบบ 7.35 1.71 1.11 -1.36 ถงึ -0.16 -9.16 0.05 ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นหลงัการพฒันารปูแบบ 8.46 1.70 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นก่อนการ
พฒันารปูแบบ 

46.54 4.44 

1.58 -2.16 ถงึ -0.00 -5.44 0.05 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นหลงัการ
พฒันารปูแบบ 

48.12 4.55 

การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงั
กาย ก่อนการพฒันารปูแบบเพื่อลดภาวะอว้น 

2.10 0.18 

0.10 -0.11 ถงึ -0.06 -6.63 0.001* 
การปฏบิตัติวัเพื่อลดภาวะอว้นเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
และการออกก าลงักาย หลงัการพฒันารปูแบบ 

2.20 0.17 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่ างมีระดับความรู้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงความรู้ดงักล่าว 
เกิดจากการรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ว ิจ ัยได้จัดท าขึ้น      
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน โดยการบรรยาย 
โดยการใช้สื่อจริง การจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม    
การจดัชมรมออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้
ค าปรกึษาและแนะน าการปฏบิตัิตวัในการดแูลตนเอง 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การแจก
คู่มอืและแผ่นพบั จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปาริฉัตร พงษ์หารและคณะ [8 ] ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่ มอาการอ้วนลงพุ ง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ด้วยการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาการอ้วนลงพุง การใช้กระบวนการกลุ่ม การจด
บนัทกึรายการอหาร วธิรการออกก าลงักาย น ้าหนกัตวั
และรอบเอว การเสริมสมรรถนะการออกก าลงักาย 
การเสรมิสมรรถนะดา้นการออกก าลงักาย ครอบครวั
และเพือ่นชีช้วนลดพุง และวทิยุชุมชนสื่อสรา้งสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่
เขา้ร่วมโครงการและครอบครวัมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
อ้วนดีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้จากแนวทาง
ประยุกต์จากการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ผล
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยการ
สนทนาภายในกลุ่มและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนั 
ซึ่งท าใหผู้ป่้วยโรคอ้วนมคีวามสนใจใคร่รูน้ าไปสู่การมี
ความรูเ้พิม่ขึน้   
 การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพือ่ลดภาวะ
อ้วน ในการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่าก่อนการ
พฒันากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง หลงัการ
พฒันามรีะดบัการรบัรูเ้พิม่ขึน้ ผลของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว เกิดจากการพฒันารูปแบบที่ผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้ โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง และได้
ใชก้ลยุทธท์างสุขศกึษาดว้ยการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วย
โรคอ้วน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเกดิความมัน่ใจในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว [9] ที่ศึกษา
ประสทิธผิลของการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง
ร่วมกบัทฤษฎีข ัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ใน

d 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลเปรยีบเทยีบระดบัความรู,้ การรบัรู ้และการปฏบิตั ิเกีย่วกบัโรคอ้วน ก่อนและหลงัการพฒันา
รปูแบบ 

การเปรียบเทียบระดบัความรู้, การรบัรู้ และการ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ x̄    SD  95% CI t p-value 

ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นก่อนการพฒันารปูแบบ 7.35 1.71 1.11 -1.36 ถงึ -0.16 -9.16 0.05 ความรูเ้กีย่วกบัโรคอว้นหลงัการพฒันารปูแบบ 8.46 1.70 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นก่อนการ
พฒันารปูแบบ 

46.54 4.44 

1.58 -2.16 ถงึ -0.00 -5.44 0.05 
การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะอว้นหลงัการ
พฒันารปูแบบ 

48.12 4.55 

การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงั
กาย ก่อนการพฒันารปูแบบเพื่อลดภาวะอว้น 

2.10 0.18 

0.10 -0.11 ถงึ -0.06 -6.63 0.001* 
การปฏบิตัติวัเพื่อลดภาวะอว้นเกีย่วกบัการบรโิภคอาหาร
และการออกก าลงักาย หลงัการพฒันารปูแบบ 

