


การจดัประชมุทางวชิาการระดบัชาตดิานครศุาสตรอตุสาหกรรม  ครัง้ที ่1   “การศกึษากบัการพฒันาอาชพี”
ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  โดยความรวมมือและ
สนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเปนกจิกรรมเพือ่เผยแพรผลงานวจิยัทีผ่านการสงัเคราะห
วเิคราะห  จนตกผนกึเปนองคความรทูีส่ามารถจะนำไปสรางสรรคประโยชนแกการพฒันาวชิาการ  อาชพี  ธรุกจิ
อตุสาหกรรมเพือ่เสรมิสรางเครอืขายในการทำวจิยัรวมกนัระหวางอาจารย  ขาราชการ  นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอืกบัสถาบนัการศกึษาอืน่ๆ  บคุลากรภาคเอกชน  และผสูนใจทัว่ไป

การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม  “การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ”
ยังเปนสะพานเชื่อมโยง  “โลกแหงการเรียนรู”  ใหมาบรรจบกับ  “โลกแหงอาชีพ”  ไดอยางแทจริง  การศึกษา
ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่แทจริงตองเปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานวิชาการ  และตองสามารถพัฒนาผูเรียน
ใหมศีกัยภาพในการนำวชิาการไปปรบัใชในการประกอบอาชพี  ในการพฒันาอาชพีได  การจดักจิกรรมการศกึษา
ที่สงเสริมใหโลกแหงการศึกษามาพบกับโลกแหงอาชีพจึงเปนกิจกรรมที่ทรงคุณคา  มีประโยชนและสรางความ
เขมแขง็อยางยิง่แกวงวชิาการดานครศุาสตรอตุสาหกรรม

ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ
จดัประชมุทางวชิาการเปนอยางสงู  ทีไ่ดรวมกนัระดมสรรพทรพัยากรทกุดานจดักจิกรรมอนัเปนประโยชนอยางยิง่
และหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรมนี้ จะไดรับการจัดอยาง
ตอเนือ่งและยาวนานตอไป

ผชูวยศาสตราจารยปรชีา  อองอารี
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ



รองศาสตราจารย ดร.สมเจตน ภศูรี
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ในชวงหลายปทีผ่านมาสงัคมแหงการเรยีนร ู(Learning Society) มกีารกอตวัและขยายตวัในวงกวางอยทูกุขณะ
ยิง่ในวงการศกึษาดวยแลว มกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธทีจ่ะผลติทรพัยากรมนษุยใหสอดรบักบัความตองการของสงัคม
ไมวาจะเปนหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเปนไปตามกลไกของตลาด ดังนั้นหนังสือรวมบทคัดยอ
บทความวิจัยเลมนี้จึงเปนคำตอบที่ดีและเปนแหลงขอมูลทางวิชาการดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีดานครุศาสตร
อุตสาหกรรม บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนวิชาชีพ และบริหารจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรม โดยเปนสื่อกลางในการเผยแพรงานวิชาการจากบุคคลหลายสาขาอาชีพที่มากดวยความรู มารวมกัน
สรางสรรค และแบงปนสิ่งที่ไดรับ  เพื่อนำไปกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป นั้นเทากับวา
ทกุทานไดชือ่วาเปน “ผทูีม่สีวนรวม เพือ่สวนรวม” (Get involved, get inspired) อยางแทจรงิ

ขอชื่นชมคณะทำงานที่สามารถประสานงานตางๆ ใหงานวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1 หัวขอ “การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ” (The 1st National Conference of Technical Education 2008 :
Education and Career Development) สำเรจ็ลลุวงดวยด ี และขอใหมกีารดำเนนิลกัษณะเชนนีใ้นปตอไป

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ในขณะที่ประเทศชาติกำลังขาดแคลนกำลังคนในระดับชางฝมือและชางเทคนิคอยางมากในปจจุบันนี้
ซึง่จะเปนอปุสรรคอยางใหญหลวงในการพฒันาประเทศใหเปนไปตามแผนทีว่างไว งานดานครศุาสตรอตุสาหกรรม
จะมีสวนอยางมากในการชวยใหปญหาเหลานี้ไดรับการแกไข  ถาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีขอมูลที่เชื่อถือได
สามารถชี้นำใหนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชาชีพ ที่มีแนวทางประกอบอาชีพที่สดใส  ชี้ทางที่ชัดเจน
ในการเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองมีความถนัด ชี้แนะภาคอุตสาหกรรมในการเลือกจางงานพรอมทั้งเสนอรายได
ทีเ่หมาะสม  และสามารถชีน้ำรฐับาลใหเหน็ความสำคญัของอาชวีศกึษาในสาขาวชิาชพีตางๆทีจ่ะเปนตวัสนบัสนนุ
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชาตไิด  สิง่ตางๆเหลานีจ้ะเกดิขึน้ไดจะตองมขีอมลูทีแ่ทจรงิและหลากหลาย ซึง่จำเปน
อยางยิ่งที่ตองอาศัยงานวิจัยในทุกองคประกอบเพื่อเปนขอมูลและสรางองคความรูที่จะนำมาเปนสวนหนึ่ง
ในการสนบัสนนุใหการวางแผนพัฒนาประเทศมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

การทีค่ณะครศุาสตรอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอืไดจดัประชมุวชิาการ
ระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ในเรื่อง “การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ” ขึ้น โดยเนนศักยภาพ
ในงานวิจัยของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในการใหการศึกษา จึงเปนเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณและเปน
ความตองการของประเทศชาตใินปจจบุนั

ผมหวังอยางยิ่งวาการประชุมวิชาการฯครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ ไดประโยชนทั้งผูเขารวมประชุม
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมทัง้กลมุ  และจะสงผลดถีงึนกัเรยีน นกัศกึษา ประชาชน ตลอดถงึประเทศชาตติอไป

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ. เฉลมิ  มตัโิก
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ



การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 1 (NcTeched'08) “การศึกษากับ
การพัฒนาอาชีพ”  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการเผยแพรงานวิจัยและเสริมสรางเครือขายในการทำวิจัยรวมกัน
ของหลายๆหนวยงาน  ทัง้ภาครฐัและเอกชน  ซึง่มรีปูแบบการจดังานในรปูของนทิรรศการ  ผลงานวจิยั  กิจกรรม
สงเสริมการวิจัย  การประชุมสัมมนา  การประชุมกลุมยอยในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีดานครุศาสตร
อุตสาหกรรม บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนวิชาชีพ และบริหารจัดการธุรกิจ
อตุสาหกรรม  ซึง่การประชมุทางวชิาการถอืเปนการแลกเปลีย่นประสบการณและการเพิม่ความรใูหมๆ   ทีไ่ดจาก
การศกึษาวจิยัของผรูวมประชมุ

ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งเปนหนวยงานซึ่งมีความใกลชิดและประสานงาน
ดานความรวมมอืทางวชิาการกนัอยางตอเนือ่ง  ไดเลง็เหน็ถงึประโยชนในการจดัประชมุทางวชิาการครัง้นี ้ เนือ่งจาก
เปนการเผยแพรงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับและกวางขวางเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้  ยังแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัย
ของบคุลากรดานการศกึษา  อนัจะนำไปสกูารพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาในสาขาตางๆอกีดวย

ขอใหการจัดประชุมวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม ครั้งที่1(NcTeched'08) “การศึกษากับ
การพัฒนาอาชีพ”   ครั้งนี้  เปนเวทีสำคัญที่จะทำใหบุคลากรทางการศึกษา  ไดแสดงศักยภาพ  องคความรูตางๆ
และเกิดเครือขายงานวิจัยดานครุศาสตรอุตสาหกรรมรวมกัน  นำไปสูความเขมแข็งของการศึกษา  เพื่อการพัฒนา
ในอนาคตตอไป  และขอใหการจดัประชมุฯ  บรรลตุามวตัถปุระสงคทกุประการ

สารจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายทรงสวสัดิ ์ทพิยคงคา
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา



การประชมุทางวชิาการเปนกจิกรรมทีส่ำคญัอยางยิง่  โดยเฉพาะองคกรทีเ่ปนสถานศกึษา  ทีม่หีนาทีพ่ฒันาคน
ซึง่เปนทรพัยากรมนษุยทีส่ำคญัทีเ่ปนศนูยกลางทัง้หลายทัง้ปวงในการพฒันา  ครศุาสตรอตุสาหกรรมในประเทศไทย
ไดกอกำเนิดขึ้นเมื่อราว  40  ปที่ผานมา  โดยรัฐไดเล็งเห็นความสำคัญทางดานอาชีวศึกษาที่จะเปนฐานกำลัง
ในการพัฒนาสมรรถนะของคน  เพื่อไปพัฒนาระบบอุตสาหกรรมของประเทศ แนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพครูที่สอนในสถาบันอาชีวศึกษาที่ดีและมีคุณภาพจึงเกิดขึ้น  ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ทัง้  3  แหง  (ชือ่ในขณะนัน้)  ไดรบัหนาทีผ่ลติบณัฑติทางดานครศุาสตรอตุสาหกรรมมาเปนระยะเวลาอนัยาวนาน
ไดสั่งสมประสบการณและองคความรูทางดานนี้  และผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและ
ปรญิญาเอกในสาขาตางๆ  ทางดานอตุสาหกรรมทีไ่ปทำหนาทีผ่สูอนและผบูรหิารของสถาบนัอาชวีศกึษาจวบจนถงึ
ปจจุบันนี้  ถือไดวาบุคลากรทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรมมีความสำคัญและเขมแข็งมากในวงการอาชีวศึกษา
ของไทยเพื่อสรางความพรอมในการรองรับความเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมและความตองการสมรรถนะ
ของกำลังคนที่มีคุณภาพสูงขึ้น  ศาสตรทางดานอุตสาหกรรมจึงมีความจำเปนตองไดรับการพัฒนาและวิจัย
เพื่อใหไดองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ  ที่กาวหนาทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จึงจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม
ในหวัขอ  “การศกึษากบัการพฒันาอาชพี”  เพือ่เปนการเผยแพรผลงานวจิยั  แลกเปลีย่นความรใูนองคความรใูหมๆ
ของบุคลากรทางดานอาชีวศึกษาที่ทำหนาที่เปนครูผูสอนในวิทยาลัยเทคนิคตางๆ  และบุคลากรคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยตางๆ  ที่ทำหนา ที่เปนผูผลิตบัณฑิตทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรม  ที่จะนำไปสู
การพฒันาคณุภาพของนกัศกึษาในสถาบนัอาชวีศกึษา  ทีจ่ะเปนฐานกำลงัทีส่ำคญัในการสรางงานและประกอบอาชพี
ในระบบอตุสาหกรรมตางๆ  ของประเทศตอไป  และหวงัวาการจดัการประชมุทางวชิาการในครัง้นี ้  จะทำใหเกดิ
ประโยชนในการพัฒนาการศึกษาดานครุศาสตรอุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนาเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอนการตั้งศูนยเพลา สําหรับ
ฝกปฏิบัติ ในรายวิชาปฏิบัติการบํารุงรักษา ของนักศึกษา
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิธีการ
ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดนําชุดการสอนที่สรางขึ้น    
ในเรื่อง “การตั้งศูนยเพลา” ไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง 
จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล สาขาเทคโนโลยี
เครื่องกล  จํานวน 20 คน โดยกอนเขาเรียนนักศึกษา
ตองทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  และหลัง
การสอนทุกครั้ง นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบ
(Post–test) แลวนําผลคะแนนดังกลาวมาทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนและความกาวหนาทางการเรียน 
 ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎี 76.66/84.2  ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 75/75  ที่กําหนดไว  และภาคปฏิบัติ  83/95.40  
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว และมีความกาวหนา
ทางการเรียนโดยการทดสอบทางสถิติดวยคาที (T-test)   
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพชุดการสอน, การตั้งศูนยเพลา 

Abstract 

 The  Objective  of  this  study  was to develop 

and  evaluate the efficiency of  the  Instruction  

Package  for  Shaft  Alignment used for  Practical  

Course  in  Maintenance Practice of Students  in  

Department  Mechanical  Education, Faculty  of  

Technical  Education   Rajamangala  University  

of  Technology  Thanyaburi. The  research, the 

Instruction  Package for “Shaft  Alignment”, was 

used to test the Sampled Group including 20  students  

in Department Mechanical  Education  Program  

Mechanical  Technology.  The  sampling  students  

had a  Pre - test  Before  learning. After that they  

had a  Post – test again. The  results from the  test  

were used to assess the efficiency  of  Instruction  

Package  and  the  Progress  of  Learning. 

 The Result  of  the Research  shows  that  

the  Instruction  Package   has  the  efficiency  of  

76.66/84.2 in theoretically.  This value  was  higher  

than   the   standard   of  75/75  and  83/95.4  in 

practically ,which  was  higher  than  the  standard  

of  80/80 and showed  the   learning  progress  at  
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0.05  statistically  significant  by  T - test  statistics 

test. 

 
Keywords : Effective of the Instruction  Package,    
Shaft Alignment 
 

1.  บทนํา 
1.1  ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

ปจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลง ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนความกาวหนาทาง
วิชาการสาขาตางๆ  ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
นักการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จึงมุงนําเทคโนโลยีมาเปนปจจัยใหเกิดความ
สอดคลอง ระหวางการขยายตัวทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษาในสาขาวิชาการตางๆ  

ในสวนของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ไดมีการนําวิธีการบํารุงรักษาเขามาใชประโยชน ในการ
ดูแลรักษาเครื่องจักรซึ่งมีประโยชน   คือ  เครื่องจักร
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเครื่องจักรสามารถ  
ใชงานไดตามระยะเวลาและการทําการตั้งศูนยเพลา
นั้นก็เปนการบํารุงรกัษาวิธีหน่ึง เพื่อใหอายุการใชงาน
ช้ินสวนตางๆของเครื่องจักรสูงขึ้น ซึ่งการตั้งศูนย
เพลานั้นเปนการปรับตั้ง เพื่อลดการสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักร ซึ่งมีประโยชนในโรงงานอุตสาหกรรม
เปนอยางมาก และการเรียนรูเกี่ยวกับการทําการตั้ง
ศูนยเพลานั้นถาเรียนรูทางดานปฏิบัติชุดฝกที่นํามาใช
มีราคาสูงมาก และมีอยูในโรงงานซึ่งบางครั้งอาจตอง
เขาไปฝกในหนางาน การเรียนรูในรายวิชาปฏิบัติ
บํารุงรักษาก็ไดมีการต้ังศูนยเพลาซึ่งเปนการปฏิบัติ 
อยูดวย  ซึ่งเมื่อมีชุดชุดการสอนการตั้งศูนยเพลานั้น
จะสามารถเรียนรูไดงาย (วินัย : 2533) 

 
 

ดังนั้นคณะผูทําการวิจัยจึงไดเห็นวาควร
จัดทําชุดการสอนการตั้งศูนยเพลาขึ้น เพื่อแกปญหา
การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติงานบํารุงรักษา 
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความชํานาญ และเกิดทักษะการ
ปฏิบัติงานไดสูงขึ้น 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน
การตั้งศูนยเพลา สําหรับฝกปฏิบัติในรายวิชา
ปฏิบัติการบํารุงรักษา ของนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร
เครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การสั่นสะเทือน (Vibration) เปนปญหาใหญ
สําหรับงานติดต้ัง และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ//ตัวอยาง/เชน/เกิดที่เพลา//
แบริ่งฯลฯ//เหลานี้ คือสาเหตุสวนหนึ่งของการเกิด
การสั่นสะเทือน      การหาอะไลนเมนต  คือการทําให
เสนศูนยกลางการหมุนของเพลา   ทั้งสองตอเปน
เสนตรงเดียวกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด  โดยมี
จุดประสงคเพื่อตองการใหอุปกรณเมื่อทํางานไมเกิด
การสั่นสะเทือนหรือเกิดก็นอยที่สุด  และการตั้งศูนย
เพลานั้นเปนวิธีการที่สะดวกที่สุด  
2.1 ความหมายของคําวา ศูนยเพลาและการเยื้องศูนยเพลา   

เมื่อเพลา  2  ทอนมาตอการดวยคัปปลิงแลว
ไมไดแนวกันเกิดการงัดกันขึ้นเรียกอาการนี้วาการ
เยื้องศูนยเพลา  การหาศูนยเพลา คือการทําใหเสน
ศูนยกลางของการหมุนเพลาทั้ง 2  เปนเสนตรง
ตอเนื่องเพียงเสนเดียวในขณะเครื่องจักรกําลังหมุน
ดวยความเร็วรอบ  และอุณหภูมิใชงานปกติอาการ
เยื้องศูนยเพลาที่มีผลนอยหรือไมมีผลตอคัปปลิง มากนัก  
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คือคาเยื้องศูนยเพลาที่พอยอมรับได ซึ่งโดยปกติจะถูก
กําหนดไวโดยบริษัทผูผลิตเครื่องจักรแตจะเปนเทาไร
นั้นยอมขึ้นกับเงื่อนไขในการพิจารณาตาง ๆ มากมาย
เชน  ประเภทการใชงานและความเร็วรอบ  วิธีที่ดี
ที่สุดในการกําหนดคาคาเยื้องศูนยเพลาที่พอยอมรับ
ได  คือ  การวัดคาความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
ขณะหมุนที่ รอบและอุณหภูมิใช งานแลวนํ ามา
วิ เ ค ร าะหห าส า เหตุ สํ า คัญที่ ทํ า ให เ ค รื่ อ ง จั ก ร
สั่นสะเทือนมาก  เกิดพิกัดก็คือการเยื้องศูนยเพลา ถา
จะทําใหเครื่องจักรสั่นสะเทือนอยูในมาตรฐานที่
กําหนดก็ตองพยายามหาศูนยเพลาใหดีที่สุดและอยูใน
พิกัดความเผื่อดวย  มีคาเยื้องศูนยเพลาที่พอยอมรับได
ซึ่งเปนมาตรฐานทั่วไปโดยพิจารณาจากความเร็วรอบ
เครื่องจักรเปนเกณฑ  (สมศักดิ์ : 2539) 
2.2 ชนิดของอาการเยื้องศูนยเพลา 
      2.2.1  อาการเยื้องศูนยเพลา  แบงออกไดเปน        
3  ชนิด  คือ 
                1)  อาการ เยื้องศูนยเพลาเชิง เสนขนาน 
                2)  อาการเยื้องศูนยเพลาเชิงมุม 
                3)  อาการเยื้องศูนยเพลาแบบลูกผสมทั้งเชิง
เสนขนานและเชิงมุม 
      2.2.2  อาการเยื้องศูนยเพลาชนิดตาง ๆ  ที่แลวมา
ลวนแตบงบอกถึง  ความสัมพันธของเสนแกนการหมุน
ของเพลาทั้ง 2  นั่นเอง  ความเสียหายของอาการเยื้อง
ศูนยเพลา ไดแก การสึกหรอ  และความเสียหายที่   
คัปปลิง ไมวาจะเปนแบบยืดหยุนหรือแบบตอตายตัว
ก็ตาม สาเหตุความเยื้องศูนย 
                 1)  ตลับลูกปนหรือแบริ่ง จะมีอายุการใชงาน
สั้นกวาที่ควรจะเปน   
 
 

                 2)  การสึกหรอจากการเสียดสีที่ซีล ไมวา
จะเปนชนิดสัมผัส  (LIP SEALS)  หรือชนิดไมสัมผัส  
(LABYRINTH SEALS)  ก็ตาม 
                 3)  ตองหยุดเครื่องจักรเพื่อซอมแซมบอย  
ทําใหเวลาหยุดเครื่องจักรสูงเสียผลผลิต 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงอาการเยื้องศูนยเพลาทั้ง 3 ชนิด  
ที่ไดกลาวมาแลว 

 
2.3  วิธีการตั้งศูนยเพลามี  3  วิธี 
       2.3.1  การตรวจสอบแนวศูนยโดยใชไมบรรทัด
การใชไมบรรทัดเหล็กตรวจสอบแนวศูนยของ
แกนเพลาจะใหความแมนยําก็ตอเมื่อเปนการประกอบ
แกนเพลาเขาคัปปลิงชนิดที่ยืดหยุนได 
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ภาพที่ 2  การตรวจสอบโดยใชไมบรรทัด 

 
         2.3.2  การตรวจสอบแนวศูนยโดยใชนาฬิกา   
ในกรณีที่ตองการความแข็งแรงและมั่นคงของแบริ่ง
และคัปปลิง การใชนาฬิกาวัดทําการตรวจสอบจะให
ความแมนยําที่สูงกวา  ทําโดยการวางนาฬิกาวัด
ดานบนแกนเพลาด านหนึ่ งและ  ใช เข็มนาฬิกา
ตรวจสอบเพลาอีกอันหนึ่ง 
 

 
ภาพที่ 3  การตรวจสอบโดยใชนาฬิกา 

ภาพที่ 4  การใชนาฬิกาวัด 
 
 

จากภาพที่ 4 การตรวจสอบโดยใชนาฬิกาวัด 
ใหหมุนเพลาไป 1 รอบ และสังเกตตัวเลขนาฬิกาวัด 
ใหปรับตําแหนงของเข็มที่จะอานแลวลองหมุนดูอีก  
1 รอบ ปรับแนวศูนยของแกนเพลาดานที่เข็มอานใหได
แนวศูนยที่ถูกตอง สังเกตเข็ม จะตองนิ่งเมื่อหมุนแกนเพลา 
         2.3.3  การใชเลเซอรเปนการใชเลเซอรยิงไปที่
แกนเพลาหรือคัปปลิง วิธีนี้เปนวิธีที่ใชเวลาในการหา
ศูนยเพลาเร็วที่สุด  เพราะเครื่องจะหาคาใหเสร็จแคใส
แผนชิมเทานั้น 
 
3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1  การดําเนินการวิจัย 

1.  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียน 
3.  ดําเนินการวิเคราะห  ออกแบบ และสราง 
     ชุดการสอน 
4.  กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ที่ใชในการวิจัย 
5.  ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ   
7.  สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานวิจัย 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ทางคณะผูวิจัยได

วิเคราะหขอมูลและดําเนินการสรางชุดการสอนการตั้ง
ศูนยเพลา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย แลวนําไปสู
ขั้นตอนการทดลอง  เก็บขอมูล และนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหผลตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดย
เครื่องมือดังกลาวประกอบดวย  

1.  การวิเคราะหแบบประเมินผลความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญที่มีตอชุดการสอนการตั้งศูนยเพลา
โดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 
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2.  การวิเคราะหผลความสอดคลองของ
หัวขอเรื่องกับวัตถุประสงคพฤติกรรม และวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ ของชุดการสอนการตั้ง
ศูนยเพลา โดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน 

3.  การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 
4.  การวิเคราะหและหาประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนการตั้งศูนยเพลาโดยการทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางจํานวน  20  คน 

5.  การวิเคราะหผลความกาวหนาทางการเรียน 
 
4.  ผลการวิจัยและวิจารณผล 
4.1  ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูล
สามารถสรุปผลดังนี้ 

1.  การประเมินผลความเหมาะสมชุดการสอน
การตั้งศูนยเพลาโดยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน  ผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นวา  มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ย คือ  4.27   

2.  การประเมินผลความสอดคลองของชุด
การสอนการตั้งศูนย เพลา โดยผู เช่ียวชาญ  5 ทาน 
ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมานั้น 
สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  โดย
ความสอดคลองระหวางหัวขอเรื่องกับวัตถุประสงค  
เชิงพฤติกรรม มีความสอดคลอง 0.90  และ  ความ
สอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ มีความสอดคลอง 0.91ซึ่งคาดัชนีความ
สอดคลองเฉลี่ยที่ไดมีคามากกวา 0.50จึงถือวาวัดได
สอดคลองกัน 
  3.  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  
มีคาความเชื่อมั่น 0.760  ซึ่งมีคาสูงกวา 0.7  ถือวาเปน
แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได 

  4.  ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี  ผลคือ  ชุดการสอนการตั้งศูนยเพลาที่
คณะผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.66 / 84.20 
โดยมีคามากกวาเกณฑที่ ต้ังไวคือ 75/75 ถือวาชุด   
การสอนการตั้งศูนยเพลามีประสิทธิภาพ 
  5. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ  ผลคือ  ชุดการสอนการตั้งศูนยเพลาที่
คณะผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.0 / 95.40 
โดยมีคามากกวาเกณฑที่ ต้ังไวคือ 80/80 ถือวาชุด   
การสอนการตั้งศูนยเพลามีประสิทธิภาพ 
  6.  การวิเคราะหความกาวหนาของการสอน  
ดวยการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนน 
ทดสอบกอนการสอนและหลังการสอน โดยใชสถิติ
ทดสอบ t – test  พบวาคาคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบหลังเรียน  มีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 

จึงสามารถสรุปไดวา  ชุดการสอนการตั้ง
ศูนยเพลา ที่สรางขึ้นมานี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไวในสมมุติฐาน  และนักศึกษาที่ผานการเรียน
การสอนดวยชุดการสอนการตั้งศูนยเพลา  แลวมี
ความรูเพิ่มขึ้นจริง   
4.2  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย   

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นไดวา  ชุดการ
สอนการตั้งศูนยเพลาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมามีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑกําหนด  75/75 ในภาคทฤษฎี ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานของการวิจัย  โดยประสิทธิภาพตัวแรก
ที่ไดจากการทําแบบฝกหัดของผูเรียน  เฉลี่ยรอยละ  
76.66  สูงกวาเกณฑ 75 ตัวแรกที่กําหนดไว  และ
คะแนนจากการทดสอบความรูหลังเรียนของผูเรียน
เฉลี่ยรอยละ 84.20สูงกวาเกณฑ 75 ตัวหลังที่กําหนดไว 
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สวนในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพตามเกณฑกําหนด 
80/80 ซึ่งก็เปนไปตามสมมติฐานเชนเดียวกันคือคา
ประสิทธิภาพตัวแรกของขบวนการฝกปฏิบัติที่ไดจาก
การวัดความสามารถในการฝกปฏิบัติงานตามใบงาน 
ของผูเรียน เฉลี่ยรอยละ  83.00  สูงกวาเกณฑ 80 ตัวแรก
ที่กําหนด และคา  ประสิทธิภาพของผลลัพธตัวหลัง  
ที่ไดจากการหาคาเฉลี่ยจากแบบประเมินผล ที่ใชวัด
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ  เฉลี่ยรอยละ  95.40  สูงกวาเกณฑ 80 ตัวหลัง
ที่กําหนดไว 

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นไดวา ชุดการสอน
การตั้งศูนยเพลาผูวิจัยสรางขึ้นมามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑกําหนด  และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  
สามารถ (2532 : 43)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุด
ฝกอบรม  เรื่อง การปรับศูนยและการปรับสมดุล
เครื่องจักร โดยการวิเคราะหความสั่นสะเทือน  มี
ประสิทธิภาพในภาคทฤษฎี  83.79/83.95  และ มี
ประสิทธิภาพในภาคปฏิบัติ  83.10/86.50 ซึ่งสูงกวา
เกณฑกําหนดคือ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่มีคา
มากกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เปนเพราะวา  

1.  ชุดการสอนการตั้งศูนยเพลาผูวิจัยสรางขึ้น 
มีลักษณะเปนการเรียนรูทฤษฎีเบื้องตนและเนนการ
ปฏิบัติงานที่ เหมือนกับปฏิบัติงานจริงในโรงงาน
อุตสาหกรรม  โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียน
สามารถฝกปฏิบัติการตั้งศูนยเพลาจากเครื่องจักรจริง  
เครื่องมือที่ใช เชน ไดอัลเกจ ฐานจับยึด  ก็ใชงาน
เชนเดียวกับในโรงงานอุตสาหกรรม ใชมาตรฐานใน
การตรวจสอบเดียวกัน  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองไปทีละขั้นตอนจนกระทั่งเกิดทักษะ  และ
สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว  

ทั้งนี้ในการจัดทําชุดการสอนยังผานกระบวนการ
วิเคราะห งานตามขั้นตอน  และไดรับคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญที่มีความชํานาญอีกดวย   

2.  ชุดการสอนการตั้ งศูนย เพลามีสวน
กระตุนความสนใจของผู เรียน  และความตั้งใจใน
ระหวางเรียน  เพราะสื่อที่ใชมีหลากหลาย ต้ังสื่อที่เปน
ของจริง  สื่อจาภาพจริงใน Power Point ที่มีความชัดเจน  
ใบเนื้อหาที่เหมาะสมกับหัวของานและวัตถุประสงค  
ชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย  เนื่องจากสื่อที่ออกแบบมา
ผานกระบวนการออกแบบมาตรงตามขั้นตอน  

3.  กอนการนําชุดการสอนไปใชจริง  ไดมี
การตรวจสอบและวิเคราะหความเหมาะสมโดย
ผูเช่ียวชาญ  เพื่อหาขอบกพรองและไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา 

4.  การแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอยใน
การฝกปฏิบัตินั้น  เหมาะสมกับลักษณะการเรียนที่
มุงเนนใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานตั้งศูนยเพลา  
เนื่องจากผูเรียนไดปฏิบัติงานจริงไดครบทกุคน   
4.3  ขอเสนอแนะในการวิจัย 

1.  ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําชุดการสอน
ไปใช 

     1.1  เนื่องจากการเรียนรูในงานตั้งศูนยเพลา  
มีเนื้อหาสวนใหญเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร  
จึงเปนปญหาหนึ่งในการทําความเขาใจ  และการ
วิเคราะหเครื่องจักรที่ศูนยไมได 

     1 .2   ในกระบวนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบั ติตองเนนกับผู เรียนทุกคนให เขาใจใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และดูแลอยางตอเนื่อง  ถาม
ตอบในกรณีที่ผูเรียนไมแนใจในการปฏิบัติงาน  และ
แนะนําการใชเครื่องมือวัด เชน ไดอัลเกจ และฐานจับยึด  
ใหรูจักการใชงานและการดูแลรักษา 

หน้าที่ 6



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-001 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป   
      2.1  ควรนําชุดการสอนที่สรางขึ้นไปใช

กับผู เรียนในสถานศึกษาอื่น  ที่มีสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน  หรือไปใชในการอบรมกับผูที่ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม  แลวนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งนี้  เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนนี้ 

      2 .2   สามารถใช ชุดการสอนนี้ เปน
แนวทางในการพัฒนาชุดการสอนอื่น ๆ ในรายวิชา
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา  ใหมีเนื้อหาครอบคลุม
ทั้งหมดตอไป   
 
5. สรุป 

ไดชุดการสอนการตั้งศูนยเพลา ที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู และฝกทักษะปฏิบัติการ
ต้ังศูนยเพลาอยางถูกวิธี ซึ่งชุดการสอนการตั้งศูนยเพลา
เปนสวนหน่ึงของรายวิชาปฏิบัติการบํารุงรักษา ของ
ภาควิชาครุศาสตร เครื่องกล      คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในครั้งนี้ ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
งบประมาณแผนดิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลธัญบุรี ในปงบประมาณ 2549 คณะผูวิจัย
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนในรูปแบบ

หนังสืออินเตอรแอคทีฟ (Interactive Book 

Learning : IBL) ใหผูเรียนไดใชในการเรียนรูและ
อานทบทวนความรูเสมือนไดรับความรูจากผูสอน 
โดยใชสื่อทางดานมัลติมีเดียมาเปนสวนประกอบ
เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น และอธิบายเรื่องราว  
ในสิ่งที่หนังสือไมสามารถทําได โดยใชการเชื่อมโยง
เนื้อหาของหนังสือกับสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ใน
รูปแบบอินเตอรแอคทีฟ (Interactive) เพื่อสรางและ
หาประสิทธิภาพสื่อการ เรียนโดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนและหลังเรียน 
และศึกษาความพึงพอใจของผู เรียนในรูปแบบ
หนังสืออินเตอรแอคทีฟ เรื่องตัวตรวจจับระยะใกล 
(Proximity sensors) สําหรับรายวิชาการวัด
อุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด 
 
คําสําคัญ: หนังสืออินเตอรแอคทีฟ 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

The objective of this thesis is to develop 

the user friendly tools to enhance the student’s 

source for learning by means of the Interactive 

Book Learning: IBL. This will provide the 

students, the capabilities of learning, just similar 

to the classroom environments with the 

instructors. It is interactively linking the 

subject’s details via the various multimedia sub 

systems to provide more information. At the 

same time, students could compare and evaluate 

learning  for The results of learning before and 

after using IBL. The subject of the text is 

“Proximity sensors” for industrial measurement 

and instrumentation course.  

 
Keywords: Interactive Book Learning: IBL. 
 
1.  บทนํา 
 

ในการเรียนการสอนมีการใชสื่อ [1] หลาย
รูปแบบ เพื่อใหความรูแกผูเรียน  ไมวาจะเปนการให
ความรูในหองเรียน   เอกสาร   หนังสือ   สื่อทางดาน
มัลติมีเดียตางๆ ซึ่งสามารถใหความรูใหกับผูเรียนได 
แตสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะพบบอยก็คือการเรียนรูในเนื้อหาวิชา
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นั้นๆ จะจบลงภายในหองเรียนเสียเปนสวนใหญ การ
ทบทวนเนื้อหาการเรียนรูในแตละครั้ง ผูเรียนสามารถ
ทําไดโดยการอานทบทวน แตเมื่อผูเรียนประสบปญหา 
หรือเกิดขอสงสัยในประเด็นอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา 
ก็ไมสามารถทําความเขาใจไดดวยตนเอง ตองสอบถาม
ไปยังผูสอนหรือผูที่ใหความกระจางได     แตนั่นก็ไม
สามารถทําไดทุกครั้งที่เกิดปญหาหรือขอสงสัย ดังนั้น
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เปนรูปแบบพื้นฐาน
ที่ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล องคความรูตางๆ ไดงาย
และมีประสิทธิภาพ นั้นก็คือหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาวิชา
ที่เกี่ยวของ แตดวยขอจํากัดของหนังสือที่ไมสามารถ
อธิบายตนเองไดอยางครบถวน โดยเฉพาะเนื้อหาวิชา
ที่ตองอาศัยความเขาใจ และมีความซับซอนของเนื้อหาวิชา
มากๆ เชน เนื้อหาวิชาทางวิศวกรรม เคมี  ระบบอัตโนมัติ 
วงจรไฟฟา เปนตน จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองอธิบาย
ลําดับขั้นตอนการทํางาน หรือจะตองใชสื่อการสอนที่
นอกเหนือจากหนังสือเรียน เพื่อเพิ่มความเขาใจใหผูเรียน 
ดังนั้นจึงไดพัฒนารูปแบบนวัตกรรม  [2]    หนังสือ
ขึ้นมาใหมโดยใชสื่อประสม  ทางดานเสียง  ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว  และใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร 
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดมากขึ้น โดยจัดใหอยู
ในรูปแบบการเรียนรูของหนังสืออินเตอรแอคทีฟ [3] 
(Interactive Book Learning : IBL) เพื่อใหผูเรียนไดใช
ในการเรียนรูและอานทบทวนความรูเสมือนไดรับความรู
จากผูสอน โดยใชสื่อทางดานมัลติมีเดีย (Multimedia) 

มาเปนสวนประกอบเพื่อใหเกิดการจดจํา ความเขาใจ
มากขึ้น[4] และอธิบายเรื่องราวในสิ่งที่หนังสือไม
สามารถทําได  ในรูปแบบอินเตอรแอคทฟี (Interactive)  

 
 
 

2.  ความสําคัญของปญหา 
ทําอยางไรผูเรียนจึงจะไดรับความรู     และ

ความเขาใจจากบทเรียนในหนังสือเสมือนที่ไดรับจาก
หองเรียน 

 

3.  วัตถุประสงค 
เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียน

ในรูปแบบหนังสืออินเตอรแอคทีฟเรื่องตัวตรวจจับ
ระยะใกล [5]  (Proximity sensors) 
 

4.  ขอบเขตการวิจัย 
4.1  สื่อการเรียนในรูปแบบหนังสืออินเตอรแอคทีฟ
เปนไปตามหลักสูตรรายวิชาการวัดอุตสาหกรรมและ
เครื่องมือวัด (Industrial measurement and instrumentation) 
รหัสวิชา 613323  หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม      สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
4.2  หนังสืออินเตอรแอคทีฟ.เรื่องตัวตรวจจับ
ระยะใกล (Proximity Sensors) ประกอบดวยเนื้อหา 

4.2.1  อินดักทีฟเซ็นเซอร (Inductive sensor) 
4.2.2  แมคเนติกเซ็นเซอร (Magnetic sensor) 
4.2.3  คาปาซิทีฟเซ็นเซอร (Capacitive sensor) 
4.2.4  ออฟติคอลเซ็นเซอร (Optical sensor) 
4.2.5  อัลตราโซนิคเซ็นเซอร (Ultrasonic sensor) 
4.2.6  การประยุกตใชงาน (Application) 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาสื่อการเรียนในรู
แบบของหนังสื่อที่สามารถสื่อสารความหมาย และ
อธิบายขั้นตอนการทํางานตางๆของเนื้อหาวิชาตัว
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ตรวจจับระยะใกล (Proximity sensors) โดยใชวิธีวิจัย
เชิงทดลอง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
5.1  ออกแบบเนื้อหาวิชา (Courseware design) 

การออกแบบเนื้อหาวิชา  [ ุ6] จะทําโดย
แยกแยะเนื้อหาวิชาใหเปนไปตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตร 
ทําการวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหาที่เกี่ยวของโดย
กําหนดคาความยากงายในสวนตางของการเรียนรู 
รูปแบบของแบบฝกหัด ในแตละหัวการเรียน วิธีการ
เก็บคา  และทําการทดสอบและประเมินผลการ
วิเคราะหจากผูเช่ียวชาญ  
5.2  ออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่ 
เก่ียวของในรูปแบบอินเตอรแอคทีฟ (Interactive) 
        สรางสื่อการเรียนในรูปแบบหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว 
และคําอธิบายประกอบ โดยกําหนดใหมีสวนประกอบ
ดังนี้ 

5.2.1 สรางรูปแบบการนําเสนอ ยึดหลักการสราง
ภาพเพื่อการสื่อความหมาย  โดยใชลักษณะทาง
กายภาพของอุปกรณจริงเปนหลักในการออกแบบ
ภาพตางๆ ของเซ็นเซอร นําเสนอในลักษณะของ
ภาพเคลื่อนไหว 

 

 
ภาพที่ 1: อุปกรณเซ็นเซอร 

 

5.2.2  อธิบายสวนของเนื้อหา เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในบทเรียน ตามหลักการทํางานของอุปกรณ [ ุ7] 
โดยนําเสนอในรูปแบบของอักษร และเสียงบรรยาย 

5.2.3  กําหนดตําแหนงของภาพที่ใชเปนสื่อการ
เรียนในจุดที่ตองการใหมีรหัสเช่ือมโยง (Code link) ที่
เปนหมึกพิมพ [ ุ8] ซึ่งคุณสมบัติของหมึกที่ใชพิมพจะ
เปนแบบ non-carbon CMYK inks สําหรับภาพที่เปน
พ้ืนหลัง และใชหมึกพิมพแบบ infra-red absorbing ink  
สําหรับจุดที่ตองการใหเปนรหัส  เพื่อใชกับอุปกรณ
ทางดานอินเตอรแอคทีฟ หรือ จีสแกน (เปนอุปกรณ
เช่ือมโยงขอมูลระหวางภาพในหนังสือกับสื่อผสมที่
สรางขึ้นและทําการบันทึกลงแผนซีดี) ซึ่งจะมีลําดับ
การสรางรหัสใหกับหนังสือ โดยกําหนดรูปแบบของ
รหัสหรือที่เรียกวารูปแบบจุด (Dot pattern or Grid) 
ซึ่งประกอบไปดวยจุดของภาพที่ เปนจุดภาพปกติ 
(Standard dot) กับสวนที่เปนจุดของขอมูล 
(Information dot) ที่สรางขึ้นมาเพื่อใชวิเคราะหรหัส 

 
 

ภาพที่ 2: รูปแบบจุด 
 

ทําการพิมพรหัสใหตรงกับตําแหนงภาพที่จะใชใน
หนังสือ โดยทํา Overlaid รหัสของหมึกพิมพใหตรง
กับรูปแบบของภาพที่จะใชในการเรียน  ดังภาพ
ตัวอยางภาพเพื่อความเขาใจ 
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ภาพที่ 3: การพิมพรหัสแบบ Overlaid 

 
รูปแบบของจุดที่สรางขึ้นมาจะเปนตัวกําหนดคา
ความสัมพันธแบบคูอันดับ (Coordinate X0, Y0) ซึ่ง
จะใชเพื่อกําหนดเปนคารหัสของภาพนั้นที่ถูกพิมพไว
ในหนังสือเรียน โดยกําหนดคาใหเปนกลุมหรือบล็อก 
(block) ใน 1 บล็อกจะมีจํานวนจุดอยูที่ 16 จุด หรือ
เทากับขอมูลประมาณ 32 bit ขอมูล 

 
ภาพที่ 4: paper tablet 

 
ใชอุปกรณที่เรียกวา Grid-scanner หรือ Grid onput 
ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบอินฟราเรด (Infra-red) มา
ใชเพื่อวิเคราะหรหัสของหมึกพิมพบนกระดาษ ซึ่ง
คุณสมบัติของอุปกรณชนิดนี้สามารถตรวจสอบคาที่
สแกนไดที่ความเร็วประมาณ 100ms, ที่ความถี่ 1GHz 

ทั้งนี้ตองกําหนดมุมในการอานคาไวที่  50 องศา       
ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 4: Grid-scanner 
 

 
 

ภาพที่ 5: โครงสรางภาพใน Grid-scanner 
 

5.3 จัดพิมพสื่อการเรียน 
การพิมพสื่อการเรียน [9] ในรูปแบบหนังสือ

อินเตอรแอคทีฟที่สรางขึ้น จะอยูในรูปแบบหนังสือ 
และสื่อประสมแบบซีดีควบคูกัน  โดยจะกําหนด
จํานวนของเนื้อหาที่ตองใชการเชื่อมโยงขอมูลจาก
หนังสือและสื่อประสมซีดีตามกลุมของเนื้อหา
วิชาการตรวจจับระยะใกล ซึ่งเนื้อหาหลักเปนเรื่อง
เกี่ยวกับโครงสราง หนาที่การทํางาน ของตัวอุปกรณ
ตรวจจับระยะใกล   (Proximity sensors)   โดยมี
กลุมเปาหมาย การเรียนรู คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซึ่ ง เรียนเนื้อหาเกี่ ยวกับ  การตรวจจับระยะใกล 
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(Proximity sensors) จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาเมื่อใชสื่อการเรียนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งใชวิธีการ
วิจัยแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุมสอบกอนสอบหลัง 
(One group pretest - posttest design) และกําหนด
วิธีการดําเนินการวิจัยแบบคลายธรรมชาติ (Non-
experimental) [ ุ10] ทั้งนี้ก็เพื่อใหการเรียนรูโดยใชสื่อ
ที่สรางขึ้นนี้เปนไปโดยลักษณะการเรียนเพื่อทบทวน
ความรูอยางอิสระ เพราะการเรียนรูโดยทั่วไปมักเกิด
จากการเรียนรูจากหองเรียน แลวนําไปสูการเรียนรู
เพื่อการทบทวนเนื้อหากอนการสอบ ซึ่งสื่อการเรียนรู
เพื่อการทบทวนในรูปแบบหนังสืออินเตอรแอคทีฟ
เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจใน
เนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการฟนคืนความรูที่ได
จากหองเรียน และนําไปสูความเขาใจในเนื้อหาของ
บทเรียนใหเขาใจมากที่สุด 

   

 
ภาพที่ 6: ตัวอยางหนังสือที่จะดําเนินการ 

 

 

6.  ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานอยูระหวางการวิเคราะห
เนื้อหา และสรางภาพเคลื่อนไหวใหสอดคลองกับ
เนื้อหาบางสวน ซึ่งขณะนี้จะตองใชระยะเวลาในการ
สรางพอสมควร ซึ่งสิ่งที่พบบอยก็คือ การเขียนเนื้อหา
ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของอุปกรณที่มี
ใชอยูในปจจุบัน และกําหนดหนาที่การทํางานของ
อุปกรณการตรวจจับระยะใกล  (Proximity sensors) 

ใหครอบคลุมและมีความชัดเจนในแตละกลุม สําหรับ
การสรางแบบฝกหัด จะตองทําการวิเคราะหคําถามให
ตรงกับวัตถุประสงคในทุกดาน 

 

7.  บทสรุป 

การวิจัยครั้งนี้จะไดทําการทดสอบหาคา
ความจําเปนเพื่อใชพัฒนาสื่อการเรียนรูในรูแบบที่ตาง
จากการใชสื่อที่เปนเพียงหนังสืออยางเดียว โดยจะ
นําเอาเทคโนโลยีใหมดานการอานรหัสแบบ Grid 
scanner ที่มีใชอยูในปจจุบัน ที่สามารถพบเห็นและ
เขาถึงเทคโนโลยีไดในนิตยสารบางฉบับ ซึ่งผูวิจัยได
นํามาประยุกตใชกับการเรียนรูของนักศึกษา โดย
กําหนดแนวทางการเรียนใหมีความเกี่ยวเนื่องกับ
เนื้อหาทางวิศวกรรมในดานการวัดในอุตสาหกรรม
และเครื่องมือวัด ซึ่งทางผูวิจัยคาดหวังวานาจะทําให
ผูเรียนที่ใชสื่อการเรียนรูแบบทบทวนจะไดเขาใจเนื้อ
ความรูที่สรางขึ้นมาใหเปนประโยชนตอตนเองมาก
ขึ้น และนําเอาความรูที่ไดไปพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป 

 

 

 

PPrrooxxiimmiittyy  SSeennssoorrss  
IInntteerraaccttiivvee  BBooookk  
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 
ดวยเทคนิค Naive Bayesian ในธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ 

A Development of Information Technology System for  
Knowledge Management by Naive Bayesian incase  

in Restaurant and Bakery Business 
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E-mail : spti6@hotmail.com1   prachyanunn@kmutnb.ac.th2 

 
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้นําเสนอ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู ดวย
เว็บบล็อก ในธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ โดยใช
เทคนิค  นาอีฟ เบยเซียน เพื่อนํามาประยุกตใชในงาน
ดานการจัดหมวดหมูเอกสาร และตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล ทําใหความรูที่ไดมานั้นมีความ
ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังสงผลใหเกิดคลัง
ความรูขององคกร  บุคลากรสามารถนําความรู
เหลานั้นมาสรางความรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ความรู ในเรื่องต างๆ  ระหวางกัน  และนําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน ทําใหพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเปลี่ยนไปในทางที่ดี และ
สงผลใหองคกรมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเชนกัน 
 
คําสําคัญ: การจัดการความรู, บล็อก, นาอีฟ เบยเซียน  

 
 
 

Abstract 
 

The article presents development of 

information technology system, weblog created 

by Naive Bayesian Technique, for knowledge 

management in restaurant and bakery business. 

For completion and reliability of knowledge 

collected, the technique is applied in document 

categorization and data check system which will 

be knowledge storehouse of the organization, 

leading to knowledge creation and 

information/knowledge sharing between the 

employees. Last but not least, the knowledge 

management system helps improve employee 

work behavior and creates value for the 

organization development as a whole. 

 
 
Keywords: Knowledge Management, Blog, 
Naive Bayesian. 
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1.  บทนํา 
 ในปจจุบันองคกรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
รวมทั้งกลุมชุมชนทั่วไปใหความสําคัญและผลักดัน
กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management : 
KM)  เนื่องจากการจัดการความรู เปนกระบวนการที่
ผูปฏิบัติงานในองคกร หรือหนวยงานยอยขององคกร
สามารถดําเนินการรวมกันได ซึ่งจะเปนการสรางและ
ใชความรูในการทํางาน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม 
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ก็ เปนองคกรหนึ่งที่
เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมการจัดการความรู 
ดังเชนกรณีศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท 
เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัท   
ในเครือ ที่ตองการมีกิจกรรมการจัดการความรูของ
องคกร เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนเรื่องที่
ใกลตัว เกิดขึ้นกับทุกคนไดตลอดเวลา  เมื่อบุคคลนั้น
มีปฏิสัมพันธตอกัน  โดยผานกระบวนการสราง  
แลก เปลี่ ยนข อมู ล  และนํ ามาประมวลผล เพื่ อ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน [1] โดยนโยบายของ
องคกรจะยึดบุคลากรเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
เพราะความรูของบุคลากรเปนสินทรัพยที่มีคุณคา
ที่สุดในองคกร การดําเนินงานขององคกรจึงมุงพัฒนา
คนและงาน ดวยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถอยูตลอดเวลา และสามารถนํา
ความรูของแตละบุคคลมาใชประโยชนตอองคกร  
 การดําเนินงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปจจุบัน  เชน  งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับรานอาหาร  และสํานักงานของ  S&P และ
บริษัทในเครือทั่วประเทศ งานดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคตางๆในการทํางาน 
งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาชวยลดตนทุน
คาใชจายขององคกร เปนตน ไดประสบปญหาดาน

การนําความรูตางๆ เหลานั้นมาจัดการใหเปนระบบ 
เนื่องจากแยกเก็บตามสวนงานที่ เกี่ยวของโดยมี
เจาหนาที่ในสวนงานนั้นๆ รับผิดชอบ และปญหาดาน
การจัดเก็บไฟลขอมูลที่ เกี่ยวของ เนื่องจากเก็บใน
รูปแบบไฟลไดไมกี่ประเภท เชน .doc,.xls และไมมี
นโยบายในการนําเอกสารมาไวในสวนศูนยกลาง  จึง
สงผลใหความรูเกิดสูญหาย มีการถายทอดที่ไมครบ
สมบูรณ มีการแกปญหาซ้ําซอน รวมทั้งเกิดความ
ลาชาในการเรียกดูและการเขาถึงความรู หรือไม
สามารถนําความรูที่มีอยูมาใชใหเกดิประโยชนในการ
ดําเนินงานและขอมูลที่มียังไมไดถูกนํามาใชเทาที่ควร 
 โดยปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูประสบ
ความสําเร็จประกอบดวย  ภาวะผูนําและกลยุทธ 
วัฒนธรรมองคกร เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
จัดการความรู การวัดผลและโครงสรางพื้นฐาน [2] 
โดยปจจัยทั้ง 5 นี้จะเกื้อหนุนกัน ถึงแมวาองคกรจะมี
แผนกลยุทธในการจัดการความรูที่ดี ผูบริหารใหการ
สนับสนุนอยางเต็มที่ และบุคลากรทุกระดับตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการความรู  แตถาขาด
โครงสรางหรือระบบที่รองรับสําหรับบุคลากรใน
องคกรมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสะดวก การ
จัดการความรู ก็จะไมประสบความสํา เร็จ  โดย
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาชวยในกระบวนการ
จัดการความรูคือเว็บบล็อก (Weblog) หรือ บล็อก 
(Blog) ซึ่งเปนเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู ทั้ง
ความรูที่เปดเผย (Explicit Knowledge)  คือ ความรูใน
กระดาษ ความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถถายทอด
ออกมาในรูปแบบตางๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร 
เปนตน   ความรูที่แฝงอยูในองคกร (Embedded 
Knowledge) แฝงอยูในรูปกระบวนการทํางาน คูมือ 
กฎเกณฑ กติกา ขอตกลง ตารางการทํางาน บันทึก
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จากการทํางาน และความรูที่ฝงลึกในบุคลากร (Tacit 
Knowledge) คือ ความคิด ความเชื่อ คานิยม ที่ไดมา
จากประสบการณ แตแลกเปลี่ยนยาก ไมสามารถ
แปรเปลี่ยนมาเปนความรูที่เปดเผยไดทั้งหมด แตตอง
เกิดจากการเรียนรูที่ผานความเปนชุมชน  เชน การ
สังเกต การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการทํางาน [3]  
เมื่อไดมีการนําบล็อกมาเปนเครื่องมือในการบริหาร
กระบวนการจัดการความรูแลว แตความรูที่ไดมานั้น
อาจยังจัดหมวดหมูเอกสารไมถูกตอง หรือไมไดผาน
การจัดหมวดหมู เอกสาร  ผู วิจัยจึงนําเทคนิค   นา
อีฟ เบยเซียน (Naive Bayesian) มาประยุกตใชในงาน
ดานการจัดหมวดหมูเอกสาร (Text Categorization) 
และตรวจสอบความถูกตองของการจัดหมวดหมู ซึ่ง
เทคนิคดังกลาวสามารถจัดหมวดหมูเอกสารไดกับ
เอกสารทั่วๆ ไปไมเฉพาะเจาะจงกับเอกสารหรือ
ขอมูลกลุมใดกลุมหนึ่ง เหมาะกับองคกรที่มีเอกสาร
และขอมูลที่หลากหลาย และเปนการแกปญหาหนึ่ง
ของการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) ที่จะจัด
หมวดหมูไดเฉพาะเอกสารหรือขอมูลกลุมตัวอยาง
กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น โดยกระบวนการทํางานของ 
เทคนิค Naive Bayesian แบงการทํางานออกเปน 10 
สวน 9 สวนแรกจะนําเอกสารใหมที่ยังไมผานการจัด
หมวดหมูเขาไปผานอัลกอริธึมตามหลักความนาจะ
เปนของแตละกลุมของขอมูล วาควรอยูในหมวดหมูใด
และอีก 1 สวน คือการตรวจสอบหาความถูกตองของ
การจัดหมวดหมูถาคาใกล 1 แสดงวาสามารถจัด
หมวดหมูเอกสารไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ [4] 
เมื่อมีเอกสารเขามาใหมระบบจะทําการจัดหมวดหมู
ใหอัตโนมัติ  ซึ่ งจะสงผลใหบล็อกที่ พัฒนาขึ้นมี
กระบวนการทํางานที่แตกตางจากบล็อกทั่ วไป 
เนื่องจากบล็อกทั่วไปนั้นจะจัดหมวดหมูตามการเลือก

ของผูใช [5] ทําใหความรูที่ไดมานั้นอยูในหมวดหมู
ไมถูกตองและอาจถูกละเลยการจัดหมวดหมูสงผลให
บุคคลอื่นๆ เขาถึงความรูเหลานั้นไดยาก 
 ดังนั้นการจัดการความรูโดยใช เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น จะสามารถแกไข
ปญหาตางๆ ที่กลาวมานั้นได และยังกอใหเกิดคลัง
ความรูที่องคกรสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
หลากหลาย ซึ่งความรูที่ไดนั้นผานการจัดหมวดหมู
เอกสารโดยอัตโนมัติ ทําใหมีระบบจัดการความรูที่มี
ความสมบูรณ เขาถึงงาย สะดวกและเชื่อถือได อีกทั้ง
ยังสงผลใหพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และเกิดความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันภายใตวัฒนธรรมองคกร  และ
ยังเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหทัน
ตอกระแสเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ผลที่ ไดสามารถเปนตนแบบในการ
พัฒนาการจัดการความรูของฝายอื่นๆ รวมทั้งเปน
ตนแบบเพื่อขยายผลไปสูธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่
อื่นๆ ในการนําไปใชในการจัดการความรูขององคกร 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการจัดการความรู ดวยเทคนิค Naive Bayesian  
ในธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้ 
2.1  การจัดการความรู (Knowledge Management) 

 การจั ดก า รที่ มี ก ระบวนการตั้ ง แต ก า ร
ประมวลผลขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) 
ความคิด (Thought) ตลอดจนประสบการณของบุคคล 
เพื่อสรางความรู  (Knowledge) และจะตองมีการ
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จัดเก็บในลักษณะที่ผูใชสามารถเขาถึงไดโดยอาศัย
ชองทางที่สะดวก เพื่อนําความรูไปประยุกตใชงาน  
ทําใหเกิดการโอนถายความรู และมีการแพรกระจาย
ไหลเวียนไปทั้งองคกร ทั้งนี้ในการจัดการความรูผูที่
อยูในองคกรพึงตองระลึกไว เสมอวา  การจัดการ
ความรูใหประสบผลสําเร็จนั้น จะตองมีการถายทอด 
และแบงปนความรูซึ่งกันและกันในองคกร [6] 
2.2  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการ
ทํางาน ในการจัดเก็บ รวบรวม เผยแพร และแบงปน 
ความรูภายในองคกร โดยที่บุคลากรภายในองคกร
สามารถสืบคนขอมูล ไดทุกสถานที่ และทุกเวลาที่
ตองการ 
2.3  บล็อก หรือ เว็บบล็อก (Weblog) 
  บล็อก หรือ เว็บบล็อก   (Weblog)  เปน
เ ทค โนโลย ีเ พื ่อ ก า ร จ ัด ก า รคว ามรู เ ช ิง ฝ ง ล ึก 
(Knowledge Management Solution)   เชน   เปน
เครื่องมือในการคนหาความรู ทํางานโดยใชคําหลัก 
(Keyword) คนหาความรูจากการทํางานของ Search 
Engine ที่ไดจากการบันทึกแทนแกนของความรูนั้นๆ 
เปนเครื่องมือในการสรางความรูและ เผยแพรความรู 
เปนตน ความสามารถขั้นพื้นฐานของบล็อก (Blog) 
ในเชิงสวนบุคคลคือ เปนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของ
แตละบุคคลที่เนนการบันทึกเปนตัวหนังสือ รูปภาพ 
หรือ ไฟลขอมูลตางๆ เปนตน [3] 
2.4 การจัดหมวดหมูเอกสาร (Text Categorization) 
  การจัดหมวดหมูเอกสาร จะตองมีการ
กําหนดประเภทหรือหมวดหมูที่ชัดเจน คือจะตองมี 
Class ระบุชัดเจน และพยายามระบุหรือบงบอกวา
เอกสารที่เรานําเขาไปในระบบนั้นอยูในประเภท หมวดหมู
เอกสารใด  

2.5  เทคนิคนาอีฟ เบยเซียน (Naive Baysian)  
  อัลกอลิธึมหรือโมเดลหนึ่งที่ใชในการจัด
หมวดหมูเอกสาร เปนการคํานวณหาคาความนาจะ
เปนของทุกเหตุการณ โดยเหตุการณแตละเหตุการณ
จะไมขึ้นตอกัน หรือมีความเปนอิสระตอกัน สามารถ
จัดหมวดหมูเอกสารไดกับเอกสารทั่ว ๆ ไปเปนกลุม
ใหญ ไมเฉพาะเจาะจงกับเอกสารหรือขอมูลกลุมใด
กลุมหนึ่งเทานั้น [5] 
2.6  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ณัฐวิทย  บูรณประภานนท  ไดทําการวิจัย
เรื่อง  การจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติ  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  ออกแบบและพัฒนา
ระบบตนแบบสําหรับจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทย
โดยอัตโนมัติ  ใชเทคนิคการเรียนรูแบบ Supervised 
Learning แบบ Rocchio และการคํานวณความคลาย
ระหวางเอกสารอินพุตกับกลุมเอกสารตนแบบ โดยใช
ตัวแทนเอกสารในระดับคําและวลี ผลการวิจัยพบวา
การจัดหมวดหมู เอกสารภาษาไทยโดยใชตัวแทน
เอกสารแบบดัชนีคําและดัชนีวลีเปนตัวแบงแยก
เอกสาร ใหประสิทธิภาพดีกวาการใชตัวแทนเอกสาร
แบบดัชนีคําหรือดัชนีวลีเพียงอยางเดียว สามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียกคนคืนซึ่งจะทําใหเรียก
คนไดถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะสามารถตัดกลุม
ที่ไมเกี่ยวของตอการคนเอกสารไดซึ่งพบวางานวิจัย
ดังกลาวยังไมไดนําไปประยุกตใชกับเรื่องอื่นๆ เชน 
การจัดการความรู [7] 
  ภาคภูมิ  รัตนาวิวัฒนพงศ ไดทําการวิจัย
เรื่อง การออกแบบและจัดทําคลังความรูผานระบบ
อินทราเน็ต  กรณีศึกษาฝายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ศึกษาถึงแนวคิด
และทฤษฎีในการจัดการความรูองคกร  โดยออกแบบ
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คลังความรูตามกระบวนการทางวิศวกรรม โดยมี
ขอจํากัดของโปรแกรมคือรองรับการทํางานไดเฉพาะ
กับคอมพิวเตอรต้ังโตะที่ตอระบบอินทราเน็ต  ไม
รองรับการใชบนอินเตอรเน็ต และควรเพิ่มเติมใน 
สวนตรวจสอบความถูกตองของความรู [8] 
  Bill Ives  ไดเขียนบทความ  blog 
เครื่องมือที่ชวยในการจัดการความรูและสรางชุมชน
ในองคกรนํา blog มาใชในการสรางและจัดการ
เนื้อหาโดยมีระบบคนหาภายในตัวบล็อกเพื่อเปน
ตัว เ ช่ือมในการเข าถึ งความรู ได ง ายขึ้น  คนพบ
ผูเช่ียวชาญในดานตางๆ กอใหเกิดชุมชนเสมือน แต
บล็อกดังกลาวยังไมมีกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล [1]  
  เนคเทค ทําการจัดการความรูขึ้นมาโดย
การรวบรวมขอมูลทุกอยางไมวาจะเก็บใน Lotus 
Notes หรือที่อื่น  ที่เปนประโยชนแลวทําการเรียกใช
โดยผานที่ Portal ที่เดียว โดยทํา Search Engine เพื่อ
ชวยในการคนหาขอมูลทั้งหมดที่อยูภายใต Portal ซึ่ง
ระบบดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของเครื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภท บล็อก [9] 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One-Short Case Study วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู
ดวยเว็บบล็อก ในธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ ผาน
เทคนิค Naive Bayesian และศึกษาความพึงพอใจของ
บุคลากรตอการใชระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอน
ตาง ๆ ดังนี้ คือ 
 