2.20 0.17 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน 
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่ างมีระดับความรู้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงความรู้ดงักล่าว 
เกิดจากการรูปแบบกิจกรรมที่ผู้ว ิจ ัยได้จัดท าขึ้น      
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคอ้วน โดยการบรรยาย 
โดยการใช้สื่อจริง การจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม    
การจดัชมรมออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อให้
ค าปรกึษาและแนะน าการปฏบิตัิตวัในการดแูลตนเอง 
และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ รวมทัง้การแจก
คู่มอืและแผ่นพบั จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ปาริฉัตร พงษ์หารและคณะ [8 ] ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันกลุ่ มอาการอ้วนลงพุ ง  ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ด้วยการ การให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม
อาการอ้วนลงพุง การใช้กระบวนการกลุ่ม การจด
บนัทกึรายการอหาร วธิรการออกก าลงักาย น ้าหนกัตวั
และรอบเอว การเสริมสมรรถนะการออกก าลงักาย 
การเสรมิสมรรถนะดา้นการออกก าลงักาย ครอบครวั
และเพือ่นชีช้วนลดพุง และวทิยุชุมชนสื่อสรา้งสุขภาพ 

ด้วยกระบวนการที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น พบว่าผู้ป่วยที่
เขา้ร่วมโครงการและครอบครวัมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
อ้วนดีขึ้นโดยมีความเชื่อที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เกิดการเรียนรู้จากแนวทาง
ประยุกต์จากการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้ผล
ความรู้เพิ่มเติมที่ได้ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยด้วยการ
สนทนาภายในกลุ่มและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนั 
ซึ่งท าใหผู้ป่้วยโรคอ้วนมคีวามสนใจใคร่รูน้ าไปสู่การมี
ความรูเ้พิม่ขึน้   
 การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพือ่ลดภาวะ
อ้วน ในการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
เพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่าก่อนการ
พฒันากลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูร้ะดบัปานกลาง หลงัการ
พฒันามรีะดบัการรบัรูเ้พิม่ขึน้ ผลของการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าว เกิดจากการพฒันารูปแบบที่ผู้วจิยัได้จดัท า
ขึน้ โดยการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง และได้
ใชก้ลยุทธท์างสุขศกึษาดว้ยการใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วย
โรคอ้วน เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ป่วยเกดิความมัน่ใจในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว [9] ที่ศึกษา
ประสทิธผิลของการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารก ากบัตนเอง
ร่วมกบัทฤษฎีข ัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ใน
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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การพฒันาพฤติกรรมการลดน ้าหนักของข้าราชการ 
พบว่าหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ดา้น
การรับรู้ และความคาดหวังต่อผลลัพธ์สูงกว่าการ
ทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ินอกจากนี้การก ากบั
ตนเองสามารถน ามาประยุกต์ ใช้กับการพัฒนา
พฤตกิรรมของผูป่้วยโรคเรื้อรงัอื่นๆได ้เช่น โรคความ
ดนัโลหติสงู 
 การปฏบิตัิตัวเพื่อลดภาวะอ้วนเกี่ยวกบั
การบรโิภคอาหารและการออกก าลงักาย เพื่อพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนใน
ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
เพิม่ขึน้จากก่อนการพฒันา ซึง่มคีวามแตกต่าง ผลการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าว เกิดจากกจิกรรมที่ผู้วจิยัได้ให้
ค าแนะน า ในการดูแลตนเอง  และปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ผู้ป่วยโรคอ้วนได้พึงระลึกและ
ปฏบิตั ิทัง้นี้เพื่อเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสุขภาพของผูป่้วยโรคอว้น ไดแ้ก่ การอบรม
เชิงปฏิบัติการ  การตรวจและคัดกรองโรคอ้วน          
การติดตามและประเมนิผลในผู้ป่วยโรคอ้วน การจดั
กลุ่มออกก าลงักาย การจดัตัง้กลุ่มเพือ่นช่วยเพือ่น และ
การจดัตัง้กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพษิ สอดคล้องกบัผล
การศกึษาของมุขดา [10] ที่ศกึษาการพฒันาวถิีชวีิต
สร้างเสริมสุขภาพ ส าหรบัครูเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคอ้วน ซึ่งเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action  
Research) ซึ่งผลการศกึษา ไดร้ปูแบบการพฒันาวถิี
ชวีติสรา้งเสรมิสุขภาพส าหรบัครูเพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคอ้วน ประกอบด้วย 1) การคนืขอ้มูลภาวะ
สุขภาพให้กบัครูแต่ละคน 2) การให้ความรู้เรื่องโรค
และภาวะแทรกซ้อน 3) การแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติ
ควบคุมน ้ าหนักด้วยตัวเอง 4) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และ 5) การประเมนิภาวะสุขภาพ ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศกึษา 4 เดอืน ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง
มพีฤตกิรรมสุขภาพดขีึน้กว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม  