3.1  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
-  ประชากร   ไดแก  บุคลากรภายในบริษัท  เอส 

แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ 
คือ บริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) รวมจํานวนทั้งหมด 
4,000 คน 

- กลุมตัวอยาง ไดแก  บุคลากรภายในบริษัท  เอส 
แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ 
จํานวน 30 คนโดยมีวิธีการคัดเลือก คือ การสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ไดแก   บุคลากร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยสวนงาน 3 สวน 
คือ   บริการและวิจัย   สนับสนุนฝายปฏิบัติการ  และ
กระบวนการและการจัดการ 
3.2  กําหนดแบบแผนการทดลอง  
 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจั ย เ ชิงทดลอง 
(Experimental Research)  ใชแบบแผนการทดลอง
แบบ One - Short Case Study เนื่องจากเปนการทดลอง
กับผูใชเพียงกลุมเดียวและมีขั้นตอนไมซับซอนโดยมี
แบบแผนการทดลอง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1: แบบการทดลอง One-Short Case 

Study 

       
เมื่อ E  คือ  กลุมทดลองซึ่งเปนกลุมผูใชระบบ 
                     ที่พัฒนาขึ้น 
         X  คือ  การทดลองระบบ 
 O2 คือ การวัดประสิทธิภาพและการ

ประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองระบบ 
 
 
 
 
 

E - X O2 
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3.3  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
-  เครื่องมือตาง ๆ      ที่ใชในการพัฒนาระบบ 

โปรแกรมภาษาสําเร็จรูป คือ PHP โปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูล คือ MySQL 

-  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ นําไป
วิเคราะหหาคําตอบเพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุป
ออกมาเปนผลการวิจัย โดยหลักการสรางเครื่องมือ
นั้นจะคํ านึ งถึ งป จจั ย ดั งต อไปนี้  ขอบเขตและ
วัตถุประสงคของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย ความ
สะดวกในการเก็บขอมูล  งบประมาณที่ตองใช 
ขอจํากัดของระยะเวลา ลักษณะและขนาดของกลุม
ตัวอยาง   

 
3.4  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบยึดตามขั้นตอน
ของ Software Development Life Cycle (SDLC) แบง
ออกเปน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การศึกษาความเปนไปได  
     (Feasibility Study) 
2.  การวิเคราะหความตองการของระบบ 
     และรวบรวบขอมูล (Requirement  
     Analysis) 
3.  การวิเคราะหและออกแบบระบบ  
     (System Analysis and Design) 
4.  การพัฒนาระบบ (Development) 
5.  การทดลองใชระบบ (Implementation) 
6.  การทดสอบระบบ (System Testing) 
7.  การดูแลรักษาระบบ (Maintenance) 

 
 
 

4.  ผลการดําเนินงาน 
  ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการจัดการความรูดวยเทคนิค Naive Bayesian 
ในธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ โดยใชกรณีศึกษา 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ซึ่งผล
การดําเนินงานปจจุบันนั้นไดมาจากการรวบรวม
ขอมูล จากขั้นตอนการพัฒนาระบบ คือ การศึกษา
ความเปนไปไดของระบบ  เพื่อนํามาวิเคราะหเปน
ขอกําหนดความตองการของระบบที่จะทําการ
พัฒนาขึ้น โดยยึดหลักตามกระบวนการจัดการความรู 
ดังนี้ 
 1.  การคนหาความรู (Knowledge Identification) 
ระบบคนหาทํางานโดยใชคําหลัก  (Keyword)  ที่
สามารถเลือกคนตามคํา หรือบางสวนของคํา  หรือ
ประโยค  ไดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยเปน
การคนหาเขาไปในเนื้อความ ชวยคนหาความรูจาก
การทํางานของ Search Engine และคําหลักที่ทําการ
คนหา ระบบจะทําการจัดเก็บไวในฐานขอมูลเสมือน
คลังขอมูลคําคน รวมทั้งสะสมความถี่ของคําคน พอ
ถึงระดับหนึ่งก็จะตัดคําที่ไมคอยคนทายตารางทิ้ง 
รวมทั้งเก็บคําที่คนหาแลวไมพบได  เพื่อแจงใหผูที่
เกี่ยวของสรางบทความที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ 
 2.  การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge 
Creation and Acquisition) ผูใชกําหนดเนื้อหาของ
ความรูที่ตองการ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงขอมูลใหมๆ 
กับการผนวกองคประกอบของความรู ที่ เ คยรู
มาแลว และดักจับความรูที่ตองการจากการคนหา
ความรู โดยทําการบันทึกเลาเรื่องราว ขาวสาร ความรู 
และประสบการณตางๆ ในสิ่งที่ผูใชสนใจ เปนการ
ถายทอดสิ่งที่ถูกบันทึกไวในสมองลงสูตัวหนังสือ 
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การเขียนตอง มีอิสระทางความคิดในรูปแบบที่เปนตัว
ของตัวเองจะชวยอํานวยใหการดึงเอาความรูฝงลึกถูก
แสดงออกมา และผูดูแลระบบจะตองพิจารณากําจัด
ความรูที่ไมจําเปนหรือลาสมัยทิ้งไป เพื่อประหยัด
ทรัพยากรในการจัดเก็บความรู 
  3.  การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge 
Organization) ผูใชระบุคําหลัก (Keyword) บันทึก
แทนแกนความสําคัญของความรูนั้น ๆ เพื่อผาน
กระบวนการแยกแยะประเภทของความรู และการจัด
หมวดหมู โดยใชเทคนิคนาอีฟ เบยเซียน (Naive 
Bayesian) โดยแบงการทํางานเปน 10 สวน โดยสวน
แรกจะเปนการจัดหมวดหมูเอกสารใหม โดยทํา
ทั้งหมด 9 สวน จาก 10 สวนและสวนสุดทายคือการ
ตรวจสอบการจัดหมวดหมูวาถูกตองหรือไม โดยคาที่ได
ใกล 1 แสดงวาสามารถจัดหมวดหมูเอกสารไดถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ  

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) ผูใชเรียบ
เรียงเนื้อหา ปรับปรุงเนื้อหาใหมีคุณภาพดีทั้งในแง 
ความครบถวน เที่ยงตรง ทันสมัยและ โดยระบบจะ
กลั่นกรอง คําหยาบ คําตองหาม เปนตน  

 5.  การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 
แบงการทํางานเปน 2 สวนคือ  

 - การปอนความรู ระบบจะสงไฟล RSS 
เปนไฟลที่ประกอบดวยเนื้อหา เมื่อใดที่บล็อกมีการ
ปรับปรุงเนื้อหา ไฟล RSS ก็จะทําการดึงเอาเนื้อหา
นั้นๆ มาใสไวในไฟลดวยทันที ชวยใหผูอานไดรับ
ขอมูลลาสุดติดตามอานไดทันทวงที โดยผูอานไม
จําเปนตองอานบล็อก โดยตรงจากเว็บไซตทีละไซต   

 -  การเลือกใชความรูใชเทคนิคการ Search หรือ
ไปสูหนาศูนยรวมขอมูลหรือ Portal ซึ่งหนาศูนยรวม

จะแสดงเอกสารที่ไดรับความนิยมและเอกสารที่มีการ
แกไขลาสุด 

 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge 
Sharing) ผานขอความทั่วไป รูปภาพ เสียง วีดีโอ มาใช
ประโยชนเพื่อการถายทอด และพัฒนาความรูและ
ทักษะของคนในองคกรใหดียิ่งขึ้น  และอนุญาตให
ผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นตอความรูที่ผูเขียน
ถายทอดลงไปใน บล็อก  รวมทั้งใหคะแนน (Rating)  
บล็อกนั้นๆ  และผู เขียนได เขียนโตตอบตอความ
คิดเห็นนั้นๆ ไปๆ มาๆ ในลักษณะของการสนทนา
เพื่อหาความแตกฉานในตัวความรูถือไดวาเปนการ
ร วมกันสกัดความรู ฝ งลึกไดอย า งดี และผู อ าน 
  7. การเรียนรู (Learning) ผูใชนําความรูไป
ใชประโยชนและทําใหเกิดความรูใหมๆ และสงผลให
เกิดคลังความรูขององคกร      

 เมื่อทําการการวิเคราะหถึงปญหาตาง ๆ ของ
ระบบและจากการเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการ
จําลองการทํางานเบื้องตนของระบบและภาพโดยรวม
ทั้งหมดของระบบ โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
Context Diagram ใชแสดงเสนทางการไหลของขอมูล
ในระบบในระดับสูงสุด Data Flow Diagram แสดง
การไหลของขอมูลทั้งหมด Data dictionary ออกแบบ
ฐานขอมูล ER Diagram ฐานขอมูลของระบบ ลําดับ
การติดตอกับผูใช และการออกแบบหนาจอแสดงผล
การทํางาน เพื่อนําไปพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการจัดการความรู และสราง
เครื่องมือที่ใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก แนวทางการ
วิจั ยด านการสั ง เกตโดยมีส วนรวม  (Participant 
observation) และแบบประเมินหาประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจตอระบบที่ไดพัฒนาขึ้นตอไป 
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5.  บทสรุป   
ในงานวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางในการจัดการ

ความรู ดวยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท
เว็บบล็อก และนําความรูที่ไดมาจัดหมวดหมูโดย
อัตโนมั ติและตรวจสอบความถูกตองในการจัด
หมวดหมู ดวยเทคนิค Naive Bayesian อีกทั้งเปนการ
เพิ่มชองทางในการแลกเปลี่ยนสื่อสารขอมูลระหวาง
บุคลากรที่สนใจในเรื่องเดียวกัน หรือบุคคลอื่นที่
ตองการความรูเพิ่มเติม เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน และยังถือไดวาเปนแหลงความรูที่ถูกตอง
และนาเชื่อถือได เพราะผานการตรวจสอบจากทั้งผูใช
ที่ทําการเรียบเรียงขอมูลและระบบที่ทําการตรวจสอบ
ขอมูลที่เขามา โดยมีการคํานวณหาความนาจะเปน
ของแตละกลุมขอมูล  วาสามารถจัดหมวดหมูได
หรือไม และมีความถูกตองมากนอยเพียงใด จากการ
ดําเนินงานขั้นตนนั้นทําใหทราบถึงสภาพปญหาของ
กลุมตัวอย างคือ  ธุรกิจร านอาหารและเบเกอรี่ 
กรณีศึกษา คือ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ  โดยนําขอมูล
ดังกลาวไปวิเคราะห ออกแบบระบบ เพื่อนําไปพัฒนา
ระบบตอไป  โดยคาดวาในอนาคตสามารถนําไป
ประยุกตใชในการจัดการความรูของฝายอื่นๆ ของ
องคกร รวมทั้งเปนตนแบบเพื่อขยายผลไปสูธุรกิจ
รานอาหารและเบเกอรี่อื่นๆ ได 
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Microprocessor 
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บทคัดยอ 

 

 บทความนี้ นําเสนอการออกแบบและสราง
ชุดควบคุมวาลวน้ําไรสายโดยใชไมโครโปรเซสเซอร
เพื่อนํา มาใชในภาคเกษตรกรรมสําหรับรดน้ําตนไม  
โดยประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ  ชุดควบคุมหลัก  
และชุดควบคุมวาลวน้ํา  ที่ใชการสื่อสารขอมูลแบบ 
ไรสายที่ยานความถี่ 2.4 GHz  ซึ่งมีการควบคุมระบบ
การทํางาน คือ การรดน้ําโดยการตั้งเวลาลวงหนา   
การรดน้ําโดยการสั่งงานแบบอิสระ  การรดน้ําโดย
การควบคุมอุณหภูมิ    การตรวจสอบสภาวะฝนตก    
ผลการทดสอบการใชงานเครื่องควบคุมวาลวน้ําไรสาย   
ปรากฏวาสามารถใชคําสั่งในการควบคุมระบบการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะทางไมเกิน 60 
เมตรในที่โลงแจง 
 
คําสําคัญ : ชุดควบคุมวาลวน้ํา, ระบบสื่อสารไรสาย,  
                  ไมโครโปรเซสเซอร 
 
 

 
 

Abstract 
 

        This paper presents a design and 

development of the  wireless solenoid valve 

controller by using microprocessor for 

agricultural section. This controller consists of 2 

main sections: main control system and solenoid 

valve controller. The interfacing of these 

sections will be done by using the wireless 

module with 2.4 GHz operating frequency. The 

operating functions of controller are the 

alarmed control, self control, control by using 

temperature, and rainfall sensors. The tested 

results indicate that the developed controller 

can effectively operate up to 60 meters in 

distance. 

 
Keywords :  Solenoid Valve Controller,  

                      Wireless, Microprocessor 
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1.  บทนํา 
ปจจุบันความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

การสื่อสารไรสายไดมีการพัฒนาไปมาก และการสง
ขอมูลขาวสารไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งดาน
ระยะทางที่ไกลมากๆ และจํานวนขอมูลขาวสาร 
หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ที่อยูหางไกลตองการ
ระบบสื่อสารในการรับสงขอมูลขาวสาร เชนระบบ
โทรศัพท  ระบบโทรทัศน และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ซึ่งจะพบวาไมโครคอนโทรลเลอร และ
ระบบสื่อสารไรสายไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมสั่งงาน หรือประมวลผลการทํางานของระบบ
การสื่อสารตางๆ ขางตนปจจุบันในภาคเกษตรกรรม 
สําหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ตนไมเพื่อจําหนาย 
จะตองมีใหน้ําซึ่งถือวาเปนปจจัยหลักในการทําการ
เกษตรกรรม ถาพืชผักหรือตนไม ที่ปลูกขึ้นมาไมได
รับน้ํา จะทําใหตนไมเหลานั้นไมเจริญเติบโต ดังนั้น
จึงจํ า เปนอย างมากในการที่ผูประกอบการและ
เกษตรกรจะตองคอยดูแลในเรื่องการใหน้ํากับพืชผัก
หรือตนไม ที่ปลูกขึ้นมา ในสวนของพื้นที่เพาะปลูก
นั้น ถามีบริเวณที่กวางมากๆ การใหน้ําตนไมในแตละ
จุดนั้นจะมีระยะทางที่หางไกล จะทําใหเสียเวลา กําลัง 
แรงงานและคาใชจายจํานวนมาก ดังนั้นถานําเอา
เทคโนโลยีระบบการติดตอสื่อสารใหมๆ เขามา
ประยุกตใชในการควบคุมและตรวจจับการทํางาน
ตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชจะ
กอให เกิ ดประสิทธิภาพในการทํ างานมากขึ้ น 
บทความที่เสนอนี้ จึงเปนการออกแบบและสราง
เครื่องตนแบบสําหรับนําไปใชควบคุมวาลวน้ําแบบ
ไรสายโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อนําใชในการ
รดน้ําตนไมในภาคเกษตรกรรม ชวยประหยัดแรงงาน 
เวลาและลดคาใชจาย 

2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 การสื่อสารไรสาย 

การสื่อสารไรสาย [1] คือการติดตอสื่อสาร
โดยที่ไมมีการใชสายสัญญาณในการเชื่อมตอกัน
โดยปรกติถาตองการเชื่อมตอเทอรมินอล (Terminal) 
เขากับเบส (Base) หรือ เช่ือมตอเทอรมินอล เขากับ
เทอรมินอล ตองใชสายสัญญาณในการเชื่อมตอ แต
การสื่อสารแบบไรสายจะทําการเชื่อมตอโดยที่ไมใช
สาย แตจะใชเปนการสื่อสารแบบไรสายแทนโดยจะ
ใชคลื่นวิทยุในการติดตอสื่อสารผานตัวกลางตางๆ 
องคประกอบของระบบสื่อสารไรสาย มีลักษณะ
เชนเดียวกับระบบการสื่อสารพื้นฐาน โดยมีอยู 3 สวน 
คือ ตัวสงสัญญาณ สื่อตัวกลางหรือชองสื่อสาร และ
ตัวรับสัญญาณ ซึ่งในระบบอาจมีสัญญาณรบกวน
เกิดขึ้นได ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 สวนประกอบของระบบสื่อสารขอมูล 

 

2.2  เทคนิคการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย 
เทคนิคของ Orthogonal frequency division 

multiplexes(OFDM) นี้ไดนํามาใชเพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการรับสงขอมูลในระบบเครือขายไรสายกําหนด  
ที่มีมาตรฐาน คือ IEEE802.11a และ 802.11g การสง
สัญญาณคลื่นวิทยุแบบนี้จะใชระบบการมัลติเพล็กซ
สัญญาณ โดยชองสัญญาณความถี่จะถูกแบงออกเปน
ความถี่พาหยอยหลายๆความถี่ โดยแตละความถี่พาห
จะตั้งฉากซึ่งกันและกันทําใหเปนอิสระตอกัน ความถี่
พาหที่ต้ังฉากกันนั้นทําใหไมมีปญหาการแทรกซอน
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ของสัญญาณความถี่ขางเคียงเทคนิค OFDM [1],[3] 
เปนเทคนิคการมัลติเพล็กโดยการแบงความถี่ เมื่อชอง
ความถี่ถูกแบงออกเปนขนาดเล็กๆ จํานวน N ชองแต
ละชองมีขนาดเทากับจํานวนบิตเรต (bit rate) ของการ
สื่อสารดิจิตอล ทางดานเครื่องสงจะสงสัญญาณจิตอล 
ดวยความเร็วสูงที่ขอมูลจะถูกแบงออกเปนกลุมขอมูล
ยอยๆ ที่จะนําไปมอดูเลตกับสัญญาณพาหที่ความถี่
ตางๆ กัน แลวนําสัญญาณที่ไดทั้งหมดสงออกไป
พรอมๆ กันรูปแบบ ในการมอดูเลตสัญญาณพาหยอย
ที่นิยมทั่วไปมีหลายลักษณะ เชน QAM, 16-QAM 
หรือ 64-QAM เปนตน ใน OFDM กลุมของขอมูลจะ
ถูกแปลงใหอยูในชองสัญญาณที่ขนานกันเมื่อนําไป
มอดูเลตกับสัญญาณพาหยอยตางๆ ดังนั้นจะได
สัญญาณบนแกนแถบความถี่ ซึ่งจะแปลงสัญญาณ
กลับใหอยูบนแกนเวลาอีกครั้งโดยใชการแปลงกลับฟู
เรียรอยางเร็ว (IFFT) หลังจากนั้นจะมัลติเพล็กซเขา
ดวยกันใหเปนขอมูลแบบอนุกรม แลวจึงสงสัญญาณ
ออกไปทางเสาอากาศของเครื่องสงหลังจากการมอดู
เลตแบบ OFDM จะมีการสอดแทรกชวงแถบปองกัน
ความผิดพลาดแคบๆ เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่แทรก
สอดเขามา (Inter symbol Interference: ISI) ที่เกิดจาก
สัญญาณที่มาจากหลายเสนทาง (multi-path) ที่เรียกวา
แถบแคบๆนี้วา การเสริมไซคริก (Cyclic prefix) สวน
ในเครื่องรับจะดํา เนินกระบวนการตรงขามกับ
เครื่องสง โดยจะใชการแปลงฟูเรียรอยางเร็วเพื่อแปลง 
สัญญาณที่อยูบนแกนเวลาไปเปนแกนบนแถบความถี่
ขอดีของเทคนิค OFDM คือสามารถใชงานแถบ
ค ว า ม ถี่ ที่ มี สั ญ ญ าณพ า ห เ ดี่ ย ว ไ ด อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ สามารถปองกันผลกระทบจากการ
รบกวนของสัญญาณหลายเสนทาง และมีความไวต่ํา
ตอการจางหายของความถี่ที่ใชงาน 

3.  การออกแบบเครื่องควบคมุวาลวน้ํา 
บล็อกไดอะแกรมการออกแบบ   แสดงดัง   

ในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องควบคุมวาลวน้าํไรสาย 

 
เ ครื่ อ งควบคุมวาล วน้ํ า ไร ส ายโดยใช

ไมโครคอนโทรลเลอรที่ออกแบบแบงออกเปน 2 
สวนหลักคือ สวนที่ 1 ชุดเครื่องสงหลัก ซึ่งภายใน
ประกอบดวยวงจรแหลงจายไฟ วงจรตั้งเวลา วงจร
ควบคุมการทําทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร และ
สวนที่ 2 ชุดเครื่องรับสําหรับควบคุมวาลวน้ํา ซึ่ง
ภายในประกอบดวยวงจรแหลงจายไฟ วงจรชุด
ควบคุมรีเลยและโซลินอยวาลว วงจรควบคุมการทํา 
งานดวยไมโครคอนโทรลเลอร โดยการติดตอสื่อสาร
จะใชวงจรการสื่อสารไรสาย ความถี่ 2.4 GHz 

(ข) ชุดเครื่องรับ 

(ก) ชุดเครื่องสง 
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ภาพที่ 3 วงจรเครื่องสงหลัก 

 

ภาพที่ 3 แสดงชุดเครื่องสงสําหรับควบคุม
การทํางานของระบบ   ที่ประกอบดวยวงจรไมโคร- 
คอนโทรลเลอร PIC [2] ทําหนาที่ประมวลผลและ
ควบคุมการทํางาน สามารถติดตอภาคแสดงผลแบบ
แอลซีดี รับขอมูลจาก Keyboard และควบคุมการรับและ
สงสัญญาณโดยใชชุดโมดูลไรสายที่ความถี่ 2.4 GHz 
เพื่อติดตอและควบคุมการทํางานของชุดเครื่องรับ 

 
 

ภาพที่ 4 วงจรเครื่องรับสําหรับควบคุมวาลวน้ํา 

 

ภาพที่ 4 แสดงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC   16F872    จะทําหนาที่ประมวลผลและควบคุม   
การทํางานของระบบทั้งหมด    สามารถควบคุมภาค 
การติดตอสื่อสารของโมดูล TRW-2.4 GHz แบบไรสาย 
โดยสัญญาณที่ไดจะไปควบคุมการทํางานของรีเลย

และโซลินอยวาลว   นอกจากนั้น  มีวงจรตรวจสอบ
อุณหภูมิซึ่งเปนการรับสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อนํามาใช
ควบคุมอุณหภูมิตามที่ตองการ และมีชุดการติดตอกับ
ตัวตรวจสอบสภาวะฝนตกซึ่งจะรับสัญญาณแบบแอนะลอก
แลวนําไปแปลผลเพื่อใชในการควบคุมตอไปการออกแบบ
โปรแกรมการควบคุมการทํางาน   ของเครื่องควบคุม
วาลวน้ําไรสายโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรจะมีการ
ออกแบบแยกเปนสวนไดคือ การออกแบบโปรแกรม
ชุดควบคุมหลัก  ดังแสดงในภาพที่  5  การออกแบบ
โปรแกรมควบคุมการทํางานการรับ / สงขอมูลแบบ    
ไรสาย ดังแสดงในภาพที่ 6 และการออกแบบโปรแกรม
การควบคุมชุดควบคุมวาลวน้ํา ดังแสดงในภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 5 ผังงานโปรแกรมของชุดควบคุมหลัก 
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ภาพที่ 5 แสดงโปรแกรมควบคุมหลักที่
ประกอบไปดวยเมนูยอยจํานวน 2 เมนู คือ เมนู 
Manual ใชสําหรับเปด-ปด วาลวนํ้ากําหนดโดย
ผูใชงาน และเมนู Automatic ใชสําหรับตั้งเวลาเปด-
ปด ของชุดควบคุมวาลวแบบอัติโนมัติ ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบตัวตรวจจับสภาวะตางๆ ที่ออกแบบไวได
ดวย 

 
 

ภาพที่ 6 ผังงานโปรแกรมควบคุมการรับ/สงขอมูลแบบไรสาย 

 

ภาพที่ 6 แสดงผังงานโปรแกรมควบคุมรับ/สง
ขอมูลแบบไรสายเริ่มตนดวยการกําหนดคาการทํางาน
ใหกับโมดูล TRW ที่ความถี่ 2.4 GHz ซึ่งตัว
ไมโครคอนโทรลเลอรจะถูกโปรแกรมใหตรวจสอบ
สภาวะการทํางาน เพื่อรับ-สงขอมูลจากผูใชงานติดตอ 
กับชุดควบคุมวาลวน้ําภาพที่ 7 แสดงผังงาน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของชุดควบคุมวาลวนํ้า 

เริ่มตนดวยการกําหนดคาเริ่มตน กําหนดคําสั่งควบคุม
เริ่มตนจากผูใชงาน ซึ่งโปรแกรมจะมีการตรวจสอบ
ระดับคาอุณหภูมิและสภาวะฝนตกที่ใชแผนเซนเซอร
น้ํา เพื่อทําการเปด-ปดชุดควบคุมโซลินอยวาลว ตาม
เงื่อนไขที่ผูใชกําหนดไว  นอกจากนี้ โปรแกรมยัง
สามารถตั้งเวลาการควบคุมวาลวนํ้าตามชวงเวลาที่
ผูใชตองการได โดยโปรแกรมจะทํางานและ
ตรวจสอบสภาวะตางๆ เหลานี้ตลอดเวลาที่ใชงาน 

 

 
ภาพที่ 7 ผังงานโปรแกรมของชุดควบคุมวาลวน้ํา 
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4.  ผลการทดสอบ 
ผลที่ไดจากการดําเนินงาน ทําใหไดเครื่อง

ควบคุมวาลวน้ําไรสายควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรเลอร
สําหรับการควบคุมการรดน้ําตนไมในภาคเกษตรกรรม 
ซึ่งมีชุดควบคุมอยู 2 สวนคือชุดควบคุมหลัก และชุด
ควบคุมวาลวน้ํา โดยใชระบบการสื่อสารขอมูลไรสาย 
ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

      
                     (ก)                                    (ข) 

ภาพที่ 8 (ก) ชุดเครื่องสง และ (ข) ชุดเครื่องรับ 
 

การทดสอบเครื่องมือที่สรางขึ้นสามารถ
แบงออกไดเปน 5 สวนคือการทดสอบการรดน้ําโดย
การต้ังเวลาลวงหนา การทดสอบการรดน้ําโดยการ
สั่งงานแบบอิสระ การทดสอบการรดน้ําโดยการ
ควบคุมอุณหภูมิ การทดสอบการรดน้ําเมื่อเกิดสภาวะ
ฝนตก การทดสอบการรับ/สงขอมูลแบบไรสายตาม
ระยะทางที่กําหนดในที่โลงแจง การติดตั้งชุดควบคุม 
ดงัแสดงในภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 9 การติดตั้งชุดควบคุมวาลวน้าํ 

4.1  ผลการทดสอบการรดน้ําโดยการตั้งเวลา 
กําหนดใหมีการตั้งเวลาเปดและปด ที่ชุด

ควบคุมหลักโดยเมื่อถึงเวลาที่ต้ังไวชุดควบคุมหลักจะ
สงขอมูลการทํางานแบบไรสายไปยังชุดควบคุมวาลว
น้ํา ในระยะทางไมเกิน 60 เมตรในที่โลงแจง เพื่อ
ควบคุมการเปด และปดโซลินอยวาลวตามที่กําหนด
ปรากฏวาเมื่อถึงเวลาที่ ต้ังไว ชุดควบคุมวาลวน้ํ า
สามารถทํางานไดตามที่กําหนด 
4.2  ผลการทดสอบการรดน้ําโดยการสั่งงานแบบอิสระ 

เปนการทดสอบการสั่งงานใหชุดควบคุมหลัก
สงขอมูลการทํางานแบบไรสายไปยังชุดควบคุมวาลว
น้ําที่ระยะทางไมเกิน60 เมตรในที่โลงแจง เพื่อ
ควบคุมการเปดและปดโซลินอยวาลวตามเงื่อนไขที่
กําหนด ปรากฏวาเมื่อมีการสั่งงานควบคุมการทํางาน 
เปดและปดโดยชุดควบคุมหลัก แลวสงขอมูลแบบ  
ไรสายไปยังชุดควบคุมวาลวน้ํา พบวาชุดควบคุม
วาลวน้ําสามารถทํางานไดตามเงื่อนไขที่กําหนด 

4.3  ผลการทดสอบการรดน้ําโดยการควบคุมอุณหภูมิ 
ทดสอบโดยการตั้งอุณหภูมิจากโปรแกรม  

ที่ชุดควบคุมวาลวน้ําไวที่ 38 องศา แลวตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ ถาอุณหภูมิมีคา
มากกวาระดับที่ต้ังไวเครื่องควบคุมวาลวน้ําจะทํางาน
อัตโนมัติ แตถานอยกวาจะไมทํางาน ปรากฏวาเมื่อ
อุณหภูมิของอากาศมีคามากกวา 38 องศา ชุดควบคุม
วาลวน้ําจะทําการเปดโซลินอยวาลวเพ่ือใหมีการรดน้ํา
เปนเวลา 10 นาทีหรือระยะเวลาที่กําหนด แลวจะหยุด
รดน้ําเปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวเริ่มตรวจสอบอุณหภูมิ
ใหม ถาอุณหภูมิมากกวา 38 องศา เครื่องควบคุมจะ
เริ่มทํางานใหม ถาอุณหภูมิตํ่ากวา 38 องศา เครื่อง
ควบคุมจะหยุดทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการทดสอบการรดน้ําโดยการควบคุม 
                   อุณหภูมิ 

 
4.4  ผลการทดสอบการรดน้ําเม่ือเกิดสภาวะฝนตก 

เครื่องควบคุมจะมีการเปรียบเทียบการ
ทํางานในสภาวะฝนตกที่ตรวจสอบสัญญาณที่รับเขา
มาจากแผนเซนเซอร เมื่อแผนเซนเซอรไดรับน้ํา ชุด
ควบคุมวาลวน้ําจะหยุดทํางานอัตโนมัติปรากฏวา
เมื่อใดที่เกิดสภาวะฝนตกแลวทําใหแผนเซนเซอร
เปยกน้ํา จะทําใหชุดควบคุมวาลวนํ้าไมทํางานจนกวา
แผนเซนเซอรจะแหง จึงจะทําใหชุดควบคุมทํางาน
เพื่อตรวจสอบในสภาวะตามปกติตอไป โดยผลของ
การทดสอบพบวาเครื่องควบคุมทํางานถูกตองตาม
เงื่อนไขทุกประการ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเมื่อเกิดสภาวะฝนตก 

 
 
 

4.5  ผลการทดสอบการรับ/สงขอมูลแบบไรสาย 
       ตามระยะทาง 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการรับ/สงขอมูลแบบไรสายตาม 

                   ระยะทาง  (สําหรับพื้นที่โลงแจง) 

ลําดับ ระยะทาง 
(เมตร) 

ทดสอบ 
คร้ังที่ 1 

ทดสอบ 
คร้ังที่ 2 

ผลการทดสอบ 

1 20    ชุดควบคุมทํางานได 
2 40    ชุดควบคุมทํางานได 
3 60    ชุดควบคุมทํางานได 
4 70   - ชุดควบคุมทํางานไดเปน

บางครั้ง 
5 80   - ชุดควบคุมทํางานไดเปน

บางครั้ง 
6 90  -  ชุดควบคุมทํางานเปน

บางครั้ง 
7 100  - ชุดควบคุมทํางานเปน

บางครั้ง 
8 110  - - ชุดควบคุมทํางานไมได 
9 120 - - ชุดควบคุมทํางานไมได 
10 130  - - ชุดควบคุมทํางานไมได 

 
กําหนดการทดสอบในที่โลงแจง โดยทําการ

ทดสอบเริ่มจากการเพิ่มระยะทางระหวางชุดควบคุมที่
เปนชุดควบคุมหลัก และชุดควบคุมวาลวน้ํา แลวสังเกต
ผลการทํางานวาเครื่องควบคุมสามารถทํางานได
ตามปกติหรือไม เมื่อทําการเพิ่มระยะทางจนกระทั่ง
ชุดควบคุมหลักและชุดควบคุมวาลวน้ําไมสามารถ
รับ-สงขอมูลกันได ปรากฏวาชุดควบคุมหลักและชุด
ควบคุมวาลวน้ําสามารถรับ/สงขอมูลถึงกันไดอยางไม
ผิดพลาดจากระยะทาง 10 เมตร ถึง 60 เมตร แตเมื่อ
ระยะทาง 70 เมตร ถึง 100 เมตร จะทําใหการรับ/สง
ขอมูลมีการผิดพลาดเปนบางครั้ง และเมื่อระยะทาง 
110 เมตร ถึง 130 เมตร จะทําใหไมสามารถรับ/สง
ขอมูลไดรายละเอียด ดังในตารางที่ 3 

 
 

ครั้ง
ท่ี 

อุณหภูมิ
ท่ีกําหนด 

อุณหภูมิ
ท่ีวัดได 

การทํางานของเครือ่งควบคุม 

1 38 องศา 39 องศา เคร่ืองทํางาน รดน้ํา 10 นาที 
2 38 องศา 37 องศา ไมทํางาน 
3 38 องศา 39 องศา เคร่ืองทํางาน รดน้ํา 10 นาที 
4 38 องศา 39 องศา เคร่ืองทํางาน รดน้ํา 10 นาที 
5 38 องศา 35 องศา ไมทํางาน 

ครั้งท่ี 
วันท่ี

ทดสอบ 
สภาวะ ผลการทดสอบ 

1 1 /12/ 50 ฝนตก ชุดควบคุมไมทํางาน 
2 2/12/50 ฝนไมตก ชุดควบคุมทํางาน 
3 3/12/50 ฝนไมตก ชุดควบคุมทํางาน 
4 4/12/50 ฝนตก ชุดควบคุมไมทํางาน 
5 5/12/50 ฝนไมตก ชุดควบคุมทํางาน 
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5.  สรุปผล 
บทความนี้นําเสนอเครื่องควบคุมวาลวน้ํา 

ไรสายโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งจากการ
ทดสอบพบวาการรับ/สงขอมูลแบบไรสาย สามารถ
รับ/สงขอมูลไดในระยะทางสูงสุด 60 เมตรในโลง
แจง และเครื่องสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถควบคุมการทํางานดวยการต้ังเวลา การ
ควบคุมการทํางานดวยการสั่งงานแบบอิสระ การ
ควบคุมการทํางานดวยการตรวจสอบอุณหภูมิ การ
ควบคุมการทํางานเมื่อเกิดสภาวะฝนตกนอกจากนั้น
โครงงานวิจัยนี้ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพโดยการ
เพิ่มระยะทางในการรับ/สงขอมูลแบบไรสาย สามารถ
ทําไดโดยการเพิ่มกําลังสงและเปลี่ยนชนิดของ
สายอากาศของตัวรับ/สงขอมูล และควรปรับปรุงสวน
ของการควบคุมโดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร ที่
จะชวยใหการใชงานสะดวก รวดเร็วและยืดหยุนตอ
การใชงานที่ตองการการควบคุมการรดน้ําตนไมใน
พ้ืนที่กวางๆ และอยูหางไกลไดดียิ่งขึ้น 
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เคร่ืองวัดคาความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดแบบไรสาย 
Wireless Pulse Oximeter 
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บทคัดยอ 
 
            บทความนี้ นําเสนอการออกแบบและสราง
เครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบไรสาย 
โดยวิธีการพัลสออกซิมิตรีซึ่งอาศัยคุณสมบัติการ
ดูดกลืนของแสงสีแดง  และแสงอินฟราเรดที่ฮีโมโกลบิน
ในเม็ดเลือดแดง เครื่องนี้สามารถแสดงผลคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด      และรับ-สงขอมูล
แบบไรสายที่ความถี่ 2.4 GHz   ผลการทดสอบพบวา 
การติดตอขอมูลทํางานไดดีที่ระยะทางที่ไมมีสิ่งกีดขวาง
ไมเกิน 20 เมตร    การวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือดของผูใหญ  จะไดคาในชวงระหวาง 94  ถึง 
100%    เมื่อวัดเปรียบเทียบกับเครื่องทดสอบรุน 
MD300C1 จะใหคาความผิดพลาดไมเกิน ± 5 %  
 
คําสําคัญ : การวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจน 
ในเลือด, โมเลกุลของฮีโมโกลบิน, สื่อสารไรสาย 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

 
      This paper presents a design and 

contribution of wireless pulse oximeter. Based 

on the concept of absorption of red and infrared 

light, the different of hemoglobin molecules in 

the arterial blood is presented.  The pulse 

oximetry displays the percentage of blood 

oxygen saturation. The interface system will use 

the wireless communication with 2.4 GHz 

operating frequency. It can be operated in the 

distance within 20 meters without obstacle. A 

blood-oxygen saturation reading indicates the 

percentage of hemoglobin molecules in the 

arterial blood. Readings vary from 94 to 100% 

in a healthy adult.  The measured result is 

agreement with MD300C1 tester with ± 5 % 

error.  

 
Keywords : Pulse Oximetry, Hemoglobin 
Molecules, Wireless Communication  
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1.  บทนํา 
ปจจุบันมลพิษจากสภาพแวดลอมและสาร

ปนเปอนที่มีอยูในอาหาร เปนสาเหตุหนึ่งทําให
สุขภาพรางกายออนแอและเกิดการเจ็บปวยไดงาย 
การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง
และทันตอเวลา อาจทําใหเกิดอาการปวยที่รุนแรง
จนถึงขั้นเสียชีวิตได ดังนั้นการเฝาดูภาวะของผูปวย
อยางใกลชิดเพื่อการวินิจฉัย และการรักษาอยาง
ถูกตองทันตอเวลาเปนสิ่ งสําคัญอยางยิ่ งในการ
ชวยชีวิตผูปวย  ภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า 
(Hypoxemia) เปนภาวะหนึ่งซึ่งพบไดบอยในผูปวย
ภาวะนี้มีผลตอกระบวนการทํางานของเซลลทั่ว
รางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งอวัยวะที่สําคัญของรางกาย
เชน สมอง และ หัวใจ  เปนตน ถาไมไดรับการรักษา 
ที่ถูกตองและทันตอเวลาอาจทําใหผูปวยพิการหรือ
เสียชีวิตได ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ําเกิดขึ้นจากกรณี
หลังการผาตัด (Postoperative hypoxemia) และการให
ยาระงับความรูสึก เปนภาวะแทรกซอนที่เปนปจจัย
หลักที่ทําใหอวัยวะตางๆทํางานผิดปกติและนําไปสู
การเสียชีวิต พบไดมากถึงรอยละ 31 ในผูปวยที่มารับ
การใหยาระงับความรูสึก [1] เครื่องวัดคาความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือด ที่ใชกันอยางแพรหลายตาม
โรงพยาบาลในปจจุบัน จะใชวิธีการพัลสออกซิมิตรี
ในการวัดคา ซึ่งไมตองเจาะเลือดของผูปวย แมวาจะมี
ใชกันอยางแพรหลายตามโรงพยาบาลตางๆ แตก็ยัง
ไมเพียงพอและทั่วถึง เนื่องจากมีราคาแพง เพราะตอง
นําเขาจากตางประเทศในราคาสูง [2] และปญหาที่ไม
สามารถสงสัญญาณเตือนเมื่อคาออกซิเจนในเลือดที่
วัดไดตํ่ากวาคาที่กําหนดไว ไปยังตําแหนงที่มี
เจาหนาที่ประจําอยูได ดังนั้นวัตถุประสงคของ
งานวิจัยนี้ จึงตองการออกแบบและสรางเครื่องวัดคา

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบไรสายโดยใช
เทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม 
2.  ทฤษฎีและหลักการ 
2.1  ความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบิน [3] 

การตรวจวัดปริมาณการอิ่มตัวออกซิเจน
ของฮีโมโกลบิน(Hemoglobin) สามารถบงบอกถึง
ปริมาณของออกซิเจนในเลือดได ฮีโมโกลบินเปน
สวนประกอบหนึ่งที่มีอยูในเม็ดเลือดแดงซึ่งในเม็ด
เลือดแดงจะประกอบดวยฮีโมโกลบินอยู 4 ชนิดแตมี 
เพียง 2 ชนิดที่สามารถจับกับออกซิเจนได คือ  

1. Oxyhemoglobin (HbO2) เปนฮีโมโกลบิน
ที่จับอยูกับออกซิเจน 

2. Reduced Hemoglobin หรือ Deoxyhemoglobin 
(Hb) เปนฮีโมโกลบินที่ปลอยออกซิเจนใหกับรางกาย
ไปแลว หรือไมไดจับกับออกซิเจนแตพรอมจะจับกับ
ออกซิเจน 

ดังนั้นสามารถหาปริมาณความอิ่ม ตัว
ออกซิ เ จนขอ งฮี โ ม โกลบิ น จ ากสั ดส วนขอ ง
ฮีโมโกลบินที่จับอยูกับออกซิเจนกับปริมาณของ
ฮีโมโกลบินทั้งหมดที่สามารถจับตัวกับออกซิเจน
(Functional Hemoglobin Saturation : SpO2) ไดดัง
สมการ  

 

100
HbHbO2

HbO2
2SpO ×

+
=(%)            (1) 
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2.2  คาความอ่ิมตัวของออกซิเจนโดยวิธีพัลส 
       ออกซิมิตรี [3] 

 
ภาพที่ 1 สัมประสิทธิการดูดกลืนแสงของ HbO2 และ Hb  

                   ที่ความยาวคลื่นของแสงแตกตางกัน 
 

การหาคาความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแบบ 
Functional Hemoglobin Saturation จะมีฮีโมโกลบิน
ที่เกี่ยวของอยู 2 ชนิด ไดแก HbO2 และ Hb ซึ่ง
ฮีโมโกลบินทั้ง 2 ชนิด มีสัมประสิทธิ์การดูดกลืนของ
แสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น 660 nm และแสงอินฟราเรด
ที่มีความยาวคลื่น 940 nm ที่แตกตางกัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ดังนั้นการวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด โดยวิธีการพัลสออกซิมิตรี จึงตองใชแสงสีแดง
และแสงอินฟราเรดสองผานปลายนิ้ว ซึ่งแสงสวน
หนึ่งถูกดูดกลืนโดยฮีโมโกลบินที่อยูในกระแสเลือด
ในขณะที่แสงอีกสวนหนึ่งสามารถทะลุผานได ดัง
แสดงการวางอุปกรณในการสองและรับแสงที่ปลายนิ้ว  
ในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การวางอุปกรณในการสองและรับแสงที่ปลายนิ้ว 

สัญญาณที่เกิดจากการดูดกลืนแสงเมื่อแสง
สองผานปลายนิ้วประกอบดวย สัญญาณแรงดัน DC 
และสัญญาณแรงดัน AC ซึ่งแรงดัน DC จะเกิดจาก
การดูดกลืนแสงโดยเนื้อเยื่อโลหิตดําและโลหิตแดงที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลงตามชีพจร แรงดัน AC เกิดจาก
การดูดกลืนแสงโดยเสนโลหิตแดงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามชีพจร ดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อนําคาจากสัญญาณ
ที่เกิดจากแสงสีแดงและแสงอินฟราเรด มาคํานวณหา
อัตราสวนของคาการดูดกลืนแสง (Ratio : R) ดัง
สมการ (2) 

 

= RED RED

IR IR

  
R AC DC

AC DC
                (1) 

 

 
ภาพที่ 3 การดูดกลืนแสงเมื่อสองผานปลายนิ้ว 

 

เมื่อนําคาอัตราสวน R ไปหาคาความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือดโดยใชกราฟความสัมพันธของ
คา R กับความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินดัง
ภาพที่ 4 ดวยวิธีการวัดสัญญาณการดูดกลืนแสงที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามชีพจร ทําใหทราบถึงปริมาณ
ออกซิเจนที่ถูกขนสงไปกับกระแสเลือด จึงเปน
เหตุผลที่เรียกวิธีการนี้วา พัลสออกซิมิตรี และเรียก
เครื่องวัดที่นําวิธีการน้ีไปใชวา พัลสออกซิมิเตอร 
(Pulse Oximeter) 
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธของคา R กับความอิ่มตัวออกซิเจน [4] 

 
3.  การออกแบบเครื่องวัด 
3.1  การออกแบบเครื่องวัดคาอ่ิมตัวของออกซิเจน 
        ในเลือด 

บล็อกไดอะแกรมดังในภาพที่ 5  สามารถ
แบงออกเปน 3  สวนหลัก คือ โปรแกรมแสดงผลคา
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดบนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

 
ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องวัด 

 

เครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
จะใชวงจรรับ/สงขอมูลแบบไรสายยานความถี่ 2.4 
GHz ทําหนาที่รับ/สงขอมูลระหวางเครื่องวัดคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือดกับเครื่องคอมพิวเตอร 
ภายในเครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ประกอบดวย วงจรขับหลอดแอลอีดี วงจรแปลง
กระแสเปนแรงดัน วงจรขยายสัญญาณ วงจรกรอง
ความถี่ตํ่าผาน วงจรจัดระดับสัญญาณ และวงจร
ควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

 

 
ภาพที่ 6 วงจรขับหลอดแอลอีดี 

 

ภาพที่ 6 แสดงวงจรและสวนสําคัญของ   
ตัวตรวจจับรุน BM-300 ภายในจะประกอบดวย
แอลอีดี 2 ตัว ทําหนาที่เปนแหลงกําเนิดแสงสีแดงและ
แสงอินฟราเรด โฟโตไดโอดทําหนาที่รับแสง ภายใน
วงจรประกอบดวยทรานซิสเตอร 4 ตัว ทํางานรวมกัน
ทําหนาที่กําหนดทิศทางการไหลของกระแส ในการ
ควบคุมแอลอีดีสีแดงหรือแอลอีดีอินฟราเรดทํางาน 
สําหรับไอซีเบอร TL 062 ทําหนาที่รักษาปริมาณ
กระแสที่ไหลผานแอลอีดีใหคงที่ โดยการปรับที่ความ
ตานทานปรับคาได 
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ภาพที่ 7 วงจรควบคุมการทํางานโดยไมโครคอนโทรลเลอร 
  

ภาพที่ 7 แสดงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC ทําหนาที่ประมวลผล และควบคุมการทํางานของ
ระบบทั้งหมดไดแก ควบคุมจังหวะการติดดับของ
หลอดแอลอีดีสีแดงและอินฟราเรด, ควบคุมการ
สวิตชเพื่อเลือกสัญญาณ IR และ RED Signal จาก
วงจรจัดระดับสัญญาณเพื่อปอนเขาสูวงจรแปลง
สัญญาณแอนะลอกเปนดิจิตอล, ควบคุมการแสดงผล
ที่แอลซีดี และไอซีเบอร MAX232 ทําหนาที่แปลง
สัญญาณตามมาตรฐานการสงผานขอมูลแบบอนุกรม 
RS-232 เพื่อใชสําหรับการติดตอสื่อสารกับเครื่อง
คอมพิวเตอรผานวงจรรับ/สงขอมูลแบบไรสาย 

 

 
ภาพที่ 8 วงจรรับ/สงขอมูลแบบไรสาย 

 

ภาพที่ 8 วงจรไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล 
MCS 51 จะทําหนาที่ควบคุมการทํางานหลัก โดยจะ
ทําการรับขอมูลจากคอมพิวเตอร แลวสงขอมูลตอไป
ยังชุดสื่อสารไรสาย ความถี่ ใชงานที่ 2.4 GHz มอดูล
หรือรับขอมูลแลวสงตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร ใน
การ เชื่ อมตอวงจรรับ /สงขอมูลแบบไรสายกับ
คอมพิวเตอร จะใชมาตรฐานในการรับสงขอมูลแบบ
อนุกรม RS232 ซึ่งระดับแรงดันของลอจิกจะแตกตาง
จากระดับแรงดันของลอจิกที่ไมโครคอนโทรลเลอร
สามารถรับทราบไดดั งนั้นจึงตองใชไอซี เบอร 
ADM3202 ทําหนาที่เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันของ
ลอจิกเพื่อใหสามารถสื่อสารกันได เนื่องจากวงจร
สื่อสารไรสาย ใชแรงดันไฟเลี้ยงสูงสุดไดไมเกิน 3.3 
โวลต  ดังนั้นจึงตองใชไอซีเบอร LD1117 ทําหนาที่
รักษาระดับแรงดันที่เอาตพุตใหได 3.3 โวลต นั่นเอง 

 

3.2  การออกแบบโปรแกรมการควบคุม 
การออกแบบโปรแกรมสําหรับเครื่องวัดคา

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ดังแสดงในภาพที่ 
9 เปนโปรแกรมการควบคุมการทํางานของระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อคํานวณคาที่ตองการและ
แสดงผลบนจอแอลซีดี พรอมกับสงผานระบบสื่อสาร
ไรสายไปยังเครื่องคอมพิวเตอรตอไป 
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ภาพที่ 9 ผังงานของโปรแกรมประมวลผล 

 

3.3  การออกแบบโปรแกรมแสดงผล 
การสรางโปรแกรมแสดงผลบนจอภาพและ

การสรางเสียงสัญญาณเตือนเมื่อคาที่วัดไดตํ่ากวาหรือ
เทากับคาที่ผูใชกําหนดไว จะใชโปรแกรมเดลไฟล 7 
แอพพลิเคชันที่สามารถทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ 
Windows 98, Windows Xp และ  Windows Vista ได 
โดยจะแสดงคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดใน
รูปแบบตัวเลขจาก 0 ถึง 100 สามารถตั้งคาระดับ
ออกซิเจนในเลือดเพื่อสรางสัญญาณเตือนที่เปนคําพูด
พรอมกับแสงกระพริบเปนจังหวะ ดังแสดงในภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 10 โปรแกรมแสดงผล 

 

4.  ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบการวัดรูปคลื่นสัญญาณจาก

วงจรเครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่
สรางขึ้นดังแสดงในภาพที่ 11 ซึ่งประกอบดวย
สัญญาณแสงอินฟราเรด สัญญาณจากแสงสีแดงและ
สัญญาณบอกจังหวะเริ่มตนในการแปลงสัญญาณจาก
แอนะลอกเปนดิจิตอล จะแสดงผลรูปคลื่น ในภาพที่ 12 

 
(ก) เซนเซอรรุน BM-300 

 

 
(ข)  ตัวเคร่ืองวัด 

 

ภาพที่ 11 เครื่องวัดที่เสร็จสมบูรณ 
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ภาพที่ 12 รูปคลื่นสัญญาณที่ไดจากการทดสอบ 

 

การทดสอบเพื่อหาคาความผิดพลาด ของ
เครื่องวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ดัง
แสดงในภาพที่ 13 เปนการทดสอบโดยวิธีการการ
สอบเทียบ โดยใชเครื่องจําลองสัญญาณปริมาณ
ออกซิเจนในเลือด ยี่หอ FLUKE รุน INDEX 2 เปน
เครื่องมือสําหรับสอบเทียบ มีขั้นตอนในการทดสอบ 
คือ ปรับระดับคาของปริมาณออกซิเจนในเลือดที่
แสดงคาเปนแบบรอยละตั้งแต 70 ถึง 100 โดยเพิ่มขึ้น
ครั้งละ 2 ซึ่งในแตละคาจะทําการอานและบันทึกคา
จากเครื่องที่สรางขึ้นทุกๆ 1 นาที จํานวน 3 ครั้ง พบวา 
คา SpO2 ในชวงรอยละ 84 ถึง 100 มีคาความผิดพลาด
ไมเกิน ± 5 % 

 
ภาพที่ 13 การสอบเทียบเครื่องมือวัด 

 
 
 
 

ตารางที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการสอบเทียบกับ FLUKE  

                   รุน INDEX 2 

 

คา  SpO2(%)  ท่ีอานได error 
( % ) 

SpO2(%)  
(ทดสอบ) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3  
84 89 89 89 5.00 

88 91 91 92 3.33 

92 92 92 92 0.00 

96 93 93 93 -3.00 

100 95 95 95 -5.00 

 
ผลของการทดสอบการทํางาน ของวงจรรับ/สง

ขอมูลแบบไรสายยานความถี่ 2.4 GHZ โดยใชโปรแกรม 
STERM VER 2.0 ทําหนาที่ควบคุมการรับ/สงขอมูล
จากคอมพิวเตอรเครื่องที่ 1 ผานวงจรรับ/สงขอมูล
แบบไรสายไปยังคอมพิวเตอรเครื่องที่ 2 พบวา วงจร
รับ/สงขอมูลแบบไรสายที่สรางขึ้นสามารถรับ/สง
ขอมูลไดที่ระยะทางไมเกิน 20 เมตรในที่ไมมีสิ่ง     
กีดขวาง ผลของการทดสอบโปรแกรมแสดงผลบน
คอมพิว เตอรซึ่ ง ได จ าก วิธี การทดสอบโดยใช
โปรแกรม STERM VER 2.0 ทําหนาที่ควบคุมการสง
ขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องที่ 1 ผานพอรตอนุกรม 
RS232 ไปยังคอมพิวเตอรเครื่องที่ 2 ซึ่งใชสําหรับรัน
โปรแกรมแสดงผลที่เขียนขึ้น ผลการทดสอบพบวา
โปรแกรมแสดงผลสามารถแสดงตัวเลขที่สงมาได
ถูกตองจาก 0 ถึง 100 และสามารถสรางสัญญาณเตือน
ไดตรงตามที่กําหนดเมื่อคาที่สงมาตรงตามเงื่อนไข 
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ภาพที่  14  การทดสอบการทํางานของเครื่องวัด 

 
การทดสอบการทํางานของเครื่องวัดที่สรางขึ้น 

ดังแสดงในภาพที่ 14 โดยการนําเครื่องวัดคาความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดรุน MD300C1 มา
เปรียบเทียบโดยใชกลุมตัวอยาง 5 คน ในแตละคนจะ
ทําการอานคาทุกๆ 1 นาที จํานวน 3 ครั้ง ผลการ
ทดสอบพบวา เครื่องที่สรางขึ้นสามารถวัดและสง
คาที่ วัดไดผานวงจรรับ /สงขอมูลแบบไรสายมา
แสดงผลที่คอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดรุน MD300C1 เครื่องวัดที่
สรางขึ้น สามารถวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดไดใกลเคียงกันโดยคาที่วัดไดมีความแตกตางไมเกิน 
± 5 % ดังนั้นสรุปไดวา เครื่องมือที่สรางขึ้นนั้นมี
คุณภาพในระดับดีสามารถนําไปพัฒนาเพื่อใชในเชิง
อุตสาหกรรมได 

 

5.  สรุปผล 
บทความนี้นําเสนอ ผลการสรางเครื่องวัดคา

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบไรสาย ที่ใช
การรับ/สงขอมูลแบบไรสาย สามารถกระทําไดที่
ระยะทางไมเกิน 20 เมตรในที่ไมมีสิ่งกีดขวาง การวัด
คาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจะใชงานในชวง
คาระหวางรอยละ 84 ถึง 100 เทานั้น โดยปกติคาที่ได
จากการวัดในผูใหญจะใหคาระหวาง 94-100 % และ

ผลของการวัดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องรุน MD300C1 
พบวาคาที่วัดไดมีความแตกตางกันไมเกิน ± 5 %
ปญหาสําคัญ จากการทดสอบการใชงานของเครื่องวัด
ที่สรางขึ้น คือ ความแตกตางของสีผิวและความหนา
ของนิ้วของคนเราไมเทากัน ทําใหปริมาณความเขม
ของแสงสวางที่สองผานนิ้วของแตละคนจะแตกตาง
กัน ดังนั้นจําเปนตองปรับอัตราของสัญญาณที่
เหมาะสม เพื่อที่เครื่องวัดนี้สามารถนําไปใชงานกับผู
ที่มีสีผิวและความหนาของนิ้วที่แตกตางกันได แต
อยางไรก็ตามก็พบวายังมีคาความผิดพลาดในการวัด
เกิดขึ้น แนวทางในการแกไขคือ ควรปรับแกเครื่องวัด
ใหสามารถควบคุมความเขมของแสงและอัตราการ
ขยายไดแบบอัตโนมัติ นอกจากนั้นแลวสามารถเพิ่ม
ระยะทางในการรับ/สงขอมูลแบบไรสาย โดยการเพิ่ม
กําลังสงและออกแบบสายอากาศ ของวงจรสื่อสาร
แบบไรสายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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Demonstration set for a  Square Wave Generator by using  
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บทคัดยอ 
 
บทความนี้   นําเสนอการสรางชุดสาธิตการ

กําเนิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากฮารมอนิกของ
สัญญาณรูปคลื่นไซน เพื่อใชสาธิตในวิชาวงจรพัลส
และสวิตช่ิง การดําเนินงานจะเริ่มสรางสัญญาณรูปไซน
ที่ประกอบดวยคลื่นความถี่หลักมูล 1 kHz  และคลื่น
ความถี่ฮารมอนิกที่มีอันดับเปนเลขคี่    จากนั้นจะ
นําเอาสัญญาณทั้งสองชนิดมารวมกัน เพ่ือกําเนิดเปน
สัญญาณรูปคลื่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส    ผลการทดสอบ
พบวาการทํางานของวงจรชุดสาธิตสามารถทํางานได
ถูกตองสอดคลองกับทฤษฏี และผลจากการประเมิน
คุณภาพของชุดสาธิตที่สรางขึ้น  โดยผูเช่ียวชาญ  3 ทาน 
พบวามีคุณภาพอยูในระดับคะแนนเฉลี่ยดีมาก (4.51)  
ดังนั้นชุดสาธิตนี้สามารถที่จะนําไปใชประกอบการ
เรียนการสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  
คําสําคัญ : ชุดสาธิต, รูปคลื่นสี่เหลี่ยม, สัญญาณไซน 
 
 

 

Abstract 
 

     This paper presents the construction of a 

demonstration set f6r a square wave generator 

by using harmonic sine signals for instructor. 

This demonstration set generates a fundamental 

sine frequency at 1 kHz and the odd order of 

harmonic sine signals. After the sum of those 

signals, the square wave is generated. The 

experimental results of this demonstration set 

agrees with the theoretical results. After being 

evaluated by the three experts, the average score 

of quality of the demonstration set is 4.51, that 

means very good. Therefore this demonstration 

set can be used in educational domain with 

efficiency. 