 การมสี่วนร่วมในการพฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการมสี่วนร่วมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัก่อนการพฒันารูปแบบการด าเนินงาน 
จากการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาหาแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกับกิจกรรมต่างๆ จนก่อให้เกิดการ
สนใจแนวคดิการถอดบทเรยีน เพื่อเป็นการดงึความรู้
มาปฏิบัติในแง่ของความส าเร็จและความล้มเหลว 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กติตพิร และคณะ [11] 
ทีศ่กึษาการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรยีน
ที่มภีาวะโภชนาการเกนิโดยการมสี่วนร่วมของภาคี
สุขภาพชุมชน ภายใต้ 4 ข ัน้ตอน ได้แก่ การวางแผน 
(Planning)  การปฏิบตัิ (Action) การสังเกต 
(Observation) และการสะทอ้นผล (Reflection) ซึ่งผล
จากการศึกษา เกดิการมสี่วนร่วมของภาคเครือข่าย
สุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรยีนทีม่ภีาวะโภชนาการเกนิอยู่ในระดบัมาก โดย
แต่ละส่วนจะเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ตามแผน ประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกและ
สนบัสนุนบุคลากรเพือ่งา่ยต่อการเขา้ถงึ ทัง้นี้ การถอด
บทเรียนมีส่ วนช่วยให้กระบวนการวิจัยประสบ
ผลส าเรจ็  
 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการวจิยัครัง้นี้ 
สรุปได้ว่า การพฒันารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลด
ภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบลหนองแสง อ าเภอ
วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม คอื “เรยีนรู้ รบัรู้ มุ่งสู่
การพฒันาสุขภาพอย่างมสี่วนร่วม” ซึ่งการจดัการโรค
อว้น การเสรมิสรา้งความรูส้่งผลใหค้นเราเขา้ใจ และใส่
ใจต่อการสุขภาพดขีึน้ น าไปสู่การเสาะแสวงหาในสิง่ที่
สนใจใคร่รู ้น าไปสู่การรบัรู้ การเอาใจใส่ต่อการพฒันา
ตนเอง การปฏบิตัิทีเ่หมาะสม ตรงตามความตอ้งการ
ของตนเองทีพ่งึประสงค์ ทัง้นี้กระบวนการดงักล่าวถ้า
ได้ร ับความร่วมมือด้วยดีจากบุคคลต่างๆ ที่เอื้อ 
อ านวยด้วยดี ยิง่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
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ทศิทางทีด่ ีทุกกระบวนการลว้นเกีย่วพนัและส่งผลให้
เกดิการด าเนินงานไปได้ดว้ยด ีซึ่งการพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน    
ล้วนได้อาศัยทิศทางการท างานด้วยปัจจัยแห่ ง
คว ามส า เ ร็ จทั ้ง นี้ ส ามารถปร ะยุ กต์ ใ ช้ส า ห รับ
กระบวนการจดัการโรคเรื้อรงัต่างๆ รวมถงึภาวะเสีย่ง
ของการเกดิโรค กลุ่มอื่นๆ ต่อไปได ้
 
สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลด
ภาวะอ้วนของคนในชุมชน ต าบลหนองแสง อ าเภอ
วาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จากการพฒันารูปแบบ
เพื่อการด าเนินการลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน 
พบว่า 
 1.  ความรู้ เกี่ย วกับโรคอ้วน ในการ
ด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลดภาวะ
อว้นของคนในชุมชน ของกลุ่มตวัอย่างหลงัการพฒันา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
เกี่ยวกับโรคอ้วนสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต โดยพบว่าหลังการพัฒนากลุ่ม
ตวัอย่างมคี่าเฉลีย่ของคะแนนความรู้เกีย่วกบัโรคอว้น
สงูกว่าก่อนการพฒันา 
 2. การรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลด
ภาวะอ้วน ในการด าเนินการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอว้นของคนในชุมชน ของกลุ่ม
ตวัอย่างหลงัการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่
ของคะแนนการรบัรูค้วาม สามารถตนเองเพื่อลดภาวะ
โรคอ้วน สูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ โดยพบว่าหลงัการพฒันากลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลีย่
ของคะแนนการรบัรูค้วามสามารถตนเองเพื่อลดภาวะ
โรคอว้น สงูกว่าก่อนการพฒันา 
 3. การปฏิบัติตัว เพื่อลดภาวะอ้วน
เกีย่วกบัการบรโิภคอาหารและการออกก าลงักาย ของ
กลุ่มตัวอย่างหลังการพฒันา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติเพื่อลดภาวะอ้วน
เกีย่วกบัการบรโิภค อาหาร และการออกก าลงักาย สูง
กว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต โดย
พบว่าหลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการปฏิบัติเพื่อลดภาวะอ้วนเกี่ยวกับการ
บรโิภค อาหาร และการออกก าลงักาย สูงกว่าก่อนการ
พฒันา  
 ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานเพือ่ลดภาวะอว้นของคนในชุมชนต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม คือ
การมสี่วนร่วมของในการด าเนินการท าให้การพฒันา
รปูแบบการด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ ส่งผลใหม้กีาร
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคอ้วนในชุมชน ได้แก่ 
การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัโรคอ้วน การจดัตัง้ชมรม
ออกก าลงักาย กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และกลุ่มปลูกผกั
ปลอดสารพษิ นอกจากนี้กจิกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนมี
ส่วนช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเขา้ร่วมกจิกรรมทุกครัง้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.) การจดักจิกรรมแต่ละกิจกรรมควร
ศกึษาปฏิทนิชุมชนในการท ากิจกรรม และนัดหมาย
ชุมชนและกลุ่มผู้ป่วยให้เรียบร้อยทุกครัง้ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุก
กจิกรรม และไมก่ระทบกบัภารกจิของกลุ่มผูป่้วย 
 2.) ทมีสหวชิาชพีทีเ่ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานวิจยัควรมกีารวางแผนกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ นอกจากนี้แลว้หลงัจาก
เสรจ็สิ้นในแต่ละกจิกรรมควรถอดบทเรยีน สรุปผลแต่
ละกิจกรรมทนัที เพื่อวางแผนไปสู่กิจกรรมต่อไปให้
ด าเนินไดลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ีและสามารถตอบโจทย์ของ
ความมุง่หมายของการศกึษาในครัง้นี้ 
 3.) ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Dynamic) ทุกๆ ด้านการพัฒนาระบบ
สุขภาพก็เช่นกันต้องการขอ้มูลทนัต่อเหตุการณ์ทุก
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การมสี่วนร่วมของในการด าเนินการท าให้การพฒันา
รปูแบบการด าเนินงานประสบผลส าเรจ็ ส่งผลใหม้กีาร
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคอ้วนในชุมชน ได้แก่ 
การอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัโรคอ้วน การจดัตัง้ชมรม
ออกก าลงักาย กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน และกลุ่มปลูกผกั
ปลอดสารพษิ นอกจากนี้กจิกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนมี
ส่วนช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเขา้ร่วมกจิกรรมทุกครัง้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.) การจดักจิกรรมแต่ละกิจกรรมควร
ศกึษาปฏิทนิชุมชนในการท ากิจกรรม และนัดหมาย
ชุมชนและกลุ่มผู้ป่วยให้เรียบร้อยทุกครัง้ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุก
กจิกรรม และไมก่ระทบกบัภารกจิของกลุ่มผูป่้วย 
 2.) ทมีสหวชิาชพีทีเ่ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานวิจยัควรมกีารวางแผนกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ นอกจากนี้แลว้หลงัจาก
เสรจ็สิ้นในแต่ละกจิกรรมควรถอดบทเรยีน สรุปผลแต่
ละกิจกรรมทนัที เพื่อวางแผนไปสู่กิจกรรมต่อไปให้
ด าเนินไดลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ีและสามารถตอบโจทย์ของ
ความมุง่หมายของการศกึษาในครัง้นี้ 