 
Keywords : Demonstration set, Square wave, 
Sine Signal 
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1.  บทนํา 
วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

ในปจจุบันจัดไดวาเปนเทคโนโลยีที่ไดมีพัฒนาเติบโต
อยางตอเนื่องภายในเวลาอันรวดเร็ว   มีการคนพบ
หลักการใหมๆ    คนพบทฤษฎีหรือองคความรูใหมๆ 
ทําใหเกิดการประดิษฐคิดคนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส
ที่มีขนาดเล็ก ใชพลังงานต่ํา มีประสิทธิภาพสูง ในราคา
ที่ไมแพง และไดมีการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
อยางแพรหลาย     หรืออาจจะกลาววาในปจจุบัน
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  ไดเขามามีสวนรวมและ
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยแทบทุกอยาง 
เชน อุปกรณอํานวยความสะดวก อุปกรณระบบสื่อสาร 
อุปกรณดานการแพทย อุปกรณดานการศึกษา 
อุปกรณดานนันทนาการ และงานสื่อสารมวลชน
อุปกรณดานพลังงาน  และอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ 
เปนตน  

อยางไรก็ตาม หัวใจที่สําคัญอยางหนึ่งของ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คือ สัญญาณทางไฟฟาที่อยู
ในรูปของแรงดันหรือกระแส ที่ใชในการควบคุมการ
ทํางานของระบบและอุปกรณอิ เล็กทรอนิกสให
ทํางานไดอยางถูกตอง แมนยํา ภายในเวลาที่กําหนด 
ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาและการทําวิจัย เพื่อวิเคราะห
หรือสังเคราะหสัญญาณตางๆ เหลานี้ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในงานดานวิศวกรรมไฟฟาตอไป 

สําหรับดานการเรียนการสอนในสาขา
อิเล็กทรอนิกส นั้นการศึกษาเพื่อทําการออกแบบ
ระบบ หรือสรางวงจรทางดานอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
จะตองใชสัญญาณไฟฟาที่ทํางานรวมกับระบบหรือ
วงจรดังกลาว ซึ่งสัญญาณไฟฟาตางๆ เหลานี้อาจ
ไดมาจากเครื่องกําเนิดสัญญาณ ซึ่งมีต้ังแตเครื่อง
กําเนิดสัญญาณพื้นฐาน เชน Function generator 

จนถึงเครื่องกําเนิดสัญญาณในงานเฉพาะดาน เชน 
เครื่องกําเนิดสัญญาณโทรทัศน หรือวิทยุรวมไปถึง
เครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่สูงมากๆ จากการศึกษา
ในรายวิชาวงจรพัลสและสวิตช่ิง ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม (ค.อ.บ.) สาขา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน พบวาสัญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมมี
ความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งจาก
การศึกษาสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พบวาจะใช
หลักการของการรวมกันของสัญญาณฮารมอนิกรูป
คลื่นไซน ที่ผูเรียนสวนใหญไมสามารถเขาใจเนื้อหา
ไดอยางลึกซึ้ง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองใชส่ือ
ประกอบการเรียนสอน เพื่อใหผูเรียนไดมีจิตนาการ
และมองเห็นภาพความสัมพันธสัญญาณฮารมอนิกของ
สัญญาณรูปคลื่นไซนไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

จากแนวทางและปญหาดังกลาวขางตน 
บทความนี้จึงนําเสนอ การสรางชุดสาธิตการกําเนิด
สัญญาณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากฮารมอนิกของสัญญาณ
รูปคลื่นไซน โดยต้ังสมมติฐานวาผูเรียนสามารถ 
เขาใจเนื้อหารายวิชาวงจรพัลสและสวิตช่ิงไดดียิ่งขึ้น 
และกําหนดใหชุดสาธิตที่สรางขึ้นนี้มีคุณภาพในระดับดี
เพื่อนําไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนได [2] 

 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 
จากสมการของอนุกรมฟูเรียร  [1]  ได

กําหนดวาสัญญาณฟงกช่ันคาบ (Periodic function) ใด ๆ 
สามารถแทนใหอยูในเทอมหรือพจนของฟงกช่ันในรูป 
ของสัญญาณไซนและโคไซน โดยกําหนดให f(t) เปน
ฟงกช่ันคาบใดๆ ดังนี้ 
            ∑

∞

=

++=
1

0 )()(
n

nn tSinnbtCosnaatf ωω    (1) 
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เมื่อ  n  จะมีคาต้ังแต 1  ถึง ∞ 
กรณีสมการรูปคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  จะไดวา  
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ในการสรางสัญญาณสี่เหลี่ยมโดยพิจารณา

จากสมการอนุกรมฟูเรียร ซึ่งประกอบดวยสัญญาณ
รูปไซนความถี่หลักมูลฐาน โดยกําหนดความถี่หลักที่ 
1 kHz และทําการสรางสัญญาณฮารมอนิกอันดับที่
เปนเลขคี่ จํานวน 20 ความถี่ ต้ังแตฮารมอนิกที่ 3 ถึง
ฮารมอนิกที่ 39 โดยมีการควบคุมในเรื่องขนาดและ
เฟสของสัญญาณ จะสงผลทําใหไดสัญญาณรูปคลื่น
สี่ เหลี่ยมที่มีคาประมาณใกลเคียงกับคาในสมการ
อนุกรมฟูเรียร ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2 

 

 
ภาพที่ 1 รูปคลื่นของสัญญาณที่เกิดจากการรวมกัน 

                ระหวางสัญญาณความถี่หลักมูลและฮารมอนิกตาง ๆ 

ภาพที่ 2 รูปคลื่นความถี่หลักมูลและฮารมอนิกที่ 1 ถึง 9  

                ที่ไดจากสมการอนุกรมฟูเรียร 
 

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธของสัญญาณ
ความถี่หลักมูลและความถี่ฮารมอนิกที่ขนาดและเฟส
ของสัญญาณเปลี่ยนแปลงตามสมการอนุกรมฟูเรียร 
ซึ่งพบวาที่ฮารมอนิกอันดับคี่ ที่ความถี่สูงจะมีขนาดที่
ลดลงเมื่อเทียบกับฮารมอนิกอันดับคี่ที่ความถี่ตํ่า และ
ที่ฮารมอนิกอันดับที่ 1 จะมีขนาดและความถี่เทากับ
สัญญาณความถี่หลักมูล 

 

3.  หลักการการออกแบบ 
การออกแบบชุดสาธิตการสรางสัญญาณ

รูปคลื่นสี่เหลี่ยมแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ไดอะแกรมชุดสาธิตการสรางสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม 

                 จัตุรัส 

 

ภาพที่ 3 เปนไดอะแกรม สวนประกอบของ
วงจรทั้งหมดในชุดสาธิตนี้ ซึ่งประกอบไปดวยวงจรที่
ทํางานแบบดิจิตอลและวงจรที่ทํางานแบบแอนะลอก 
หลักการทํางานโดยรวมของวงจรชุดสาธิตการสราง
สัญญาณรูปสี่ เหลี่ยมจากฮารมอนิกของสัญญาณ
รูปคลื่นไซน จะเริ่มจากวงจรผลิตความถี่รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส [3-4] มีความถี่ที่คงที่ 1 kHz ซึ่งจะเปนความถี่ที่
กําหนดใหเปนความถี่หลักมูล(Fundamental Frequency) 
สัญญาณที่ไดจะถูกสงไปยังวงจร บัฟเฟอร เพื่อ
กระจายสัญญาณความถี่ 1 kHz ไปยังวงจรทวีคูณ
ความถี่ โดยวงจรนี้จะทําหนาที่สรางสัญญาณความถี่
ทวีคูณ ที่มีความถี่เปนจํานวนคี่เทาของสัญญาณ
ความถี่หลักมูลที่ปอนเขามาทางอินพุท เริ่มจาก 1 3 5 
7 9 ........35 37 39 เทา โดยสัญญาณความถี่ทวีคูณที่ได
นี้ จะมีเฟสที่สัมพันธกันกับสัญญาณความถี่หลักมูล 
จากนั้นสัญญาณที่ไดจะถูกสงไปยังวงจรเปลี่ยนรูป
คลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมใหเปนสัญญาณรูปคลื่นซายน 
และจะทําการปรับแตงขนาดของสัญญาณเหลานี้ ให
ไดขนาดของสัญญาณที่เหมาะสม กอนที่จะสงไปยัง
วงจรรวมสัญญาณ ตอไป 

 

สิ่งสําคัญในการทํางานของวงจรชุดสาธิตนี้ 
คือ ไอซีเฟสลอกลูป และวงจรเปลี่ยนรูปคลื่นหรือ
วงจรฟลเตอร โดยที่ไอซีเฟสล็อกลูปจะนํามาใชใน
การผลิตความถี่ 1 kHz และนํามาใชในวงจรทวคีูณ
ความถี่ ซึ่งเปนวงจรดิจิตอล เพื่อจําลองการสราง
ความถี่ฮารมอนิกอันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 39 ( เปน
สัญญาณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สมมาตร ) ซึ่งถาตองการ
ความสมบูรณของรูปคลื่นสิ่เหลี่ยม อาจตองใชจํานวน
ของความถี่ฮารมอนิกมากกวานี้ ดังแสดงในภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 วงจรทวีคูณความถี ่

 

ภาพที่ 4 แสดงการทํา งานของวงจรทวีคูณ
ความถี่ ประกอบดวยไอซีเฟสล็อกลูปทํางานรวมกับ
วงจรหาร/นับเลขฐาน 10 จํานวน 2 ตัว การทํางานจะ
เริ่มจากเมื่อมีสัญญาณความถี่หลักมูล 1 kHz ปอนเขา
มาที่ ไอซีเฟสล็อกลูป [5] วงจรภายในไอซีจะทําการ
สรางสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมอออกมา ซึ่งจะปอนไปยัง
อินพุทของวงจรนับ จากนั้นวงจรนับจะทําการสราง
สัญญาณปอนกลับไปควบคุมไอซีเฟสล็อกลูป เพื่อไป
เปรียบเทียบเฟสกับสัญญาณความถี่หลักมูลที่ปอนมา
ทางขาเขา ผลการเปรียบเทียบจะสงไปยังภาค VCO 
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ในไอซีเฟสล็อกลูป ทําใหไอซีเฟสล็อกลูปสราง
สัญญาณที่มีความถี่เปนความถี่ทวีคูณ โดยที่ยังมีเฟส
ตรงกันกับสัญญาณความถี่หลักมูล ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 รูปคลื่นสัญญาณทวคีูณความถี่ อันดับคี่ที ่1 และ 3 เทา 

 

สัญญาณที่ไดจากวงจรทวีคูณความถี่จะเปน
สัญญาณทางดิจิตอล ที่มีเฟสสัมพันธกันกับสัญญาณ
ความถี่หลักมูล (จากผลการทํางานของอซีเฟสล็อกลูป ) 
ขั้นตอนตอไป คือการนําเอาสัญญาณทวีคูณความถี่นี้
ไปทําการเปลี่ยนเปนสัญญาณรูปคลื่นไซน เพื่อจําลอง
เปนสัญญาณความถี่ฮารมอนิกตอไป [6] 
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ภาพที่ 6 วงจรเปลีย่นรูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมเปนรูปคลืน่ไซน 
 

ภาพที่ 6 เปนวงจรเปลี่ยนสัญญาณรูป
สี่เหลี่ยมที่ไดจากวงจรทวีคูณความถี่เปนสัญญาณ
รูปคลื่นไซนเพื่อเปนการจําลองสรางสัญญาณฮารมอนิกของ
สัญญาณความถี่หลักมูล ต้ังแตอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 
39 (เฉพาะอันดับคี่) วงจรนี้ประกอบไปดวยวงจรจูน
(Tune) ซึ่งจะทํางานในลักษณะวงจรผานแถบ 

ความถี่แบบ 4 อันดับ (Fourth order band-pass filter) 
คาความถี่จะเปนไปตามสมการ [7] 

LC
fc

π2
1

=     (3) 

 
การปรับขนาดแรงดันของสัญญาณทาง

เอาทพุทจะปรับคาตามความถี่ฮารมอนิกตางๆ สําหรับ
อัตราขยายแรงดันในแตละภาค จะกําหนดไวประมาณ 
1-2 เทา สําหรับคาตัวตานทานปรับคาได จะมีหนาที่
ปรับขนาดแรงดันใหไดตามที่ตองการกอนนําไป
รวมกันกับสัญญาณความถี่อื่นๆ ตอไป 

 

 
ภาพที่ 7 สัญญาณรูปคลื่นไซนที่แปลงมาจากรูปสี่เหลี่ยม 

 

จากนั้นจะนําเอาสัญญาณที่ไดไปทําการ
ปรับแตงขนาดของสัญญาณใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสมการอนุกรมฟูเรียร กอนที่จะนําไป
รวมกันที่วงจรรวมสัญญาณโดยผานสวิตชเลือก เพื่อ
เลือกรวมสัญญาณไดต้ังแต 2 สัญญาณไปจนถึง 20
สัญญาณ ซึ่งวงจรทั้งสองนี้แสดงไวในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 วงจรรวมสัญญาณ 
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4.  ผลของงานวิจัย 
ในสวนนี้จะกลาวถึงผลการดําเนินงานของ

โครงงานจากการดําเนินงานและผลการทดสอบ
โครงงานเพื่อใหเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไวนั้น 
จะสามารถแบงไดออกเปน 3 สวน คือ 
4.1 ผลของชุดสาธิต 

จากการออกแบบและสรางชุดสาธิต เมื่อ
ทดสอบพบวาในภาพรวมของชุดสาธิตจะมีการใช
งานที่คอนขางงาย จุดวัดสัญญาณและตําแหนงการ
วางสวิตชเลือกสัญญาณ มีความเหมาะสมงายตอการ
นําไปใชงาน ขนาดของโครงสรางชุดสาธิตมีขนาด
ความสูง 69 เซนติเมตร ความกวาง 59 เซนติเมตรและ
ความหนา 25 เซนติเมตร จุดวัดสัญญาณ 22 จุด มี
สวิตชเลือกสัญญาณ 20 ตัว และใช LED แสดงสถานะ
ของการเลือกสัญญาณ 40 ตัว ดังแสดงในภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 9 ชุดสาธิตที่สรางเสร็จแลว 

 
4.2  ผลของการทดสอบ 

จากการทดสอบการทํางานของชุดสาธิต
พบวาวงจรในแตละภาคสามารถทํางานไดอยาง
ถูกตอง แตอาจมีปญหาบาง เชนวงจรเปลี่ยนสัญญาณ
รูปสี่เหลี่ยมเปนสัญญาณรูปไซน ที่ความถี่สูงๆ จะมี
การรบกวนเกิดขึ้น และการปรับเลื่อนเฟสและขนาด 

ของสัญญาณรูปไซนเมื่อเทียบกับสัญญาณความถี่
หลักมูล ซึ่งจําเปนตองออกแบบและปรับแตงวงจรให
สามารถสรางสัญญาณใหถูกตองตามทฤษฏี ดังแสดง
ในภาพที่ 10 ถึง 12 ซึ่งใหผลใกลเคียงตามที่ตองการ มี
ความผิดพลาดไมเกิน 3 % 

 

 
ภาพที่ 10 ผลการรวมสัญญาณฮามอนิกสที่ 1 และ 1-3 

 

 
ภาพที่ 11 ผลการรวมสัญญาณฮามอนิกสที่ 1-5 และ 1-7 

 
ภาพที่ 12 สัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่ไดจากชุดสาธิต 

 

4.3  ผลของการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
การประเมินเพื่อหาคุณภาพของชุดสาธิตที่

สรางขึ้นนี้ ไดแบงหัวขอการประเมินออกเปน 3 ดาน 
ไดแก ดานชุดสาธิต ดานคูมือชุดสาธิต และดานการ
บํารุงรักษา โดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ที่เปนผูมี
ความเช่ียวชาญดานการสอน การจัดสรางสื่อและมี
ประสบการณในการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน
มาแลว  ซึ่ง ผลการประเมินและคาคะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมิน แสดงไวในตารางที่ 1 
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คนที ่
รายการประเมิน 

1 2 3 

คะแนน
เฉลี่ย 

ดานชุดสาธิต     

1. ขนาดชุดสาธิต  4  4  4  4.00  

2. การออกแบบการสราง  5  5  5  5.00  

3. การใชสี , สัญลักษณ  4  4  5  4.33 

4. ขนาดตัวอักษร , ภาพ  5  4  4  4.33  

5. ความสะดวกในการใชงาน  4  4  5  4.33  

6. คุณภาพและความถูกตอง  4  4  4  4.00  

คาเฉลี่ย  4.33  

ดานคูมือชุดสาธติ 

1. เนื้อหามีความถกูตอง  5  5  5  5.00  

2. ลําดบัและขั้นตอนเหมาะสม  5  5  5  5.00 

 3. ภาพและลักษณถูกตอง  4  4  5  4.33 

 4. ภาพสวยงามและมีเพียงพอ  5  5  5  5.00 

 5. เขาใจงายและมีความชัดเจน  5  4  5  4.66  

คาเฉลี่ย  4.80  

ดานการบํารุงรักษา 

 1. ความสะดวกในการดูแลรักษา  4  4  4  4.00 

 2. โครงสรางตรวจซอมไดงาย  5  4  5  4.66 

 3. การปรบัแตงวงจร  5  5  5  5.00 

 4. วัสดุที่ใชแข็งแรงทนทาน  4  4  4  4.00  

คาเฉลี่ย  4.41  

คะแนนคาเฉลี่ยรวม = 4.51 หรือ 90.2 %  

 
จากผลของการประเมิน พบวา คุณภาพของ

คูมือการใชงานของชุดสาธิตมีระดับคะแนนเฉลี่ยดีมาก 
(4.80) และคุณภาพเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด มีคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก (4.51) ดังนั้นสามารถสรุปไดวาชุดสาธิต
ที่สรางขึ้นนี้สามารถนําไปใชงานไดเปนอยางดี 

5.  สรุปผล 
งานวิจัยน้ีนําเสนอ การสรางชุดสาธิตการ

กําเนิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากฮารมอนิกของ
สัญญาณรูปคลื่นไซน ซึ่งประกอบดวย วงจร Tune 
วงจรรวมสัญญาณ วงจรสรางสัญญาณความถี่หลักมูล 
และวงจรทวีคูณความถี่ ที่กําเนิดความถี่และเฟสของ
สัญญาณที่ถูกตองแมนยํา แตอยางไรก็ตามจะมีคา
ผิดพลาดในชวงความถี่สูง ๆ และรูปคล่ืนสี่เหลี่ยมที่
สรางขึ้น จะเปนรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่ไมสมบูรณ 
เนื่องจากมีจํานวนฮารมอนิกที่ใชรวมกันมีไมมาก ซึ่ง
สอดคลองตามหลักการทางทฤษฎีของฟูเรียร ที่
กําหนดจํานวนฮารมอนิกไวถึงคาอนันต การพัฒนา
งานวิจัยนี้ สามารถพัฒนาวงจรใหใชอุปกรณที่มีขีด
ความสามารถสูงเชน อุปกรณประเภท OTA 
(Operational Transconductance Amplifier) หรือการ
นําเอา Micro controller มาใชในการสรางสัญญาณ 
และเพิ่มวงจรใหมีขีดความสามารถในการสราง
สัญญาณทวีคูณความถี่ จํานวนมากขึ้น เชน 100 
สัญญาณ ขึ้นไป จะทําใหไดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ 
สมบูรณมากกวานี้ 
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การออกแบบระบบควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบวิทยุสื่อสาร  
 245 เมกกะเฮิรตซ  

 A Design of Controlled and Emergency Systems via 245 MHz  
Radio Communication  
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บทคัดยอ 
 
            บทความวิจัยนี้  นําเสนอการสรางระบบ
ควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบกระจายเสียงดวย
วิทยุสื่อสาร   เพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมี
ระบบการทํางาน คือ การแจงเตือนภัย การเปด-ปด
ประตู  ระบบไฟแสงสวาง และระบบอัตโนมัติ   โดย
อาศัยหลักการใชสัญญาณความถี่คู  (DTMF)    ในการ
ควบคุมระบบผานวิทยุสื่อสารคลื่นย านความถี่
ประชาชน 245 เมกะเฮิรตซ   มีระบบเสียงตอบกลับ
อัตโนมัติเพื่อแสดงสถานะ  และมีระบบปองกันการ
ใชงานจากบุคคลอื่น     ผลการทดสอบการใชงาน
เครื่องแจงเตือนภัยผานระบบกระจายเสียงดวยสื่อสาร  
ปรากฏวาสามารถใชคําสั่งในควบคุมระบบการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะทางไมเกิน  1  กิโลเมตร
ในที่โลงแจง 

 
คําสําคัญ : การเตือนภัย, วิทยุสื่อสาร, ชุดควบคุม 

 

Abstract 
 

      This paper presents the controlled and 

emerged systems via 245 MHz radio 

communication  for industry. The control 

systems consist of emerged broadcasting, 

control system of doors, light system and 

automatic control.  The DTMF principle is 

utilized by 245 MHz radio communication  

system. The systems have the sound answer and 

security system. The tested results of operations 

are accuracy and efficiency in the distance 

within 1 kilometer.  

 
Keywords : Emergency, Radio Communication, 
Controller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 46



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-011 

1.  บทนํา 
ปจจุบันสถานการณดานสาธารณภัยไดกลาย 

เปนปญหาสําคัญทุกๆประเทศทั่วโลก คือย่ิงมีการ
พัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น
เพียงใดภัยพิบัติก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเปนเงา
ตามตัว  ภัยพิบัติไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือมี
ผูกระทําใหเกิดขึ้น  ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต  
หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ  
[1]   โรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเกิดภัยตางๆ
ได  จึงจําเปนจะตองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี   
เพื่อแจงเตือนภัยใหรวดเร็วและทันตอเวลาเพื่อความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน    ซึ่งระบบรักษาความ
ปลอดภัยเปนเรื่องที่จําเปนจะตองมีอุปกรณทางดาน
ตรวจสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในสถานที่
ตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม   สิ่งที่จะตองใชคือ
เครื่องเตือนการเกิดภัยพิบัติ [2]   ซึ่งระบบกระจาย
เสียงตามสายสามารถเปนเครื่องเตือนการเกิดภัยพิบัติ
ไดเปนอยางดี   เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบ
กระจายเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ  แจงขาวสาร
ตางๆใหกับบุคลากรภายในโรงงานทราบอยูแลว และ
ในปจจุบันระบบสื่อสารถือเปนสิ่งที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิตและดําเนินธุรกิจของสังคมเปนผลใหมีการ
คิดคนเทคโนโลยีใหมๆขึ้นมากมายเพื่อรองรับสิ่ง
ดังกลาว   สงผลใหระบบโทรศัพทเคลื่อนที่และระบบ
อินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทอยางมาก   อยางไรก็ตาม
เนื่องจากระบบอินเตอรเน็ตมีขอดอยตรงที่  มีการใช
งานอยูกับที่  ทําใหไมสะดวกเมื่อมีการนําไปใชนอก
สถานที่  [3]  และระบบโทรศัพทมีขอเสียในดาน
คาใชจายการใหบริการทางไกลคอนขางสูง  [4]    
           ดังนั้นวิทยุสื่อสารคลื่นยานความถี่ประชาชน  
245  MHz  เปนอุปกรณสื่อสารชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช

ประโยชนในการติดตอสื่อสาร   เนื่องดวยราคาไมสูงมาก  
ไมเสียคาใชจายการใหบริการทางไกลและเปนยาน
ความถี่ที่บุคคลทั่วไปสามารถใชงานไดและนํามาใช
ติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
โรงงานอุตสาหกรรมเปนที่แพรหลาย   เพื่อความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน   ซึ่งในดูแลรักษา
ความปลอดภัย  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยซึ่งเปน
ผูที่มีโอกาสพบเห็นภัยตางๆมากกวาบุคคลอื่น   จึง
จําเปนจะตองใชวิทยุสื่อสารในการแจงเตือนภัยผาน
ระบบกระจายเสียงไดทันทวงที  ซึ่งรวดเร็วกวาการ
แจงให เจ าหนาประชาสัมพันธทําหนาที่ ในการ
ประกาศแจงเตือน  อาจทําใหไมทันการได 
           บทความที่เสนอนี้  จึงเปนการศึกษา  ออกแบบ
และสรางเครื่องควบคุมและเตือนภัยผานระบกระจาย
เสียงดวยวิทยุสื่อสาร เพื่อใชในการแจงเตือนภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรม   พรอมทั้งเปนการนําวิทยุ
สื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้นนอกเหนือจาก
การใชเพื่อการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยเพียงอยางเดียว 
 
2.  ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 
           รูปแบบของสัญญาณความถี่คู (DTMF) นี้จะ
สรางรหัสโดยการกําหนดเปนรหัสตัวเลข 10 ตัวและ
สัญลักษณอื่นอีก 6 ตัว สัญญาณเสียงที่สงออกไปเปน
แบบ 2 สัญญาณเสียงพรอมกันโดยแบงออกเปน 2 กลุม 
คือกลุมความถี่สูงและกลุมความถี่ตํ่า    ดังตารางที่  1 
และลักษณะรูปคลื่นสัญญาณความถี่คู แสดงดังภาพที่ 1 
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ตารางที่ 1  กลุมความถี่ของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
                  โทรศัพท 

ความถี่ 
1,209 

Hz 
1,336 

Hz 
1,447 

Hz 
1,633 

Hz 
697 Hz 1 2 3 A 
770 Hz 4 5 6 B 
852 Hz 7 8 9 C 
941 Hz * 0 # D 

 

       
(ก) กลุมสัญญาณความถี่ตํ่า  (ข) กลุมสัญญาณความถี่สูง 
 

 
(ค) สัญญาณที่เกิดจากการรวมสัญญาณความถี่ตํ่าและสูง 

ภาพที่ 1   สัญญาณความถี่คู  [5] 
 

            การถอดรหัสสัญญาณความถี่คู หมายถึงการ
แปลงรหัสของความถี่ที่เกิดจากการกดปุมของตัวเลข
แบบโทรศัพทชนิดกดปุมหรือ DTMF ใหเปนระบบ
ตัวเลขแบบทางดิจิตอลของไอซี MT8870DE ใชการ
แปลงความถี่ทางโทรศัพทใหเปนเลขฐานสองที่มี
ขนาด 4 บิต 
     
 
 
 
 

3.  หลักการการออกแบบ       
3.1  การออกแบบวงจรควบคุม 
 บล็อกไดอะแกรมการออกแบบ   แสดงดัง     
ในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2  บล็อกไดอะแกรมเครื่องควบคุมและแจงเตือนภัย 

 

           เครื่องควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบ
กระจายเสียงดวยวิทยุสื่อสารที่ออกแบบแบงออกเปน 
5  สวนหลักคือวงจรถอดรหัสความถี่คู  วงจรระบบ
ตอบรับ  วงจรไมโครคอนโทรลเลอร  วงจรเปด-ปด
ประตูและไฟแสงสวาง วงจรระบบเครื่องขยายเสียง  
มีสวนประกอบไปดวยวงจรอินเตอรเฟสและวอลุม
คอนโทรล  โดยการควบคุมการทํางานจะติดตอผาน
วิทยุสื่อสารคลื่นยานความถี่  245 เมกะเฮิรตซ 
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ภาพที่ 3  วงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่คู 
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ภาพที่ 3  แสดงวงจรถอดรหัสสัญญาณความถี่
คู ที่ใชไอซี เบอร MT8870 ซึ่งจะทําหนารับสัญญาณที่
เปนสัญญาณอนาล็อกเขามาเปลี่ยนใหเปนสัญญาณ
ดิจิตอลออกมาทางขา 11, 12, 13, 14 และ15  ซึ่งที่ขา 
STD จะมีลอจิก “1” เมื่อมีสัญญาณความถี่คูเขามาทํา
ใหที่ขาเอาตพุตมีสัญญาณออก ขณะเดียวกันถาที่ขา 
STD เปนลอจิก “0” 
            สําหรับวงจรระบบตอบรับที่ใชจะทําหนาที่
เพื่อสงสัญญาณตอบกลับไปยังผูใชเพื่อใหผูใชทราบ
วาระบบใดกําลังทํางานหรือหยุดทํางาน   โดยมีไอซี
เบอร ISD2590 เปนตัวเก็บขอความเสียงตางๆและ
วงจรนี้จะมีไมโครคอนโทรลเลอรเบอร AT89C52 ที่
ทําหนาที่ในการควบคุมการเลนเสียงและบันทึกเสียง 

 
ภาพที่ 4  วงจรอินเตอรเฟสและวอลุมคอนโทรล 

 

             ภาพที่ 4 แสดงวงจรอินเตอรเฟสและวอลุม
คอนโทรลจะทําการเชื่อมตอระหวางวงจรระบบตอบรับ 
กับแจ็คไมคเครื่องสงวิทยุสื่อสาร เพื่อสงสัญญาณตอบ
กลับไปยังผูใชและเชื่อมตอลําโพงของเครื่องสงวิทยุ
สื่อสาร กับแจ็คอินพุตของเครื่องขยายเสียง  โดยที่ไอซี 
4066 ควบคุมระดับความแรงของสัญญาณเสียง 

 
ภาพที่  5  วงจรเปด-ปดประตูและไฟแสงสวาง 

 

ภาพที่ 5  แสดงวงจรเปด-ปดประตูและไฟ
แสงสวาง ทําหนาที่สําหรับในการควบคุมการปด-เปด
ประตู กับเปด-ไฟแสงสวาง  โดยจะมีไอซี L298 จะ
ทําหนาในการหมุนมอเตอรไฟกระแสตรงของประตู
และQ2,Q4,U2,U3 จะทําหนาที่ในการคลายกับสวิตซ
ควบคุมการปด-เปดหลอดไฟแสงสวาง 
             สําหรับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร  ทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของเครื่องแจงเตือนผานระบบกระจาย-
เสียงดวยวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะมีไอซี P89C51RD2 เปนตัว
ควบคุมการทํางานหลักของวงจรทุกสวน  ซึ่งมีอยู  2  สวน 
คือวงจรสําหรับทําหนาที่ Download ขอมูลใหกับ CPU 
ภายในบอรด  โดยใชพอรตสื่อสารอนุกรม  RS  232 
และวงจรพื้นฐานสําหรับการทํางานของ  CPU   คือ
วงจรรีเซ็ตและออสซิลเลเตอร  สวนแหลงจายไฟ ใช
ขนาด +5 V  โดยจะมีการเชื่อมตอวงจรการทํางานกับ
วงจรสวนตางๆทั้ง 4  พอรต 
 
3.2  การเขียนโปรแกรมควบคุม 

การออกแบบโปรแกรมการควบคุมทํางาน
ของเครื่องควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบกระจาย
เสียงดวยวิทยุสื่อสารโดยจะออกแบบใหโปรแกรมจะ
สั่งผานดวยไมโครคอนโทรลเลอร P89C51RD2 และ
ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมจะใชภาษาซี   โดยจะ
มีขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมดังแสดงในภาพ
ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่  6  แผนผังควบคุมหลักของระบบเครื่องควบคุม 

                        และแจงเตือนภัย 
 

ภาพที่ 6 แผนผังควบคุมหลักของระบบ
เครื่องควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบกระจายเสียง
ดวยวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะมีขั้นตอนคือ โปรแกรมจะตอง
ตรวจเช็คการกดปุม 9 ในกรณีผูใชที่ตองการติดตอกับ
เครื่องควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบกระจายเสียง
ดวยวิทยุสื่อสาร  เมื่อเขาระบบแลวโปรแกรมจะสั่งให
ระบบตอบรับแจงผูใชทราบวากําลังเขาสูระบบและ
ใหปอนรหัส   ถารหัสถูกตองแลวโปรแกรมจะสั่งให
ระบบตอบรับแจงผูใชใหเลือกหมายเลขที่ตองการ
ควบคุมระบบนั้นๆมีอะไรบาง โดยการ กด 1 คือเขาสู
ระบบโปรแกรมระบบแจงตือนภัย  กด 2  คือเขาสู
ระบบโปรแกรมระบบเปด-ปดประตู กด 3 คือเขาสู
ระบบโปรแกรมระบบเปด-ปดไฟแสงสวาง กด 9 คือ
เขาสูระบบโปรแกรมระบบอัตโนมัติ กด 0 คือออก
จากระบบ 

            การควบคุมระบบแจงเตือน จะมีขั้นตอนคือ 
โปรแกรมจะสั่งใหระบบตอบรับแจงผูใชทราบวา
ตอนนี้เขาสูระบบและสั่งใหผูใชใหเลือกหมายเลขที่
ตองการควบคุมระบบนั้นๆ  ถาตองการเพิ่มระดับ
เสียงให กด 01-15  ซึ่งมีการควบคุมระดับเสียงอยู15 
ระดับ คือการเขาสูระบบปรับระดับเสียงดวยวอลุม
คอนโทรล  ถาไมตองการไมตองกดปุม 2 โปรแกรม
จะตรวจสอบรอเวลาละชวงหน่ึงแลวโปรแกรมจะ คือ
เขาสู ระบบแจง เตือนภัย   ผู ใชสามารถประกาศ
ประชาสัมพันธได   ถ าตองการออกจากระบบ
โปรแกรมแจงเตือนใหกด  0 
           การควบคุมระบบเปด-ปดประตู ขั้นตอนคือ 
โปรแกรมจะสั่งใหระบบตอบรับแจงผูใชทราบวา
ตอนนี้ เขาสูระบบและใหผูใชใหเลือกหมายเลขที่
ตองการควบคุมระบบนั้นๆ  โดยการ กด 1 คือ เปดประตู  
กด 2  คือ  ปดประตู กด  3  คือ  ตรวจสอบสถานะ   
การเปด-ปดประตู กด 0  เปนการออกจากระบบ 
 การควบคุมระบบเปด -ปดไฟแสงสว า ง 
ขั้นตอนคือ โปรแกรมจะสั่งใหระบบตอบรับแจงผูใช
ทราบวาตอนนี้ เข าสู ระบบและใหผู ใช ให เลือก
หมายเลขที่ตองการควบคุมระบบนั้นๆ  โดยการ กด 1 
คือ เปดไฟแสงสวาง  กด 2  คือ  ปดไฟแสงสวาง กด 3  
คือ ตรวจสอบสถานะการเปด-ปดไฟแสงสวาง  กด 0  
เปนการออกจากระบบ 
 

4.  ผลการทดสอบ 
           ผลที่ไดดําเนินงานทําใหไดเครื่องแจงเตือนภัย
ผานระบบกระจายเสียงดวยวิทยุสื่อสาร ใชในการ
ควบคุมระบบแจงเตือนภัย ระบบเปดประตู และไฟ
แสงสวาง และการควบคุมในแตละสวนของระบบนั้น
จะมีระบบตอบรับแจงใหผูใชทราบเสมอเมื่อเขาสูการ
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ควบคุมระบบนั้นๆและยังมีระบบปองการใชงานจาก
บุคคลอื่นอีกดวย โดยมีรหัสปองกันอยู 3 หลัก  ซึ่งชุด
ควบคุมที่ไดแสดงในภาพที่ 7 ประกอบดวยสวนของ
การควบคุมที่ติดตอสื่อสารผานวิทยุสื่อสาร และสวน
ของแบบการจําลองโรงงานอุตสาหกรรมที่แสดงการ
ควบคุม ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ผูใชงานตองการ 
 

 
 

ภาพที่ 7 เคร่ืองแจงเตือนภัยผานระบบกระจายเสียงดวยวิทย ุ

                  สื่อสารกับแบบจําลองการใชงาน 

 
           การทดสอบเครื่องมือที่สรางขึ้นสามารถแบง
ออกไดเปน  6  สวนคือ การทดสอบการทํางานของ
ระบบแจงเตือน  การทดสอบหาระยะทางการทํางาน
ของระบบ การทดสอบทํางานของระบบเปด-ประตู  
การทดสอบระบบเปด-ปดไฟแสงสวาง   ระบบ
อัตโนมัติ  และการทดสอบการใชรหัสผาน 
            การทดสอบการควบคุมระบบทั้งหมด   ณ  
ระยะทาง  ไมเกิน 100  เมตร ในที่โลงแจง  โดย
ตําแหนงเครื่องแจงเตือนภัยผานระบบกระจายสียง
ดวยวิทยุสื่อสาร ติดตั้งเสาของสายอากาศ สูงประมาณ 
20 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 8 
 

 

 
ภาพที่  8  ระยะทางที่ใชในการทดสอบ 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบระบบแจงเตือนภัย 
ครั้งท่ี คําสั่ง ผลการทดสอบ 

1 เพิ่มระดับเสียง(กดปุม 110)   เสียงดังเพิ่มขึ้น 
2 เพิ่มระดับเสียง(กดปุม 112) เสียงดังเพิ่มขึ้น 
3 เพิ่มระดับเสียง(กดปุม 115) เสียงดังเพิ่มขึ้น 
4 ไมปรับระดับ(กดปุม 2) เสียงปกติ 
5 ไมปรับระดับ(กดปุม 2) เสียงปกติ 
6 ลดระดับเสียง(กดปุม 105) เสียงเบาลง 
7 ลดระดับเสียง(กดปุม 103) เสียงเบาลง 
8 ลดระดับเสียง(กดปุม 101) เสียงเบาลง 
9 เพิ่มระดับเสียง(กดปุม 112) เสียงดังเพิ่มขึ้น 

10 เพิ่มระดับเสียง(กดปุม 115) เสียงดังเพิ่มขึ้น 

  
 จากตารางที่ 2  พบวา ผลการทดสอบการควบคุม
ระบบแจงเตือน  ที่มีระยะทาง 100  เมตร ที่มีการ
ทดสอบการใชคําสั่งในการเพิ่มหรือลดระดับความดัง
ของเสียง และไมปรับระดับจํานวนทั้งหมด 10 ครั้ง  
ปรากฏวาสามารถควบคุมระบบแจงเตือนใหกับผูที่อยู
ภายในอาคารไดรับทราบไดอยางถูกตอง 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบระยะทางการทํางาน 

ครั้งท่ี ระยะทางการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1 100 เมตร  ควบคุมไดถูกตอง 
2 200 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
3 300 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
4 400 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
5 500 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
6 600 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
7 700 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
8 800 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
9 900 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 
10 1000 เมตร ควบคุมไดถูกตอง 

  

  จากตารางที่ 3  เมื่อนํามาวิเคราะหผล พบวา
ที่ระยะทางในรัศมี 1000 เมตร ในที่โลง สามารถ
ควบคุมระบบของเครื่องควบคุมและแจงเตือนภัยผาน
ระบบกระจายเสียงดวยวิทยุสื่อสารไดอยางถูกตอง  
  

ตารางที่  4  ผลการทดสอบระบบเปด-ปดไฟแสงสวาง 

ผลการทดสอบ 
ครั้งท่ี คําสั่ง 

หลอดไฟ ระบบตอบรับแสดง 
1 เปดไฟแสงสวาง  ติด ระบบเปด 
2 ปดไฟแสงสวาง ดับ ระบบปด 
3 ตรวจสอบสถานะ  ดับ ระบบปด 
4 เปดไฟแสงสวาง ติด ระบบเปด 
5 ปดไฟแสงสวาง  ดับ ระบบปด 
6 เปดไฟแสงสวาง ติด ระบบเปด 
7 เปดไฟแสงสวาง ติด ระบบเปด 
8 ตรวจสอบสถานะ ติด ระบบเปด 
9 ปดไฟแสงสวาง  ดับ ระบบปด 

10 เปดไฟแสงสวาง ติด ระบบเปด 
 

 จากตารางที่ 4  เมื่อนํามาวิเคราะหผล พบวา
ผลการทดสอบการควบคุมการเปด-ปดไฟแสงสวาง 
โดยที่มีการทดสอบการใชคําสั่ งในการควบคุม 

จํานวนทั้งหมด 10 ครั้งนั้น  ปรากฏวาสามารถควบคุม
ระบบเปด-ปดไฟแสงสวางไดอยางถูกตอง 
           ผลจากการทดสอบการทํางานของระบบแจง
เตือนภัย  การทดสอบหาระยะทางการทํางานของ
ระบบ  การทดสอบการทํางานของระบบเปด-ปด
ประตู   การทดสอบการทํางานของระบบไฟแสงสวาง   
การทดสอบการทํางานของระบบอัตโนมัติและระบบ
การปองกันโดยใชรหัสผาน ปรากฏวาสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผลจากการทดสอบหาระยะ
ทางการทํางานของระบบ  ปรากฏวาที่ระยะทางการ
ใชงานไดไมเกิน 1,000 เมตร   ที่สามารถใชคําสั่งใน
การควบคุมเครื่องควบคุมและแจงเตือนภัยผานระบบ
กระจายเสียงไดอยางถูกตอง 
 
5.  สรุปผล 

บทความนี้นําเสนอเครื่องควบคุมและแจง
เตือนภัยผานระบบกระจายเสียงดวยวิทยุสื่อสารซึ่ง
จากการทดสอบพบวาการรับ/สงขอมูลในการควบุม
ระบบนั้น  สามารถควบคุมไดในระยะทางสูงสุด       
1 กิโลเมตรในที่โลงแจงและเครื่องสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถควบคุมระบบตางๆ
ดังนี้คือ  ระบบแจงเตือน  ระบบเปด-ปดประตู  ระบบ
ไฟแสงสวาง และระบบอัตโนมัติ 

นอกจากนั้นโครงงานวิจัยนี้  สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพโดยการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย
ประเภทเซ็นเซอรเพิ่มเติม โดยการชุดตรวจสอบควัน
ไฟ ชุดตรวจสอบแกสพิษ  ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหว 
เปนตน  ควรมีการเพิ่มระยะทางในการควบคุม
สามารถทําไดโดยเปลี่ยนชนิดของสายอากาศ  และ
ควรมีระบบเปลี่ยนแปลงรหัสผานตามความตองการ
ของผูใชงาน  เพื่อปองกันการใชงานจากบุคคลอื่น  
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การสรางระบบควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ในโรงเรือนเพาะเห็ด 
จําลองแบบไรสาย 
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บทคัดยอ 
 

บทความนี้ นําเสนอการสรางชุดการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น ในโรงเรือนเพาะเห็ดจําลอง
แบบไรสาย เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นให
เหมาะสมตอการเพาะเห็ด โดยใชงานรวมกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย สวนของชุดควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น ที่ควบคุมดวยไมโคร คอนโทรลเลอร
และรับ-สงขอมูลแบบไรสาย และสวนที่ของ
โปรแกรมคอมพิว เตอรสามารถแสดงผลและ
กํ าหนดค าของอุณหภูมิและความชื้ นผ านทาง
จอมอนิเตอร จากการทดสอบชุดการควบคุมที่สราง
ขึ้นพบวาสามารถควบคุมอุณหภูมิไดระหวาง 25 oC 
ถึง 32 oC มีคาความผิดพลาด ±  2 oC และความชื้น
ระหวาง 56 % ถึง 94 %มีคาความผิดพลาด ±  5% ที่
ระยะทางไมเกิน 20 เมตรและสามารถใชเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ : อุณหภูมิ, ความชื้น, การเพาะเห็ด 
 
 

 
Abstract 

 
This paper was to contribute the 

wireless controller for temperature and humidity 

in mushroom greenhouse model by using 

computer. There are two main parts: the 

wireless temperature and humidity control 

operated by the microcontroller and wireless 

communication. The second part is the computer 

programming which can show and set the value 

of temperature and humidity via the monitor. 

According to the test, the model can control the 

internal temperature from 25 oC to 32 oC and the 

error is +/-2 oC and the humidity between 56% 

to 94% with +/-5% error. It can be operated in 

the distance within 20 meters. The model can be 

used as an instructional media which is related 

to the scope and purpose. 

 
 
Keywords : Temperature, Humidity, Mushroom 

 

หน้าที่ 54



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-012 

 

1. บทนํา 
ปจจุบันการเพาะเห็ด จะตองเพาะในโรงเรือน

ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ด และ
เหมาะสมตอการออกดอก ซึ่งจะแตกตางกันไป
แลวแตชนิดของเห็ด เห็ดไมสามารถออกดอกไดในที่
ที่ขาดน้ําและมีความชื้นตํ่า ในการเพาะเห็ดนั้น
ความชื้นของวัสดุการเพาะ และความช้ืนของอากาศ 
จึงเปนที่สิ่งสําคัญ เพื่อรักษาความชื้นในโรงเรือนเพาะ
เห็ดจะตองรดน้ําวันละ 2 ครั้ง ในชวงเชาและชวงเย็น 
ถาอากาศคอนขางแหงอาจตองเพิ่มเปน 3-4 ครั้ง น้ําที่ใช
รดเห็ดจะตองเปนน้ําจืดไมมีคลอรีนเจือปนและไม
เปนน้ํากรอยเค็ม เพราะจะทําใหเห็ดไมออกดอก 
สําหรับอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดจะมีความสําคัญ
เชนกัน เห็ดแตละชนิดตองการอุณหภูมิที่เหมาะสม 
ในการออกดอกที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นในการเพาะเห็ด
จึงควรมีการจัดการชนิดของเห็ดที่จะเพาะควบคูไปดวย 
เพื่อใหไดผลผลิตที่ดี [1-2]  

ดังนั้นในบทความนี้จึงเปนการศึกษา เพื่อ
ออกแบบสรางชุดการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
ในโรงเรือนเพาะเห็ดที่จะจําลองสรางขึ้น และใชการ
ติดตอควบคุมสื่อสารแบบไรสายเพื่อรักษาอุณหภูมิ
และความชื้นใหเหมาะสมตอการเพาะเห็ด 

 
2. หลักการออกแบบ 

การออกแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบไรสาย ไดแบง
ออกเปน 2 สวน ดังแสดงในภาพที่ 1 ไดแก สวนที่
หน่ึง คือสวนของตัวแมขาย ทําหนาที่ในการแสดงผล
ของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได และสามารถ
กําหนดคาของอุณหภูมิและความชื้นผานทางหนา

จอมอนิเตอร โดยจะใชโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic รับและสงขอมูลแบบไรสาย เช่ือมตอผานพอรต
อนุกรม RS232 สวนที่สอง คือ สวนของตัวลูกขาย ใน
สวนนี้จะติดต้ังอุปกรณไวที่กลองจําลองการเพาะเห็ด 
ทําหนาที่ ในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
แสดงผลของคาที่วัดไดผานจอแอลซีดี พรอมทั้ง
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามคาที่ได
กําหนดไว ซึ่งทั้งสองสวนจะรับและสงขอมูลแบบ  
ไรสาย ทํางานที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ [9] ควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรเลอร 

 

 
 
ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของชุดควบคุมอุณหภูม ิ

                และความชื้น 

 

การออกแบบวงจรควบคุมการทํางานหลัก 
จะใชไมโครคอนโทรลเลอร [3-5] ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 วงจรควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร 
 

วงจรไมโครคอนโทรลเลอร ใช CPU ขนาด 
8 บิต ของ ATMEL ในตระกูล MCS-51 เบอร 
T89C51AC2 ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา 18.432 
MHz ซึ่ง CPU เบอรนี้มีความสามารถสูง เชน มีวงจร 
A/D ขนาด 10 บิต จํานวน 8 ชอง มีวงจร PCA Timer 
จํานวน 5 ชอง มีหนวยความจําแบบ EEPROM ขนาด 
2 Kbytes สามารถสั่งโปรแกรมขอมูลใหกับ
หนวยความจําไดโดยผานระบบการเชื่อมตอของ
พอรตอนุกรม 

 

 
ภาพที่ 3 วงจรชุดรีเลยควบคุม 

ภาพที่ 3 แสดงวงจรชุดรีเลยควบคุม 
ประกอบไปดวยรีเลย 3 ตัว ทําหนาที่เปนสวิตชในการ
เปด-ปดอุปกรณไฟฟาที่ ใชควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นที่ทํางานดวยตัวตรวจจับอุณภูมิและความชื้น 
[10] ซึ่งประกอบดวยชุดพัดลมขนาด 12 โวลตดีซี   
ชุดหลอดไฟขนาด 220 โวลตเอซี และชุดสปริงเกอร
ฉีดน้ําสําหรับใชในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ในกลองจําลองการเพาะเห็ด 

วงจรสื่อสารอนุกรม RS232 ใชไอซีเบอร 
MAX232 ทําหนาที่ในการเปลี่ยนระดับสัญญาณ TTL 
จากขาสัญญาณสงขอมูลของ CPU ใหเปนระดับ
สัญญาณ ± 12 โวลต สําหรับสงไปยังขารับสัญญาณ
ของอุปกรณภายนอก ในทางกลับกันจะทําหนาที่
เปลี่ยนระดับสัญญาณที่สงจากอุปกรณภายนอกดวย
พอรตอนุกรม RS232 ใหกลับเปนระดับ TTL เพื่อสง
ใหกับขารับสัญญาณของ CPU โดยเมื่อเปลี่ยนระดับ
สัญญาณในการรับและสงขอมูลจาก TTL มาเปนแบบ 
RS232 จะทําใหสามารถทําการรับและสงขอมูลกับ
อุปกรณภายนอก ที่ใชระดับสัญญาณทางไฟฟาแบบ
เดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 4 วงจรสื่อสารอนุกรม RS323 

 

การออกแบบโปรแกรมสําหรับการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นแบบไรสาย ไดเลือกใชโปรแกรม 
Microsoft Visual Basic [6-8] เปนโปรแกรมที่ใช
สําหรับการควบคุม แบงหนาจอแสดงผลออกเปน 4 สวน 
ประกอบดวย สวนของคาที่ต้ังไวคาที่วัดได ขอมูลที่
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รับมา และชองเลือกพอรตสําหรับการเชื่อมตอสัญญาณ 
โดยเมื่อทําการเชื่อมตอสัญญาณระหวางตัวแมขาย
และตัวลูกขายดวยโมดูลแบบไรสาย TRW 2.4G เมื่อ
ตัวแมขายไดรับขอมูลที่สงมาจากตัวลูกขาย ตัวแมขาย
จะแสดงผลขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นที่วัด
ได ผานทางหนาจอมอนิเตอร โดยภายในชองดังกลาว
นั้น จะมีปุมเพิ่มและลดคาของอุณหภูมิและความชื้น
อยูใตชองแสดงผล สามารถกําหนดคาของอุณหภูมิ
และความชื้นใหเพิ่มขึ้นและลดลง ที่มีคาของความ
ละเอียดของอุณหภูมิ 1 องศา และคาของความชื้น 1 
เปอร เ ซ็นตโปรแกรมนี้สามารถเลือกพอรตการ
เช่ือมตอ ในกรณีที่พอรตของการเชื่อมตอมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดการรบกวนขึ้น 

โปรแกรมการแสดงผล สามารถแสดงได  
ดังภาพที่ 5 ซึ่งเปนตัวแมขายเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
สวนบุคคลผานระบบการสื่อสารแบบอนุกรม 

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรมแสดงผล ซึ่งเปนสวนของลูกขายที่ใช
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากการสั่งงานของแม
ขายผานทางหนาจอมอเตอร 

 
ภาพที่ 5 ไดอะแกรมของโปรแกรมการแสดงผลของตัวแมขาย 

 
ภาพที่ 6 ไดอะแกรมของโปรแกรมการแสดงผลของตัวลูกขาย 

 
3.  ผลของการวิจัย 
3.1  ผลของชุดจําลอง 

ชุดจําลองโรงเรือนเพาะเห็ดมีขนาดความ
กวาง 40 ซม.× ยาว 50 ซม. × สูง 50 ซม. ติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาสําหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายใน 
ประกอบดวย หลอดไฟขนาด 220 โวลต จํานวน 2 หลอด 
พัดลมขนาด 12 โวลต 2 ตัวและชุดสปริงเกอรฉีดน้ํา 
ดังแสดงดังภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 7 ชุดจําลองโรงเรือนเพาะเห็ด 

หน้าที่ 57



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-012 

 

 
ภาพที่ 8 ชุดควบคมุแบบไรสายที่ตัวแมขาย 

 

 
ภาพที่ 9 โปรแกรมแสดงผลของอุณหภูมิและความชื้น 

 

ชุดควบคุมแบบไรสายที่ตัวแมขาย ดังแสดง
ดังภาพที่ 8 มีขนาดความกวาง 13 ซม. × ยาว 20 ซม. × 

สูง 8 ซม. ภายในประกอบดวยวงจรบอรดไมโคร 
คอนโทรลเลอร รับและสงสัญญาณแบบไรสาย 
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผานทางพอรตสื่อสารอนุกรม 
RS232 โดยในสวนนี้จะใชการควบคุมผานโปรแกรม 
Microsoft Visual Basic เพื่อใชกําหนดคาของอุณหภูมิ
และความชื้นที่ตองการควบคุม 

ชุดควบคุมตัวลูกขาย จะติดตั้งในชุดจําลอง
โรงเรือนเพาะเห็ดภายในประกอบดวยวงจรบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรรับและสงสัญญาณแบบไรสาย 
มีชุดเซนเซอรสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น 
จอแอลซีดีแสดงผลการตรวจวัดคาของอุณหภูมิและ
ความชื้นที่วัดได และคาที่ไดทําการกําหนดไวจาก
โปรแกรม Microsoft Visual Basic ผานทางโมดูล

แบบไรสายและชุดรีเลยควบคุมการปด-เปดสวิตชการ
ทํางานของอุปกรณไฟฟา ไดแก พัดลม หลอดไฟ และ
สปริงเกอรฉีดน้ํา  

ภาพที่ 9 แสดงโปรแกรมควบคุมและ
แสดงผล เมื่อมีการเชื่อมตอสัญญาณระหวางตัวแม
ขาย กับตัวลูกขายผานทางพอรตสื่อสารอนุกรม 
RS232 ขอมูลที่วัดไดก็จะแสดงผลออกมาที่หนาจอ
มอนิเตอร ซึ่งเปนขอมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่
วัดไดในเวลาจริง จะแสดงที่ชองคาที่วัดได สวนชอง
คาที่ ต้ังไวจะเปนการกําหนดคาของอุณหภูมิและ
ความชื้น ที่ผูใชสามารถกําหนดคาอุณหภูมิและ
ความชื้น ใหเพิ่มขึ้นและลดลงไดตามระดับที่ตองการ 
 
3.2  ผลของการทดสอบ 

การทดสอบการทํางานของระบบควบคุม 
เริ่มจากการตรวจจับคาของอุณหภูมิและความชื้น และ
ชุดรีเลยควบคุมที่ตัวลูกขายจะสั่งใหระบบควบคุม
ทํางาน โดยการเชื่อมตอสัญญาณระหวางตัวแมขาย
กับตัวลูกขาย ทําไดโดยการเลือกพอรตที่กําหนดคือ 
Com 7 สําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเมื่อระบบ
ควบคุมใชงานครั้งแรก ที่โปรแกรมควบคุม ชองคาที่
ต้ังไวจะแสดงผลคาของอุณหภูมิและความชื้นที่
กําหนด คือ  อุณหภูมิ 25 องศา และ คาระดับความชื้น 
50 เปอรเซ็นต ดังนั้น  ผูใชสามารถกําหนดคาของ
อุณหภูมิ และความชื้นที่ตัวแมขายใหมไดโดยใชปุม
ควบคุมในการปรับคาเพิ่มขึ้น หรือลดลงไดตามที่
ตองการสําหรับการทดลองไดแบงชวงเวลาการ
ทดสอบออกเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 (06.00-07.10 น.) 
ชวงที่ 2 (12.00-13.10) และชวงที่ 3 (17.00-18.10 น.) 
ผลที่ได ดังแสดงในภาพที่ 10-12 
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ภาพที่ 10 ผลการทดสอบชวงเวลา 06.00-07.00 น. 

 

 
ภาพที่ 11 ผลการทดสอบชวงเวลา 12.00-13.00 น. 

 

 
ภาพที่ 12 ผลการทดสอบชวงเวลา 12.00-13.00 น. 

 

จากการทดสอบชุดจํ าลองการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบไร
สาย พบวา ระบบควบคุมจะทํางานเพื่อปรับคาของ
อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ไดแก

การถายเทอากาศโดยใชพัดลม การใหน้ําเพื่อลดความ
รอน หรือการใหแสงสวางเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ เปนตน 
ซึ่งสรุปผลการทดลองไดวา สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเพาะเห็ดจําลองไดระหวาง 25 oC ถึง 32 oC 
อุณหภูมิคลาดเคลื่อน ± 2 oC และความชื้นระหวาง 56 % 
ถึง 94 % ความชื้นคลาดเคลื่อน ± 5 % ทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพที่ระยะทางไมเกิน 20 เมตร 

 
3.2  ผลของการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

ผูจัดทําไดนําชุดจําลองที่ประกอบเสร็จสมบรูณ 
พรอมแบบประเมินความคิดเห็น ใหเช่ียวชาญทําการ
ประเมินความเหมาะสม 

 
ตารางที่ 1 ระดับคะแนนประเมินเฉลี่ยจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

คะแนน
เฉลี่ย รายการประเมิน 

 

ระดับความ
เหมาะสม 

ดานลักษณะทั่วไป 

มีขนาดของอุปกรณที่เหมาะสม 4.80 มากที่สุด 
ความคงทน แข็งแรงของอุปกรณ 4.80 มากที่สุด 
ความถูกตองของสญัลักษณที่ติดตั้ง 4.40 มาก 

การจัดวางตําแหนงของอุปกรณ 4.20 มาก 

คาเฉลี่ย 4.55 มากที่สุด 

ดานการใชงาน 

ความนาสนใจของชุดจําลอง 4.40 มาก 

ความสะดวกในการใชงาน 4.00 มาก 

ความปลอดภัยในขณะทําการทดลอง 4.40 มาก 
การมีสวนรวมในการใชสื่อของ
ผูเรียน 

3.80 
มาก 

ความสะดวกในการบํารุงรักษา 4.20 มาก 

คาเฉลี่ย 4.16 มาก 
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รายการประเมิน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
เหมาะสม 

ดานคุณลักษณะของสื่อ   

การจัดวางตําแหนงของอุปกรณ 3.80 มาก 

ความชัดเจนของอปุกรณ 4.20 มาก 

ความไมซับซอนของโครงสราง 3.80 มาก 

ความคงทนของวัสดุ 4.20 มาก 
ความเหมาะสมกับระดับของ 
นักศึกษา 

4.20 
มาก 

วัสดุที่ใชมีอยูทั่วไปหาซื้อไดงาย 4.60 มากที่สุด 

คาเฉลีย่ 4.13 มาก 

คะแนนคาเฉลี่ยรวม = 4.28 หรือ 85.6 % 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลของการประเมินความ

คิดเห็นโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน คาเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนในดานลักษณะทั่วไป มีคาคะแนนเฉลี่ย 
4.55 ระดับความเหมาะสม มากที่สุด ในดานการใช
งาน มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.16 ระดับความเหมาะสมมาก 
ในดานคุณลักษณะของสื่อ มีคาคะแนนเฉลี่ย 4.13 
ระดับความเหมาะสมมาก และจากรายการประเมิน
ทั้งหมด พบวา ระบบการควบคุมที่สรางขึ้นมีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 ทีระดับความเหมาะสมมาก 
จากการประเมินความคิดเห็นโดยผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ ในการ
ปรับปรุงแกไขในสวนตางๆ ดังนี้ ดานวัสดุในการทํา
ชุดทดลองควรมีขนาดที่ เหมาะสมและใช วัสดุที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไดดี ระบาย
อากาศและน้ําไดดี ดานการจัดวางอุปกรณควรให
สะดวกตอการใชงาน ควรมีสัญลักษณและ
เครื่องหมายบอกใหถูกตอง ดานความสวยงามของ

กลองควบคุมตัวแมขายและกลองควบคุมตัวลูกขาย
ควรเพิ่มเติมสีสันมากยิ่งขึ้น 
 
4. สรุปผล 

บทความนี้ เปนการนําเสนอผลของการสราง
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะ
เห็ดแบบไรสายเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นให
เหมาะสม ตอการเพาะเห็ดโดยมีระบบควบคุมแบบ 
ไรสาย สามารถแสดงผลและกําหนดคาของอุณหภูมิ
และความชื้นผานทางจอมอนิเตอร ซึ่งผลของการ
ทดสอบสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในชุดจําลองได
ระหวาง 25 oC ถึง 32 oC อุณหภูมิคลาดเคลื่อน ± 2 oC 
และความชื้นระหวาง 56 % ถึง 94 % ความช้ืนมี
คลาดเคลื่อน ± 5 % ทํางานไดที่ระยะทางไมเกิน 20 เมตร 
และสามารถใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาชีพไดเปนอยางดี 
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Abstract 

Five severely damaged specimens were 

repaired in four different categories. All 

specimens were reinforced externally using L-

shaped steel and steel plates. In the first 

specimen, damaged concrete was removed and 

re-cast  with new concrete. In the second and the 

third specimens, the damage concrete was 

removed and re-cast with aggregate-mixed 

epoxy. Cracked and crushed concrete in the 

forth and the fifth specimens was restored by 

grouting with epoxy resin and in the fifth 

specimen, the resin was also grouted between 

external steel and concrete surfaces as bonding 

agent. Testing results showed that severely 

damaged columns can be repaired and regained 

load-resisting capacity even stronger than 

original columns. The most effective repairing is 

using epoxy grouting into damaged concrete and 

between external steel and concrete surfaces. All 

the other repairing categories resulted in 

comparatively similar strength and stiffness of 

columns.     

Keywords : column, repair, rehabilitation, 

epoxy, strengthening 

1. Introduction 
 

A concrete column may loss its load 

resisting capacity due to various causes such as 

over loading under normal services, earthquake, 

windstorm, explosion, material deterioration, 

settlement, etc. In a structural system, losing 

capacity of a single column may cause the whole 

structure to collapse. Hence, maintaining of 

strength and stability of the column is the most 

concern. There are various methods used to 

repair or to restore load resisting capacity of 

damaged reinforced concrete columns; using 

concrete and steel bars as basic materials in 

section enlargement [1],[2],[3], using epoxy 

grouting and steel plates[4], using steel jacket 

and mortar grouting [5] and, with to day interest, 

using a synthetic material known as fiberreinforced 

polymer, FRP [6]. Combinations of these 

methods are also possible. Each of these 

methods has both disadvantages and advantages 

over the others. The choice of choosing the 

method of repair and repairing materials depends 

on various factors such as degree of damages, 

workability, cost, and material availability etc.  
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2. Research Significant 
 

Severely damaged columns of moderate 

sizes may berepaired by replacement of damaged 

materials both in compression and in tension 

with undamaged ones. The repairing method 

based on locally available materials, simple 

construction technique and reasonable cost 

should be investigated. This paper presents on 

experimental results of columns repaired in 

various methods using concrete, epoxy and hot 

rolled steel as basic repairing materials. This is 

to investigate the effectiveness of the repairing. 

 
3. Test Specimens 
 

Damaged specimens were repaired after 

releasing from load sustaining and the originals 

of the specimens were designated as virgin 

columns. Five damaged specimens from the 

previous test [1] were repaired. Each specimen 

had severely cracked and crushed concrete and 

some concrete was removed. The reinforcement 

was yielded in tension. Typically damaged 

specimens are shown in Figure 1. 

 

      
                      (a)                             (b) 
 
Figure 1 : Typically damaged specimens before 
repairing  (a) front view (b) rear view 
 
 
The repairing was divided into four categories. 