 3.) ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (Dynamic) ทุกๆ ด้านการพัฒนาระบบ
สุขภาพก็เช่นกันต้องการขอ้มูลทนัต่อเหตุการณ์ทุก
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 การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเพื่อลด
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เพื่อการด าเนินการลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน 
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 2.) ทมีสหวชิาชพีทีเ่ขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานวิจยัควรมกีารวางแผนกิจกรรม
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เสรจ็สิ้นในแต่ละกจิกรรมควรถอดบทเรยีน สรุปผลแต่
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ด าเนินไดลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยด ีและสามารถตอบโจทย์ของ
ความมุง่หมายของการศกึษาในครัง้นี้ 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
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T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
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1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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ด้าน เพื่อเป็นมุมมองการจดับรกิารให้ครอบคลุมและ
ตอบสนองปัญหาหรอืความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัเรอืประมงทะเลพื้นบา้นกอและทา้ย
ตดัดงัรูปที่ 1 ถูกน ามาใช้งานอย่างกว้างขวางในแถบ
พื้นที่ชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เนื่องด้วยความคล่องตวัใน
การใช้สอยหลายประการ อาทเิช่น น ้าหนักเรือที่เบา 
เครื่องยนต์เรอืที่เล็ก การควบคุมเรือที่ง่าย อย่างไรก็
ตามปัญหาซ ้าซากที่เกดิขึ้นกบัเรอืกอและท้ายตดัมา
โดยตลอดคอืปัญหาอายุการใชง้านของเพลาใบจกัรเรอื
หลงัผ่านกระบวนการเชือ่มซ่อม ก่อนหน้านี้มกีารวจิยั
เพื่อหาสาเหตุรากในการช ารุดของเพลาใบจักรเพื่อ
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารเชื่อมซ่อม [1,2] จากการวจิยัได้
ขอ้สรุปว่าการช ารุดของเพลาใบจกัรรูปที่ 2 เกิดจาก
กลไกการลา้และควรปรบัเปลีย่นกรรมวธิกีารเชือ่มซ่อม
จากกรรมวธิกีารเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลกัซ์
เป็นกรรมวธิกีารเชื่อมมกิแมกดว้ยลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์
จะให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า คุ้มค่ าในแง่
เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม [3] แต่อายุการใชง้านนัน้มไิด้
ขึน้กบักรรมวธิกีารเชือ่มซ่อมเท่านัน้แต่ขึน้กบัขดีจ ากดั
ความแขง็แรงลา้ของผวิเชือ่มพอกดว้ย [4,5] และขอ้มลู
ลวดเชื่อมที่ผู้ว ิจ ัยได้ศึกษาไปแล้วนัน้มีปริมาณไม่
เพยีงพอและไม่ครอบคลุมจงึตอ้งศกึษาชนิดลวดเชื่อม
เพิม่เตมิ ดงันัน้งานวจิยันี้จะศกึษาประสทิธภิาพในการ
ยดือายุการใชง้านของผวิเชือ่มพอกต่างชนิดกนัคอื ผวิ
เชือ่มพอกทีเ่ตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C 
และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
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2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         
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และผวิเชื่อมพอกที่เตรยีมจากลวดเชื่อมเกรด E110 
T5-K4M H4 grade ตามล าดบั และเหตุผลทีเ่ลอืกใช้
ลวดเชื่อม 2 เกรดนี้มาท าการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบ
กนั เนื่องจากลวดเชื่อมเกรด E71T-1C/T-9C เป็นลวด
เชือ่มไสฟ้ลกัซ์ทีใ่หค้่าความแขง็ใกลเ้คยีงกบัลวดเชื่อม
ซ่อมเดมิคอื LB52 ทใีชส้ าหรบัเชื่อมซ่อมเพลาใบจกัร
เกรด scm 440 และเป็นลวดเชื่อมซ่อมทีม่ขีายทัว่ไป 
ส่วน E110 T5-K4M H4 เป็นลวดเชื่อมไส้ฟลกัซ์ที่
เหมาะสมส าหรบัการพอกผิวแขง็เหล็กกลา้ผสม ลวด
ทัง้สองอยู่ในมาตรฐาน AWS/ASME:SFA 5.20 และ 
5.29 ตามล าดบั   
 

 
 

รปูท่ี 1 เรอืกอและทา้ยตดั 
 

 
 

รปูท่ี 2 เพลาใบจกัร 
 

2. วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
       วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัประกอบดว้ย 
1.เครื่องเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas Metal Arc    
Welding Machine)  
2.เครือ่งขึน้รปูชิน้งาน (Forming machine) 
3.เครือ่งทดสอบการลา้ (Fatigue testing machine) 
4.กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง (Optical microscope) 
 
       วธิดี าเนินงานวจิยัเป็นไปตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1.สรา้งผวิเชื่อมพอกไสฟ้ลกัซ์เกรด E71T-
1C/T-9C และ E110 T5-K4M H4 โดยตดัเหลก็กล้า
ผสมต ่าทนแรงดงึสูงเกรด SCM 440 รูปตวั C ขนาด
พื้นที่หน้าตัด 3 นิ้ว ให้เป็นท่อน โดยให้มคีวามยาว
ท่อนละ 25 เซนติเมตร จ านวน 16 ท่อน จากนัน้ท า
การเชื่อมพอกผิวด้วยกรรมวิธีการเชื่อมมิกแมก         