For the first category, damaged concrete was 

completely removed, then re-cast with new 

concrete. Hot–rolled steel of L-shaped sections 

were externally placed at each column corner as 

external reinforcement and then, were jointed 

together by welding steel plates on each column 

face to form a steel jacket as shown in Figure 2.  

This category was designated as ERA. 

 
 
Figure 2 : Typically external rein forcement 

 
For the second category consisting of two 

specimens, reinforcement was the same as that 

of the first category but damaged concrete was 

replaced with the epoxy mixed with fine and 

coarse aggregate by the ratio of 1:2:4. It is 

observed that in preparing the specimens, the 

workability of the aggregate–mixed epoxy was 

very low and uneasy in handling as shown in 

Figure 3. These specimens were ERB1 and ERB2. 

     
                      (a)                             (b) 
 
Figure 3 : ERB series (a) aggregate−mixed 
epoxy  (b) recasting 
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For the third category designated as ERC, 

reinforcement was the same as that of the first 

category and damaged concrete was repaired by 

epoxy grouting. In grouting process, the cracked 

and crushed lines were cleared with high pressure 

water then all open cracks were sealed with a 

special epoxy to prevent leakage of the injected 

epoxy resin. Some open cracks were left open as 

injecting points and controlled points. The resin 

was injected into damaged concrete with high 

pressure. This process is shown in Figure 4. 

     
                (a)                    (b)                  (c) 
 
Figure 4 : ERC series (a) clearing crack lines  
(b) sealing crack lines (c) injecting epoxy resin 

 

For the forth category, repaired concrete and 

reinforcement were the same as those of the 

third category but the epoxy resin was injected 

between concrete and steel jacket. In injection, 

all edges of steel plates and Lshaped steel were 

sealed and copper tubes were inserteded at top, 

mid-length and bottom locations of the specimen 

as for injecting points as shown in Figure 5 (a). 

This injected resin was to perform as a bonding 

agent between the steel jacket and concrete 

surfaces. Dimensions of the steel jacket are 

shown in Figure 5 (b). Typical sections of the 

 

 

       
                      (a)                               (b) 
 
Figure 5 : (a) Typical specimens under repairing 
(b) dimensions of external reinforcement in 
centimeter 
 
 

 
 
Figure 6 : Typical section at mid−length of 
previously tested column, in centimeter 
 

 
Figure 7:Typical section at mid−length of 
repaired column in centimeter 
 

specimens both before and after repairing 

are shown in Figure 6 and Figure 7 respectively. 

Material properties of original and repaired 

specimens are summarized in Table 1 and Table 2 

respectively . 
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Table 1 : Material properties of original specimens 
 

Previously Tested Columns(Virgin Columns)  

Specim 
-en 

Designation  Existing. 
Concrete  

Strengthen. 
Concrete  

Long. 
Steel  

  f’c(ksc)  f’c(ksc)  fy(ksc) 
ERA  GP1CL1  298.9  - 3712.4 
ERB1  GP1CL2  298.9  - 3712.4 
ERB2  GP1CL3  298.9  - 3712.4 
ERC  GP12SCL2  291.9  486.7  3712.4 
ERD  GP4SCL2  283.1  423.9  3712.4 

 
Table 2 : Material properties of repaired specimens 
 

Repair. Material Properties  

Speci  Concrete  Epoxy  L-
shape  Steel Plate  

men  f’c(ksc)  with agg.  Steel  fy(ksc)  
  f’u(ksc)  fy(ksc)   

ERA  350.9  - 2824.9  2877.9  
ERB1  - 294.5  2824.9  2877.9  
ERB2  - 294.5  2824.9  2877.9  
ERC  - - 2824.9  2877.9  
ERD  - - 2824.9  2877.9  

 
 
4. Test Set-up and Loading 
 
Lateral deflections at top, mid-length and bottom 

positions along column length were measured 

using displacement transducers. Monotonic and 

quasi-static load was applied by a universal-

testing machine. All loading and deflection data 

were recorded by a data acquisition unit. The 

specimens were set-up and tested under similar 

set-up of the previous test [1], which was under 

eccentricity of 15 centimeters as shown in Figure 

8(a) and Figure 8(b). All specimens were gradually 

loaded until large deflections occurred. Cracking , 

crushing and failure of jacket steel were observed. 

    
                    (a)                              (b) 
 
Figure 8: Specimen set−up (a) front view  
(b) rear view 
 

 
5. Failure Characteristics and 
Summaries of Test Results 
 
Test results of all repaired specimens are 

summarized in Table 3. It shows that the 

specimens without bonding between the steel 

jacket and concrete surfaces ; ERA,ERB1, ERB2 

and ERC, could resist axial load in comparatively 

close order of about 20-22 ton but the specimen 

ERD which bonding was provided could resist 

load with distinct magnitude of about 25 ton. All 

specimens failed in ductile manner with ductility 

factors of 2-4 . Buckling of external steel in 

compression at midlength and tearing of welded 

joints of steel plates in bracket vicinity occurred 

similarly in the specimens ERA, ERB1, ERB2 

and ERC . The specimen ERD resisted load until 

failure without debonding of the external 

reinforcement. These modes of failure are shown 

in Figure 9(a), 9(b) and 9(c) respectively. Severe 

crushing of concrete was not found in all 

specimens. Load-deflection relations are 

graphically presented in Figure 10. It shows that 

in early stage of loading, the stiffness of columns 

which damaged concrete was repaired by epoxy 
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grouting (ERD, ERC) was superior to that of the 

ones which damaged concrete was replaced by 

new concrete or by aggregate-mixed epoxy 

(ERA, ERB1, and ERB2). The most favorable 

stiffness is that of the column which the external 

reinforcing steel was glued to column surfaces 

by epoxy resin (ERD). However, all columns 

yielded at small deflections about 2-4 millimeters. 

Load-resisting characteristics of ERA, ERB1 

and ERB2 were almost the same. All columns 

behaved in ductile manner with ductility factor 

of about 3-4 except ERC which, after yielding, 

the bottom end was accidentally supported by 

bearing steel plates resulting in increasing load 

and then loading was early stopped. It is evident 

that the specimen ERD yielded higher strength 

and stiffness than the others. 

 

     

             (a)                     (b)                    (c) 
 
Figure 9 : Failure of specimens (a) buckling of 
external steel (b) tearing of steel (c) failure without 
debonding 
 

Table 3: Test results 
 

Specimen 
 

Ult. Axial 
Load 
(ton) 

Ult. 
Moment 
(ton-m) 

Ductility 
Factor 

ERA 20.5 3.1 3.0 
ERB1 21.8 3.3 4.0 
ERB2 22.5 3.4 3.0 
ERC 20.5 3.1 2.0 
ERD 25.5 3.8 3.0 

 

 
Figure 10 : Load−deflection relation of repaired 
specimens 
 
6. Load resisting Capacity of Virgin  
Columns and Repaired Columns 
 
Load-deflection characteristics of virgin columns 

tested in the previous study were compared with 

those of the correspondingly repaired columns 

and summarized graphically in Figure 11(a) to 

Figure 11(e). They reveal that all repaired columns 

could resist load 1.2-1.8 times higher than virgin 

columns. The Initial stiffness of unbonded 

specimens were similar. The specimen ERD had 

higher stiffness than that of the virgin column. 

All columns were apparently ductile. The 

previous test results showed that all specimens 

failed in tensile mode which tensile reinforcement 

yielded. Hence, under reloading 

 

 
Lateral Deflection at mid-Length(mm) 

(a) 
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Lateral Deflection at mid-Length(mm) 

(b) 

 

 
Lateral Deflection at mid-Length(mm) 

(c) 
 

 
Lateral Deflection at mid-Length(mm) 

(d) 
 

Figure 11 : Load−deflection curves of original 
specimens and of repaired specimens 

 
 
 

 

 

 
Lateral Deflection at mid-Length(mm) 

(e) 
 

Figure 12 : Load−deflection curves of original 
specimens and of repaired specimens (cont.) 

 

these reinforcement still retained their capacity 
but with large deformation. External steel then 
were additional reinforcement to that of the 
original one. So, each repaired specimen had 
higher reinforcement than that of the virgin one. 
Moreover, under the bending action the depth of 
the resisting section accounted on the external 
reinforcement was larger than that of the original 
one. Therefore these resulted on higher load 
resisting capacity of the repaired specimens. 
However, the effectiveness of the additional 
reinforcement depends on the interaction between 
the reinforcement and the concrete. The results 
showed that provided bonding between the 
external reinforcement and the concrete surfaces 
could obtained the most effectiveness of the 
reinforcement. That is the strength and stiffness 
of damaged columns can be restored and 
improved while the column still behave in 
ductile manners. Comparing among the specimens 
without bonding between the external steel and 
concrete surfaces,the specimen with concrete 
and that with aggregate-mixed epoxy as 
repairing materials showed similar strength and 
stiffness. It implies that using concrete as a 
repairing material is superior to using the epoxy 
in term of workability and cost since the 
concrete is commonly used in construction 
industries and easy in handling and also cheaper 
than the epoxy resin. The epoxy resin is 
comparatively expensive and uneasy in handling. 
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7. Concluding Remarks 
 
Test results of five specimens repaired in different 

methods imply that the most effective method is 

repairing damaged concrete by epoxy grouting 

and the external steel to be bonded to column 

surfaces. Replacement of damaged concrete by 

new concrete is favorable in cost reducing where 

using epoxy is cost obstruction. Bonding between 

external steel and column surfaces should be 

provided to increase the inter-action erformance 

between concrete and steel which would result in 

increasing the column performance under load 

sustaining. Replacement of the damaged concrete 

with aggregate-mixed epoxy is considered to be 

impractical because there was little workability 

and high cost. Hence, repairing severely damaged 

columns is theoretically possible, moreover, the 

repairing can be made so that the damaged 

column becomes stronger than that before 

damaging. However, for in-situ repairing, column 

status is different from that in laboratory such as 

sustaining load in the column, causes of damages, 

structural integration etc. The repairing should 

be carried out with circumspection. 
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บทคัดยอ 
 

บทความวิจัยนี้  นําเสนอวงจรกรองความถี่
โหมดแรงดันที่สามารถสังเคราะหฟงกชันที่จําเปนได
ทั้งหมด ไดแก Low-pass,   High-pass,  Band-pass,  
Band-reject  และ   All-pass   ซึ่งสามารถควบคุมได
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช CCCCTA เพียง 
ตัวเดียว จุดเดนของวงจรคือ สามารถควบคุมความถี่โพล
และคาควอลิต้ีแฟกเตอรไดโดยอิสระจากกันดวย
กระแสไบอัสภายนอก โครงสรางของวงจรไมซับซอน 
โดยประกอบไปดวยเพียง CCCCTA เพียงตัวเดียว ตัว
ตานทานหนึ่งตัวและตัวเก็บประจุ  2 ตัว  วงจรที่
นําเสนอจึงเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม 
ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม  PSPICE 
พบวา วงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณไว
ตามทฤษฎี 

คําสําคัญ : วงจรกรองความถี่, โหมดแรงดัน, CCCCTA 
 
 
 
 

Abstract 
 

This article presents a voltage-mode 

universal biquadratic filter performing 

completely standard functions: low-pass, high-

pass, band-pass, band-reject and all-pass 

functions, using single current-controlled 

current conveyor transconductance amplifier 

(CCCTA). The features of the circuit are that: 

the quality factor and pole frequency can be 

tuned independently via the input bias currents: 

the circuit description is very simple, consisting 

of merely single CCCCTA, 1 resistor and 2 

capacitors. Without any matching conditions, the 

proposed circuit is very appropriate to further 

develop into an integrated circuit. The PSPICE 

simulation results are depicted. The given results 

agree well with the theoretical anticipation.  

 
Keywords : Universal filter, Voltage-mode, CCCCTA 
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1. บทนํา 
ในงานดานวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส

วงจรกรองความถี่เปนวงจรที่สําคัญ และมีการนําไปใช
งานอยางกวางขวาง ตัวอยางการใชงาน ไดแก ระบบ 
สื่อสาร ระบบเครื่องมือวัดและระบบประมวลผล
สัญญาณ [1-3] เปนตน โดยเฉพาะวงจรกรองความถี่
แบบหลายหนาที่ (Universal Biquad Filter) ที่มีขอดีกวา
วงจรกรองความถี่ทั่วไปคือ วงจรสามารถทําหนาที่  
ไดหลายแบบในเวลาเดียวกันโดยที่ไมตองเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของวงจรจากการสํารวจพบวา ไดมีนักวิจัย
นําเสนอวงจรกรองความถี่โหมดแรงดันมากมาย แต
งานวิจัยเหลานั้นยังมีขอดอยดังตอไปนี้ 

• ในวงจรประกอบไปดวยอุปกรณแอกทีฟ 

     และพาสซีฟจาํนวนมาก [4, 5, 6, 8, 11, 12] 

• ตองเปลี่ยนโครงสรางวงจรเพื่อใหวงจร 

    ใหผลตอบสนองไดหลายฟงกชัน [7, 9, 11] 

• ไมสามารถควบคุมไดดวยวิธีทาง 

     อิเล็กทรอนิกส [4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] 

• ไมสามารถควบคุมคาควอลิต้ีแฟกเตอร 
    ไดอยางอิสระจากความถี่โพล [10, 11] 
เมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ที่มีช่ือวา Current conveyor transconductance amplifier 
(CCTA) ที่เหมาะจะนําไปออกแบบวงจร ประมวล
สัญญาณแอนะลอก [13] โดย CCTA สามารถทํางาน
ไดทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแส นอกจากนี้ยังมี
ขอดีอีกหลายประการเชน อัตราสรูวสูง แบนดวิธกวาง 
โครงสรางวงจรที่ถูกออกแบบโดยใช CCTA ไมซับซอน 
แตเนื่องจาก CCTA ไมสามารถควบคุมความตานทาน
แฝงที่ขั้วอินพุต ไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสดังนั้น
เมื่อนํา CCTA ไปออกแบบวงจรจึงไมสามารถควบคุม

การทํางานดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส บางวงจรตองใช
ตัวตานทานจํานวนหลายตัว ซึ่งไมเหมาะที่จะนําไป
สรางเปนวงจรรวม ตอมาจึงมีผูนําเสนอ CCTA ที่
สามารถควบคุมความตานทานแฝง ที่อินพุตดวย
กระแสไบอัส และมีช่ือเรียกใหมวา Currentcontrolled 
current conveyor transconductance amplifier (CCCCTA) 
[14]  

จากปญหาที่ไดนําเสนอหลักการขางตนใน
งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ นําเสนอวงจรกรอง
ความถี่โหมดแรงดันแบบหลายหนาที่โดยใช CCCCTA 
โดยวงจรที่นําเสนอสามารถปรับคาควอลิต้ีแฟกเตอร
โดยอิสระจากคาความถี่โพลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอสามารถทําหนาที่ได 5 
ฟงกชันพรอมกัน คือ low-pass, high-pass, band-pass, 
band-reject และ all-pass โดยไมตองเปลี่ยนโครงสรางใดๆ
ของวงจร นอกจากนี้วงจรที่นําเสนอยังใชอุปกรณ
จํานวนนอย และไมตองการอุปกรณใดที่สมพงษกัน 
ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSPICE 
สอดคลองกับทฤษฎีที่ไดมีการวิเคราะหไวไดเปน
อยางดี 

 
2.  หลักการทํางานของวงจร 
2.1  CCTA ท่ีควบคุมดวยกระแส 

เนื่องจากวงจรที่นําเสนอ ประกอบไปดวย
อุปกรณหลักคือ CCCCTA หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง 
CCCCTA พอสังเขป ซึ่งความสัมพันธของกระแส
และแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการในเชิง
เมตริกซไดดังนี้ 
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  (1) 

โดยที่ CCCCTA มีคาความตานทานแฝงทางดานอินพุต
ของขา X คือ X R กรณีที่ใชไบโพลารทรานซิสเตอร
สามารถแสดงสมการไดดังนี้ 

                              
12

T
X

B

VR
I

=                        (2) 

สวนคาขยายความนําถายโอน m g แสดงไดเปน 

                            2

2
B

m
T

Ig
V

=   (3) 

 
เมื่อ VT เปนศักดาความรอน สวนสัญลักษณและวงจร 
สมมูลแสดงดังภาพที่ 1(ก) และ (ข) ตามลําดับ 
 

1BI

y

x z

o
CCCCTA

yi
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yV

xV zV
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1y
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o
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m Zg V±

xR z
 

(ข) 
ภาพที่ 1: CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 

 
2.2  วงจรกรองความถี่ท่ีนําเสนอ 

โครงสรางของวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ
แสดงไดดังภาพที่ 2 โดยที่  IB1 และ IB2 เปนกระแสไบแอส

ของ CCCCTA  เมื่อพิจารณาวงจรในภาพที่ 2  และ
อาศัยคุณสมบัติของ  CCCCTA จะไดแรงดันเอาตพุต
ดังนี้ 

1BI

y

x

o
CCCCTA

2BI

z
2C

2inV OV

1C1inV

3inV

1R

 
ภาพที่ 2  โครงสรางของวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ 

 
2

1 1 2 2 2 1 3
2

1 2 2 1

in in in x m
O

x m

V s C C V sC G V G gV
s C C sC G G g

+ +
=

+ +
 (4) 

 

โดยที่ R1=G1  และ Rx=Gx   จากสมการที่ (4)  สามารถ
เลือกแรงดันอินพุตในลักษณะการควบคุมดวยดิจิตอล
ไดตามตารางที่ 1  เพื่อใหไดผลตอบสนองของวงจร
กรองความถี่ลําดับสอง   จากตารางที่ 1 พบวาวงจรกรอง
ความถี่ที่นําเสนอ สามารถใหผลตอบสนองไดครบ
ทั้งหมด  ซึ่งความถี่โพลและควอลิต้ีแฟกเตอรสามารถ
แสดงไดเปน 

0
1 2

m

x

g
C C R

ω =    (5) 

 

1
0 1
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m

x

C gQ R
C R

=   (6) 
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ตารางที่ 1  การเลือกคาแรงดันอินพุตเพื่อใหได    
                 ผลตอบสนองของแตละฟงกชัน 

 

Filter Responses Inputs 

OV  1inV  2inV  3inV  

BP 0 1 0 

HP 1 0 0 

LP 0 0 1 

BR 1 0 1 

AP 1 -1 1 

 
เมื่อ Rx และ gm เทากับสมการที่ (1) และ (2) ตามลําดับ
จากสมการที่ (5) และสมการที่ (6) แสดงใหมไดเปน 

1 2
0

1 2

1 B B

T

I I
V C C

ω =         (7) 

 

1 1 1 2
0

2

B B

T

R C I IQ
V C

=          (8) 

 

จากสมการที่ (7)  และ  (8)   พบวาสามารถปรับคา  
ควอลิต้ีแฟกเตอรไดอยางอิสระจากความถี่โพลโดย
ปรับ R1 และแบนดวิธของวงจรหาไดจาก 

0

0 1 1

1BW
Q R C
ω

= =   (9) 

 
จากสมการที่ (9)  แบนดวิธของวงจรสามารถปรับ
อยางเปนเชิงเสนผาน R1    นอกจากนี้วงจรที่นําเสนอ
สามารถใหคาควอลิต้ีแฟกเตอรมีคาสูงไดดวยการปรับ 
R1 ใหมีคามาก ๆ 

 

2.3  ความไวของวงจร 
ความไวของวงจรที่นําเสนอหาไดจาก 

0 0 0 0 0

1 2 1 2

1 1; ; 1
2 2B B TI I C C VS S S S Sω ω ω ω ω= = = = − = −  (10) 

 

0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1

1 1; ; 1; 1
2 2B B T

Q Q Q Q Q Q
I I C C R VS S S S S S= = = = − = = −  (11) 

 

และ 
1 1

1BW BW
R CS S= = −     (12) 

 

จากสมการดานบนพบวาความไวของวงจรมีคาตํ่า 

 
2.4   การวิเคราะหวงจรในกรณีไมเปนอุดมคติ 

       ในกรณีที่ CCCCTA ที่ใชในวงจรเกิดความ
ไมเปนอุดมคติ สามารถวิเคราะหไดจาก 

, ,X Y X X Z X O m ZV V R I I I I g Vβ α γ= + = =     (13) 
 

เมื่อ β ,α และγ  เปนคาเบี่ยงเบนไปจาก 1 เมื่อมีการ
พิจารณาความผิดพลาดนี้แลว สามารถหาสมการของ
แรงดันเอาตพุตใหม ไดจาก  

2
1 1 2 2 2 1 3

2
1 2 2 1

in in in x m
O

x m

V s CC V sC G V G gV
s CC sC G G g

αβ
αβ

+ +
=

+ +
       (14) 

 

ในกรณีไมเปนอุดมคติ ความถี่โพลและควอลิต้ีแฟกเตอร
สามารถแสดงไดเปน 

0
1 2

m

x

g
C C R
αβω =    (15) 

 

1
0 1

2

m

x

C gQ R
C R

αβ
=    (16) 

 

ในทางปฎิบัตินั้นพารามิเตอร β , α และγ  เปนผล
มาจากความจุและความตานทานแฝงในตัว CCCCTA  
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ซึ่งจะมีผลตอการทํางานของวงจร เมื่อความถี่และ
อุณหภูมิสู งขึ้ น    ดั งนั้ น เพื่ อลดผลกระทบจาก
พารามิเตอรเหลานี้ ควรที่จะออกแบบ CCCCTA ใหมีคา
ใกลเคียงอุดมคติมากที่สุด 
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ภาพที่ 3  โครงสรางภายในของ CCCCTA 

 

3.  ผลการจําลองการทํางาน  
เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่

นําเสนอ   จึงไดจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม 
PSPICE สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ  NPN  ที่ใช
ในการจําลองการทํางานของวงจร ไดใชพารามิเตอร
ของทรานซิสเตอรเบอร PR200N และ  NR200N 
ตามลําดับ  ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA400 
ของ  AT&T [15]   โดยกําหนดให CCCCTA  ทํางาน
ที่แรงดัน ±1.5V และมีโครงสรางภายในแสดงดังภาพ
ที่ 3 ตัวเก็บประจุ C1=C2=1nF, IB1=50μA, IB2=200μA  
และ R1=1kΩ  
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ภาพที่ 4  ผลตอบสนองทางขนาดและทางเฟส
ของ (ก) BP, (ข) HP, (ค) LP, (ง) BR, (จ) AP 

 

ผลการจําลองการทํางานลําดับแรกแสดงใน
รูปที่ 4    เปนผลตอบสนองทางขนาดและเฟสที่ประกอบ
ไปดวย  Low-pass, High-pass, Band-pass, Band-reject  
และ  All-pass  ตามที่เลือกอินพุตดังในตารางที่ 1  
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จากผลการจําลองพบวา ความถี่ ตัดอยูที่ 
570.16 kHz  แตจากการคํานวณตามสมการที่ (7) เทากับ 
612.44 kHz ซึ่งผลการจําลองจะเบี่ยงเบนไป 6.9% ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ความไมเปนอุดมคติที่เกิดจากคาความจุ
และความตานทานแฝง ดังที่ไดวิเคราะหไวแลวใน
หัวขอที่ 2.4 

สวนในรูปที่ 5 เปนผลการจําลองเพื่อควบคุม
คาควอลิต้ีแฟกเตอร  โดยการปรับคา R1 เปน 0.5kΩ, 
1kΩ และ 2kΩ  จากผลการจําลองการทํางานพบวา
เปนไปตามสมการที่ (8) นั่นคือ สามารถปรับคาควอ-
ลิต้ีแฟกเตอรไดโดยเปนอิสระจากความถี่โพลผาน R1 
   

ภาพที่ 5  โครงสรางของวงจรกรองความถี่ที่นําเสนอ 
 

4.  สรุป  

บทความนี้นําเสนอ วงจรกรองความถี่โหมด
แรงดันแบบหลายหนาที่ ลักษณะเดนของวงจรคือ 
สามารถใหฟงกชันการถายโอนไดครบทุกฟงกชันนั่นคือ 
Lowpass, Highpass, Bandpass, Band-reject  และ All-pass  
สามารถ ปรับคาควอลิต้ีแฟกเตอรไดอยางอิสระจาก
คาความถี่ตัด   นอกจากนี้แลว จากผลการจําลองการ
ทํางานยังพบดวยวา วงจรสามารถทํางานที่แรงดันตํ่า 
(±1.5V) อัตราบริโภคกําลังงานต่ําเทากับ 1.25mW  
อีกทั้งวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวยเพียง CCCCTA 
และตัวตานทาน อยางละ 1 ตัว  รวมกับตัวเก็บประจุ
จํานวน 2 ตัว  ดวยลักษณะเดนดังที่ไดกลาว จึงเหมาะสม
กับการนําไปพัฒนาใหอยูในรูปของวงจรรวม     เพื่อ

ใชในระบบอิเล็กทรอนิกส สื่อสาร สําหรับอุปกรณ
ชนิดพกพา (Electronic portable equipments) 
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บทคัดยอ 

 
        การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
และปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่
รถจักรยานยนตของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  
ผลของการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางมาตรการ
ที่จะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่และชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนต ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมเปาหมายคือนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญที่ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ
ในการเดินทาง  รวมทั้งสิ้น 372 คน  ทั้งที่เคยประสบ
อุบัติเหตุและไมเคยประสบอุบัติเหตุ ขอมูล   ที่ไดจาก
แบบสอบถาม จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธตางๆ   
โดยใชหลักสถิติทดสอบแบบ ไค-สแควร กําหนดคา
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการเกิดอุบัติ เหตุรถจักรยานยนต มากที่สุดเรียง
ตามลําดับคือ สภาพพิการ ทางกาย ความเสี่ยง 4.35  
ความถี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต ความเสี่ยง 4.00   
ผูขับขี่ที่เคยถูกลงโทษปรับในฐานะกระทําผิดขณะขับขี่

รถจักรยานยนต ความเสี่ยง 3.13   การขับรถปาดหนา 
หรือตัดหนารถคันอื่น ความเสี่ยง 2.60  การขับขี่
รถจักรยานยนตเรียงหนากระดาน  2-3 คัน  ความเสี่ยง  
2.00   การขับรถยอนศร  ความเสี่ยง 1.97 และการ
ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ความเสี่ยง 1.82 
 
คําสําคัญ :  อุบัติเหตุรถจักรยานยนต 
 

Abstract 
 

      This research on motorcycle accident 

factors was conducted in the purpose of 

investigating motorists’ behaviors that effected 

motorcycle accident cause factors. This research 

particularly studied and analyzed among the 

group of motorist students in Hadyai Technical 

College.  The analysis results will be considered 

in order to set and improve are guideline 

countermeasure for preventing. Anticipated in 

ridings’ behaviors rectification and also 

providing safer circumstances for motorists. 
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      Data collection was conducted by 

questionnaires on the target group 372 motorist 

students in Hadyai Technical College.    An in-

depth research was examined on both   

accidental experienced and non-accidental 

experienced sampling. The results were analyzed 

in account for establish set of the regarding 

relations.  Chi-Square test method with the 

significant value of 0.05 has been set as 

parameters. 

      The research indicates that factors the 

major cause of motorcycle accidents are 

sequentially in odds ratio: Handicapped 

motorist 4.35, Riding frequency 4.00, Fine-

imposed motorists 3.13, sudden overturn to 

crosscut others’ 2.60, riding abreast of 2-3 

motorists, riding in the wrong driving lane or in 

opposite direction 1.97 and an official issue of 

driving license 1.82  

 

Keywords :  accidents from drive motorcycles 
 
1.  บทนํา 
        จากขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรของศูนยสิรินธร
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
พบวา อุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจํานวน 
1,550,000 ครั้งตอป นั้น 387,500 ครั้ง หรือรอยละ 25 
เกิดกับนักเรียนนักศึกษา และจากขอมูลอุบัติเหตุ
จราจรในเมืองหาดใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  อุบั ติ เหตุที่ เกิดขึ้นสวนใหญ เปนผูขับขี่
รถจักรยานยนตมากที่สุด 
        จากปญหาดังกลาว  จึงเห็นความสําคัญที่
จะตองศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุจาก

การขับขี่รถจักรยานยนต ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ เนื่องจากมีความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม และปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต และ
สามารถนําผลการศึกษาไปใชในการปองกันและ
ดําเนินการแกไขเพื่อลดการเกิดอุบั ติ เหตุจราจร       
บนทองถนนตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคการวิจัย  

2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขบัขี่รถจักรยานยนต
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
       2.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยานยนต 
       2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางมาตรการ
ที่จะชวยปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

เปนการวิจั ยโดยการใชแบบสอบถาม 
เพื่อใหไดขอมูลจากผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตภายใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ  โดย กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้ งนี้  คือ  นักศึกษาวิทยาลัย  เทคนิค
หาดใหญ โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ยอนหลัง 5 ป 
 
4.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        4.1  เพื่อเปนแนวทางในการวางมาตรการที่
จะชวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุจราจรของผูใชรถจักรยานยนตของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
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        4.2  เพื่อเปนแนวทางในการวางมาตรการที่
จะชวยเพิ่มความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนต
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 
 
5.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
        วรวิทย [4] ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับผู
ขับขี่รถจักรยาน ยนตที่มีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ โดย
ทําการศึกษากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี ที่ขับขี่รถจักรยานยนตไปโรงเรียน 
พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต ที่มีนัยสําคัญทางสถิติคือ สภาพพิการ
ทางกาย ความรูเกี่ยวกับกฎจราจร อายุ ความเร็วเฉลี่ย
ขณะขับขี่รถจักร - ยานยนต พฤติกรรมการขับแขงขัน
บนถนน อาการสายตาสั้น เกรดเฉลี่ยสะสม เพศ และ
ประสบการณเกิดอุบัติเหตุรถจักรยาน ยนตของบุคคล
ใกลชิดในครอบครัว 
        วีรศักดิ์ [5] ไดศึกษาพฤติกรรมและแผนการ
ขับขี่รถจักรยาน ยนต  และปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต ในอําเภอเมือง
นราธิวาส  พบวาการกระทําที่ประชาชนสวนใหญ
คํานึงถึงความปลอดภัย ไดแก การใหสัญญาณไฟกอน
การเปลี่ยนชองจราจร   ชะลอความเร็วเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตผานสี่แยกที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร  
และการกระทําที่ประชาชนสวนใหญมองขามความ
ปลอดภัยไดแก การแซงซายคันที่อยูขางหนา   การขับขี่
รถจักรยานยนตซอนสาม การไมสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต  และปจจัยที่มีแนวโนมใน
การเกิดอุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต ไดแก เพศ 
อายุ ประสบการณการขับขี่รถจักรยานยนต  สภาพ

จิตใจ ภาวการณเจ็บปวย  การมึนเมาสุรา  ความรีบเรง
ในการเดินทาง และสภาพถนน สภาพภูมิอากาศ 
        ชัยณรงค  [1] ไดศึ กษาป จจั ยที่ มี ผลตอ
พฤติกรรมการขับขี่ รถจักรยานยนตของประชาชนที่
ขับขี่ รถจั กรยานยนตภ ายใน เขต เทศบาลนคร
อุบลราชธานี พบวาทัศนคติตอการปฏิบัติตามกฎ
จราจรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนตในระดับดี และปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต ไดแก อายุ 
รายได ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรและทัศนคติตอการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร   สําหรับปจจัยที่ไมมีผลตอ
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต ไดแก เพศ อาชีพ 
ระดับการศึกษา  ระยะเวลาที่เคยขับขี่รถจักรยานยนต  
ระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต  
การไดรับขอมูลขาวสาร 
        
6.  วิธีดําเนินการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาและ
เชิงวิเคราะห โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
        6.1  สํารวจขอมูลเบื้องตนเพื่อทราบจํานวน
ประชากรเปา หมายที่ใชรถจักรยานยนต และจํานวน  
ผูที่เคยประสบอุบัติเหตุ 
        6.2  กําหนดขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
พิจารณาจากสูตรของ Cochran และ Yamane  
        6.3  การสรางเครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัย 
แบงออกเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูลพฤติกรรม
การขับขี่รถจักรยานยนต และขอมูลความรูเกี่ยวกับ 
กฎจราจร 
        6.4  การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  โดย
การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
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เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา จากนั้นนํา
เครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใช และหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) 
        6.5  การเก็บรวบรวมขอมูล  
        6.6 การวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยใชหลักสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลทดสอบแบบไค-สแควร (Chi-
Square test) 
        6.7  การแปลผลและนําผลการวิเคราะหไป
ประยุกตใช 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

7.  ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมตางๆ 
และการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต  

พฤติกรรมการขับขี่   p-value 
1. ขับรถกระชั้นชิดรถคันหนา 
2. ขับรถแซงซาย (ยกเวนถนน 4 ชองทาง) 
3. หยุดรถกะทันหัน 
4. ขับรถแขงขันกับรถที่จะแซงขึ้นหนา 
5. ขับรถโดยไมจับคันบังคับรถ 
6. ขับรถโดยนั่งบนที่อื่นมิใชอาน 
7. ขับขี่เรียงกันหนากระดาน 2-3 คัน  
8. ขับรถโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัย 
    หรือความเดือดรอนของผูอื่น 
9. บรรทุกผูโดยสารนั่งซอนทายมากกวา 1 คน 
10. ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นเมื่อรถ 
      กําลังขึ้นทางชันหรืออยูในทางโคง 
11. กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาขณะที่รถ 
      อื่นสวนหรือตามมาในระยะนอยกวา    
     100 เมตร 
12. ขับขี่รถแขงกันบนทางหลวง 
13. ขับรถปาดหนาหรือตัดหนารถคันอื่น 
14. ขับรถไมสวมหมวกนิรภัย 
15. ขับรถยอนศร 
16. ฝาฝนสัญญาณจราจรไฟสีแดง 
17. ในเขตเทศบาลขับรถดวยความเร็วเกิน  
      80 กม/ชม. 
18. ขับรถไมปฏิบัติตามปายเตือนใหระวังอันตราย 
19. ไมใหสัญญาณหรือใหสญัญาณไมถูกตอง 
20. เมาสุราแลวขับรถ 

0.372 
0.968 
0.647 
0.329 
0.421 
0.516 
0.011* 
0.871 

 
0.313 
0.412 

 
0.926 

 
 

0.069 
0.035* 
0.739 
0.037* 
0.540 
0.110 

 
0.347 
0.412 
0.846 

หมายเหตุ      * Significant 

หาประสิทธิภาพ 

ของเครื่องมือ 

แปลผลและนําผลการวิเคราะหไปประยุกตใช 

การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

สรางเครื่องมือในการวิจัย 

เก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

ปรับปรุง 
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จากตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมกับการเกิดอุบั ติ เหตุรถจักรยานยนต        
(p-value) พบวาพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต ที่
มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ คือ ขับขี่เรียงกัน
หนากระดาน 2-3 คัน ขับรถปาดหนารถคันอื่น และ
ขับรถยอนศร (p<0.05)  
 
ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ 
และการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต 

ปจจัย p-value 
1.  ระดับการศึกษา 
2.  ประสบการณในการขับขี่ 
     รถจักรยานยนต 
3.  ความถี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต 

0.808 
0.128 

 
 0.002* 

4.  การไดรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
5. วิธีการไดรับใบอนุญาตขับขี่ 
    รถจักรยานยนต 
6. ประเภทใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต 
7. แบบหมวกนิรภัย 
8. สภาพพิการทางกาย 
9. การถูกลงโทษปรับในฐานะกระทําผิด 
   ขณะขับขี่รถจักรยานยนต 
10. ความรูเกี่ยวกับกฎจราจรทางบก 

 0.007* 
0.060 

 
0.127 
0.742 

 0.039* 
 0.000* 

 
0.671 

หมายเหตุ   *  (Significant) 
 
      จากตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัย
กับการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต (p-value) พบวา 
ปจจัยที่มีความ  สัมพันธกับการเกิดอุบั ติ เหตุ  คือ 
ความถี่ ในการขับขี่ รถจักรยานยนต  การไดรับ
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต สภาพพิการทางกาย 

และการถูกลงโทษปรับในฐานะกระทําผิดขณะขับขี่
รถจักรยานยนต (p<0.05) 
 
8.  สรุปผลการวิจัย 
        พฤติกรรมการขับขี่ รถจักรยานยนตมี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบดวย  การ
ขับรถปาดหนารถคันอื่น ความเสี่ยง 2.60 การขับขี่
เรียงกันหนากระดาน 2-3 คัน ความเสี่ยง 2.00  และ
การขับรถยอนศร ความเสี่ยง 1.97 
        ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05  
ประกอบดวย  สภาพพิการทางกาย ความเสี่ยง 4.35  
ความถี่ในการขับขี่รถจักรยานยนต  ความเสี่ยง 4.00  
การถูกลงโทษปรับในฐานกระทําผิดขณะขับขี่รถ 
จักรยานยนต  ความเสี่ ยง  3 .13   และการไดรับ
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ความเสี่ยง 1.82 
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วงจรกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซนชนิดควอเดรเจอรที่ควบคุมความถี่ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช CCTA ที่ควบคุมดวยกระแส 

A Sinusoidal Quadrature Oscillator with Frequency Controllability 

via Electronic Method Using Current Controlled CCTA 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณ

รูปคล่ืนไซนชนิดควอเดรเจอรที่สามารถใหสัญญาณ

ที่มีความตางเฟส 90°  ลักษณะเดนของวงจรที่นําเสนอ
คือ  สามารถควบคุมความถี่ไดดวยกระแสไบแอส   

วงจรสามารถใหกําเนิดความถี่ไดโดยปราศจากเงื่อนไข

การกําเนิดสัญญาณ  มีคาความผิดเพี้ยนฮารโมนิ

กรวมต่ํา   นอกจากนี้วงจรมีโครงสรางที่ไมซับซอน 

ประกอบไปดวยเพียง CCCCTA จํานวนตัวเดียว  

และตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวนดอีก 2 ตัว ผลการ

จําลองการทํางานของวงจรที่นําเสนอโดยใช  PSPICE  
ยืนยันถึงสมรรถนะของวงจรไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ  : วงจรกําเนิดสัญญาณ, CCCCTA 
 

Abstract 

This article presents a quadrature 

sinusoidal oscillator, providing sinusoidal 

signals, which differs 90° in phase.  The features 

of the proposed circuit are that; oscillation 

frequency can be electronically controllable and 

can be controlled in a wide-range; it can 

provide the quadrature signal, which is free 

from the preset condition of oscillator. In 

addition, the proposed circuit has relatively 

simpler scheme. It consists of merely single 

Current Controlled Current Conveyor 

Transconductance Amplifier (CCCCTA) and 2 

grounded capacitors. The simulation results 

using PSPICE confirm well the performances of 

the proposed circuit.  

 

Keywords:  Oscillator, CCCCTA 
 
1.  บทนํา 

สัญญาณรูปคลื่นไซน    ไดถูกนํามาใชงาน
อยางกวางขวาง ทั้งในงานดานการวัด  ระบบเครื่องมือวัด 
การประมวลผลสัญญาณ ตลอดจนระบบอิเล็กทรอนิกส
และระบบสื่อสาร โดยทั่วไปแลววงจรที่สามารถให
กําเนิดรูปคลื่นไซน  จะมีสวนประกอบ 2 สวนหลัก 
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คือ โครงขายเลือกความถี่  (Frequency-selective network)   
ซึ่งโดยพื้นฐานแลวประกอบไปดวยอุปกรณพาสซีฟ  
คือ  ตัวตานทาน  ตัวเก็บประจุ  และ/หรือตัวเหนี่ยวนํา    
อีกสวนคือวงจรขยายสัญญาณ [1] ที่ผานมานั้น มีการ
นําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณไซนที่มีความ สามารถ
ตาง ๆ มากมาย เชน ใชจํานวนอุปกรณนอยลง  สามารถ
ควบคุมคาความถี่ (Oscillation frequency) และเงื่อนไข
การกําเนิดสัญญาณ (Oscillation Condition)  ไดโดย
กระแสหรือแรงดัน  อยางเปนอิสระตอกัน ทํางานโดย
บริโภคกําลังและแรงดันไฟเลี้ยงตํ่า สัญญาณมีความ
ถูกตองสูง [2-5] เปนตน แตโดยทั่วไปแลว ทั้งหมดนั้น    
ยังมีการใชอุปกรณทั้งพาสซีฟและแอคทีฟอยู เปน
จํานวนมาก    ซึ่งสงผลใหเมื่อนําไปสรางเปนวงจร
รวมแลว  วงจรมีขนาดของชิปที่ใหญ  [6-7] อีกทั้งยัง
ตองการความสมพงษ  (Match)  ของอุปกรณเหลานั้น
อีกดวย    ประกอบกับในปจจุบันการออกแบบวงจร
แอนะลอกตาง ๆ อาทิเชน วงจรกรองความถี่  วงจร
คูณสัญญาณ ที่สามารถควบคุมคาตางๆ ดวยกระแส 
กําลังไดรับสนใจอยางมาก    เนื่องจากมีลักษณะเดน
คือ สามารถควบคุมคาไดในยานกวา  การควบคุมที่
อุปกรณพาสซีฟ เชน ตัวตานทาน หรือตัวเก็บประจุ มี
ความสะดวกตอการนําไปสรางเปนวงจรรวม สามารถ
ควบคุมการทํางานไดแมนยํา    และสามารถนําไป
ประยุกตใชงานรวมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ  หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอรไดงายกวาอีกดวย  [6-9] 

ในทศวรรษที่ผานมา มีความพยายามที่จะลด
แรงดันไฟเลี้ยงในวงจรแอนะลอก   เนื่องมาจากความ
ตองการที่จะนํามาใชกับอุปกรณแบบพกพา หรือ
อุปกรณที่ใชแบตเตอรี่   ดังนั้นจึงไดนําเทคนิคการ
ทํางานในโหมดกระแสมาใช ทั้งนี้วงจรที่ใชเทคนิค

การทํางานในโหมดกระแส ยังมีขอดีอีกหลายอยาง ซึ่ง
พบในงานวิจัยจํานวนมาก [10-11] 

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึ่ งสามารถทํางานไดในโหมดกระแสที่มี ช่ือว า 
Current conveyor transconductance amplifier  
(CCTA)   ที่เหมาะจะนําไปออกแบบวงจรประมวล
สัญญาณแอนะ ลอก [12] โดย CCTA สามารถทํางานได 
ทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแส   นอกจากนี้ยังมี
ขอดีอีกหลายประการ เชน อัตราสรูวสูง แบนดวิธกวาง 
โครงสรางวงจรที่ออกแบบโดย CCTA ไมซับซอน   
แตเนื่องจาก CCTA ไมสามารถควบคุมความตานทาน
แฝงที่ขั้วอินพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส   ดังนั้น
เมื่อนํา CCTA  ไปออกแบบวงจรจึงไมสามารถควบคุม
การทํางาน   ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส บางวงจรตอง
ใชตัวตานทานจํานวนหลายตัว   ซึ่งไมเหมาะที่จะนําไป
สรางเปนวงจรรวม   ตอมาจึงมีผูนําเสนอ CCTA ที่
สามารถควบคุมความตานทานแฝงที่อินพุต  ดวยกระแส
ไบอัส  และมีช่ือเรียกใหมวา Current-controlled 
current conveyor transconductance amplifier  
(CCCCTA) [13] 

จากการสํารวจพบวาไดมีผูนําเสนอ วงจรกําเนิด
สัญญาณรูปคลื่นไซนชนิดควอเดรเจอร ที่สามารถให
กําเนิดความถี่ได โดยปราศจากเงื่อนไขการกําเนิด
สัญญาณ [14-15] จุดเดนของวงจรที่นําเสนอใน [14]  
คือ สามารถควบคุมความถี่ในการกําเนิดสัญญาณได
ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสและความถี่มีความไวตอ
อุณหภูมิตํ่า    แตวงจรประกอบไปดวยอุปกรณแอกทีฟ 
จํานวน 6 ตัว   สวนใน [15]  สามารถปรับความถี่ได
ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส   แตตองใชอุปกรณแอกทีฟ
จํานวน  2  ตัว     ซึ่งทั้งสองวงจรเมื่อนําไปสรางเปน

หน้าที่ 83



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

NCTechEd08-016 

วงจรจะมีขนาดชิปที่ใหญและมีการบริโภคกําลังงาน
สูงเนื่องจากใชอุปกรณจํานวนหลายตัว 

บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอ 
โครงสรางวงจรกําเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซนแบบใหม  
ซึ่งวงจรที่นําเสนอนี้มีขอดี คือ  สามารถใหกําเนิด
สัญญาณไซนชนิดควอเดรเจอร   อันเปนสัญญาณหนึ่ง
ที่มีการใชกันอยางแพรหลาย [14] สามารถควบคุม
คาความถี่ไดดวยกระแสในยานกวาง และสามารถนํา
สัญญาณที่ไดไปใชงานไดทั้งโหมดแรงดัน  และ
กระแสในวงจรเดียวกัน  โดยวงจรทํางานที่แรงดันไฟ
เลี้ยงตํ่า นอกเหนือจากนี้แลว วงจรยังทํางานไดโดย
ปราศจากเงื่อนไขของการกําเนิดสัญญาณ  อีกทั้งใช
จํานวนอุปกรณนอย   โดยประกอบไปดวยเพียง 
CCCCTA จํานวนตัวเดียว รวมกับตัวเก็บประจุที่ตอ
ลงกราวนดอีก  2  ตัว   ดวยลักษณะเดนดังกลาว 
ประกอบกับการใชจํานวนอุปกรณแอคทีฟจํานวน
นอย และไมตองการอุปกรณใดที่สมพงษกัน วงจรที่
นําเสนอจึงมีความเหมาะสมในการนํา ไปใชงาน หรือ
พัฒนาใหอยูในรูปแบบวงจรรวม    ผลการจําลองการ
ทํางานของวงจรโดย PSPICE   แสดงถึงความ
สอดคลองกับทฤษฎี ที่ไดมีการวิเคราะหไวเปนอยางดี 
 
2.  หลักการทํางานของวงจร         
2.1  CCTA ท่ีควบคุมดวยกระแส 

เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวย
อุปกรณหลัก  คือ CCCCTA  หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง 
CCCCTA พอสังเขป ซึ่งความสัมพันธของกระแส
และแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการในเชิง
เมตริกซไดดังนี้ 
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โดยที่ CCCCTA มีคาความตานทางแฝงทางดานอินพุต
ของขา X  คือ XR ในกรณีที่สรางจาก CMOS มีสมการ
ดังนี้ 
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สวนคาขยายความนําถายโอน mg  แสดงไดเปน 
 

2m n Bg Iβ=                  (3) 
 

เมื่อ ( )/n n oxC W Lβ μ=  คือคาพารามิเตอรทางกายภาพ
ของ CMOS สวนสัญลักษณและวงจรสมมูลแสดงดัง
ภาพที่ 1 (ก) และ (ข) ตามลําดับ 
 
2.2  หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย 
วงจรอินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสีย (Lossless Integrator)  

2 วงจร วงจรหนึ่งเปนแบบไมกลับเฟส อีกวงจรเปน
แบบกลับเฟส ซึ่งแสดงแผนผังการทํางานในภาพที่ 2 
[14] โดยมีฟงกชันถายโอนดังนี้ 

1BI

y

x z

o
CCCCTA

yi

xi zi

oi
2BI

yV

xV zV

oV
1y

x

o

xi
xi

m Zg V±

xR z

 
                 (ก)       (ข) 

ภาพที่ 1  CCCCTA  (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 
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1
1

1( )T s sτ
= 2

2

1( )T s sτ
= −

Non-inverting 
Lossless      
integrator

Inverting 
Lossless      
integrator

( )inV s ( )outV s  
ภาพที่ 2  แผนผังการกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 

1 2 2
1 2

( ) 1( ) ( )( )
out

in

V s T s T sV s sτ τ
= = −        (4) 

 
ในการทํางานเปนวงจรกําเนิดสัญญาณ ตองกําหนด     
ใหอัตราขยายวงรอบ (Loop Gain) เทากับหนึ่ง นั่นคือ 

( ) ( )out inV s V s=  ดังนั้น 

1 2 2
1 2

1( ) ( ) 1T s T s
sτ τ

= − =      (5) 

นั่นคือ 
2

1 2

1 0s
τ τ

+ =             (6) 

เมื่อแทนคา  s jω=   ลงในสมการที่  (5)  จะได 

2

1 2

1ω
τ τ

=          (7) 

 
จะเห็นวา  วงจรสามารถใหกําเนิดสัญญาณ

ไดโดยปราศจากเงื่อนไขของการกําเนิดสัญญาณ     
ซึ่งความถี่ของสัญญาณที่กําเนิดมีคาเทากับ 

0
1 2

1ω
τ τ

=          (8) 

 

จากสมการที่ (8) พบวาสามารถปรับคาความถี่ในการ
กําเนิดสัญญาณไดจากคาคงตัวเวลา (Time constant) 

1τ  และ 2τ  

 

2.3  การวิเคราะหสมการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 
จากแผนผังการทํางานในภาพที่ 2   สามารถ

ออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณโดยใช  CCCCTA  เปน
อุปกรณแอกทีฟ     โดยวงจรอินทิเกรเตอรที่ไมมีการ
สูญเสียแบบไมกลับเฟสมีอินพุตที่ขั้ว Y   และเอาตพุต
ที่ขั้ว Z  ซึ่งจะไดฟงกชันถายโอนของวงจรเทากับ 

1
1 1

1 1( )
x

T s R C s sτ
= =   (9) 

สวนวงจรอินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสยีแบบกลับเฟส
มีอินพุตที่ขั้ว Z และเอาตพุตที่ขั้ว O  ซึ่งจะไดฟงกช่ัน
ถายโอนของวงจรดังนี้ 

2
2 2

1( ) mgT s C s sτ
= − = −   (10) 

เมื่อนําวงจรอินทเิกรเตอรทั้งสองมาตอรวมกันจะได
วงจรสมบูรณของวงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอดงั
ภาพที่ 3   จากสมการที่ (8) จะได 

1 2
0

m

x

g
R C C

ω =    (11) 

เมื่อ Rx แล ะ gm  เทากับสมการที่ (1) และ (2) 
ตามลําดับจากสมการที่ (11) แสดงใหมไดเปน 

1/ 2

1 2

1 2
0 8 B B

n

I I
C C

βω
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

=   (12) 

จากสมการที่   (12)    พบวา  คาความถี่ของสัญญาณ
สามารถควบคุมไดจากคากระแสไบแอส  1BI  หรือ 

2BI  จากภาพที่ 3  สัญญาณที่จุด 1( )oV s  และ 2( )oV s  
จะมีความตางเฟส 90º สวน ( )1oI s  และ ( )2oI s   
เปนสัญญาณควอเดรเจอรในโหมดกระแส รายละเอียด
โครงสรางวงจรภายในของ CCCCTA  แสดงในรูปที่ 4 
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1BI

y

x z

o
CCCCTA

2BI

1C

2C
1OV

2OV

1OI

2OI

 
ภาพที่ 3 วงจรสมบูรณของวงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 

 
2.4  การวิเคราะหวงจรในกรณีไมเปนอุดมคติ 

ในกรณีที่ CCCCTA  ที่ใชในวงจรเกิดความ
ไมเปนอุดมคติ สามารถวิเคราะหไดจาก 

   , ,X Y X X Z X O m ZV V R I I I I g Vβ α γ= + = =   (13) 
 

โดย β , α  และ γ  เปนคาเบี่ยงเบนไปจาก 1  เมื่อมี
การพิจารณาความผิดพลาดนี้แลว   สามารถหาสมการ
ฟงกชันถายโอนของวงจรอินทิเกรเตอร ที่ไมมีการ
สูญเสียแบบกลับเฟสและไมกลับเฟส ตามลําดับได
ดังนี้   

 1
1 1

( )
x

T s R C s s
αβ αβ

τ
= =   (14) 

และ 

2
2 2

( ) mgT s C s s
γ
τ

= − = −   (15) 

 
ในกรณีไมเปนอุดมคติ ความถี่ของสัญญาณสามารถ
แสดงไดเปน 

0
1 2

m

x

g
C C R
αβγ

ω =          (16) 

 

ในทางปฎิบัตินั้นพารามิเตอร β , α  และ γ เปนผล
มาจากคาความจุและความตานทานแฝงในตัว CCCCTA   
ซึ่งจะมีผลตอการทํางานของวงจร เมื่อความถี่และ
อุณหภูมิสูงขึ้น  ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากพารามิเตอร
เหลานี้ควรที่จะออกแบบ CCCCTA ใหมีคาใกลเคียง
อุดมคติมากที่สุด 

 
ภาพที่ 4  โครงสรางภายในของ CCCCTA 

 
3.  ผลการจําลองการทํางาน  

เพื่อเปนการยืนยัน และทดสอบสมรรถนะ
ของวงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ   จึงไดมีการจําลอง
การทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSPICE  สําหรับ
ทรานซิสเตอร  PMOS และ NMOS  ที่ใชในการจําลอง
การทํางานของวงจรได ใช พารามิเตอร ของ 0.35μm  
TSMC CMOS  เทคโนโลยี  [16]  โดยกําหนดให 
อัตราส วน  W/L (μm/μm)  ของทรานซิสเตอรตาม
ตารางที่ 1  กําหนดให CCCCTA ทํางานที่แรงดัน 
±1.5V 
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ตารางที่ 1  ขนาดของ MOS ทรานซิสเตอร 
 

CMOS Transistors ( ) / ( )W m L mμ μ  

M1-M2 

M3-M4 

M5, M7 

M6 

M8-M9 

M10-M11 

M12-13 

M14-M17 

12/1 

4/1 

10/1 

8/1 

10/5 

30/1 

30/5 

30/5 

 

ภาพที่ 5  สัญญาณเอาตพุตในโหมดแรงดัน 

 

ภาพที่ 6: สัญญาณเอาตพุตในโหมดกระแส 

 

ในรูปที่ 5 แสดงสัญญาณในโหมดแรงดัน 
เมื่อกําหนดให 1BI =20μA 2BI =100μA และ 

1C = 2C =1nF ซึ่งพบวาสัญญาณแรงดันที่เอาตพุต

เปนรูปคลื่นไซน    และมีความตางเฟสกัน   90 º   
เชนเดียวกันสัญญาณในภาพที่ 6 แสดงสัญญาณใน
โหมดกระแส  สวนในรูปที่ 7 แสดงสเปกตรัมของ
สัญญาณที่ความถี่ 43.04kHz  ซึ่งมีคาผิดเพี้ยนทาง  
ฮารมอนิกสเทากับ 3.01% 

 

ภาพที่ 7 สเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 43.04kHz 
 

4.  สรุป  
บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอ   วงจรกําเนิด

สัญญาณไซนชนิดควอเดรเจอร   ที่สามารถใหสัญญาณ
ไดทั้งในโหมดกระแส  และโหมดแรงดันในเวลา
เดียวกัน  โดยใชเพียง CCCCTA ตัวเดียว   ตอรวมกับ
ตัวเก็บประจุที่ตอลงกราวดอีก  2 ตัว  ทําใหวงจร
สามารถควบคุมความถี่ไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
โดยปราศจากเงื่อนไขของการกําเนิดสัญญาณ   วงจร
มีอัตราการบริโภคพลังงานเทากับ 1.12mW  ที่แรงดันไฟ
เลี้ยง ±1.5V   นอกเหนือจากนี้แลว ดวยโครงสรางที่
ประกอบดวยอุปกรณแอคทีฟจํานวนนอย และใชตัว
เก็บประจุที่ตอลงกราวนด   จึงมีความสะดวกในการ
พัฒนาเปนวงจรรวม  เนื่องจากจะใชพื้นที่ในชิปนอยกวา 
ในอนาคตสามารถพัฒนาวงจร ใหกําเนิดสัญญาณโดย
ความถี่เปนอิสระตออุณหภูมิ และสามารถควบคุม
ขนาดของสัญญาณได  
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บทคัดยอ 
 

 บทความนี้  มีวัตถุประสงคในการพัฒนาและ
สรางเครื่องโทรศัพทอัจฉริยะสําหรับผูพิการทางสายตา
เพื่อนํา มาลดภาระการดูแลผูพิการทางสายตาในการใช
โทรศัพท ที่ทํางานอยางอัตโนมัติและควบคุมดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรสวนประกอบของระบบคือ 
วงจรไมโครคอนโทรลเลอร วงจรบันทึกเสียง วงจร
เมตริกซสวิทซ และวงจรโทรศัพท  ผลการทดสอบ
การใชงานเครื่องโทรศัพทสําหรับผูพิการทางสายตา   
พบวาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และผล
การประเมินระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญจํานวน 
5 คน  และกลุมตัวอยางของผูใชงาน จํานวน 25  คน 
ที่สุมโดยวิธีการเจาะจง   พบวา เครื่องโทรศัพท 
อัจฉริยะที่สรางขึ้นนี้ มีคุณภาพอยูในเกณฑดี ( X = 3.68)  
และระดับความพึงพอใจของผูใชงานเฉลี่ยอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.12)  
 
คําสําคัญ : โทรศัพท , คนตาบอด, อัจฉริยะ 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

 The objective of this paper was to 

develop and construct of a blind’s intelligent 

telephone. This intelligent telephone is 

controlled by using microcontroller. The main 

modules consisted of the microcontroller circuit, 

sound recorder, matrix switches and telephone 

circuit. After testing the operation of telephone 

was efficacy. In regard to the evaluation of the 

telephone  by five experts, the average score of 

quality was good ( X =3.68). The average 

satisfies score of twenty five blinds simples was 

4.12. 

 
Keywords : Telephone, Blind, intelligence 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
[1-3] และมีบทบาทในชีวิตประจําวัน  สําหรับบางคน
อาจเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต โดยเฉพาะสังเกต
ไดจากผูพิการทางรางกาย  พวกเขาเหลานี้จะขาด
อวัยวะในการทํางานไปบางสวน  แตมีกลุมคนที่
พยายามพัฒนาเทคโนโลยี และอุปกรณตางๆ ขึ้นมา 
[4] เพื่อทดแทนอวัยวะบางสวนของรางกายที่ขาด
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หายไป  เพื่อวัตถุประสงคที่วาตองการใหผู พิการ
เหลานั้นใชชีวิตอยางปกติสุขและสามารถทําอะไร
ตางๆ ไดเหมือนคนปกติทั่วไป  ปญหาที่เกิดขึ้นกับ    
ผูพิการอีกปญหาหนึ่ง  คือการถูกทอดทิ้งจากญาติ     
พี่นอง  การนําไปฝากยังสถานสงเคราะหผูพิการ  ซึ่ง
สาเหตุตางๆ    เหลานี้ เปนปญหาที่ทําใหผูพิการ          
ไรความหวังและความรูสึกทอแท  แตกอนผูพิการทาง
สายตาจะติดตอสื่อสารกับบุคคลที่อยูไกล  หรือญาติ  
พ่ีนองแตละครั้งจะเกิดความยุงยากที่ใชโทรศัพทเพื่อ
การติดตอสื่อสารขอมูลกับบุคคลอื่น  เพราะผูพิการ
ทางสายตาไมสามารถที่จะมองเห็นโทรศัพทได   
 จากแนวคิดและปญหาดังกลาว บทความนี้จึง
ไดนําเสนอการพัฒนาและออกแบบเครื่องโทรศัพท
อัจฉริยะสําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งไดนําหลักการ
ของการใชเสียงประกอบมาใชบอกปุมหมายเลข
โทรศัพทและทวนหมายเลขโทรศัพทเพื่อใหคนตาบอด
ไดยินเสียงและผูใชงานสามารถนําเครื่องโทรศัพท
อัจฉริยะนี้ไปใชตอพวงกับคูสายโทรศัพทได โดยมี
สมมติฐานของการประเมินคุณภาพของตัวเครื่องโดย
ผูเช่ียวชาญอยูในระดับดี และความความพึงพอใจของ
ผูใชงานอยูในระดับพึงพอใจมาก สามารถนําไปใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  หลักการออกแบบ 
 การออกแบบและพัฒนาโทรศัพทสําหรับผู
พิการทางสายตา ซึ่งเครื่องโทรศัพทอัจฉริยะสําหรับ
คนพิการทางสายตาที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 4  วงจร 
คือ  วงจรสแกนคีย  วงจรควบคุมไมโครคอนโทรเลอร  
วงจรบันทึกเสียง  และวงจรโทรศัพท  

 
 

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมชุดเครื่องโทรศัพทคนพิการ 
                      ทางสายตา 
 

จากภาพที่  1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของ
เครื่องโทรศัพทผูพิการทางสายตาที่ประกอบดวยสวน
ของวงจรตางๆ ดังนี้ 

2.1  เมตริกซสวิตซ  ทําหนาที่เปนอินพุท (Input)  
เพื่อสรางสัญญาณจากการกดปุมคียหมายเลข 0-9 ของ
โทรศัพท และสงเขากับวงจรควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่  2 วงจรเมตริกซสวิตซ 
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 2 .2  วงจรควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร       
ทําหนาที่ควบคุมและติดตอกับวงจรตางๆ เพื่อรับและ
สงสัญญาณและประมวลผลหนาที่ในการทํางาน
ตามที่ผูใชงานตองการ [5.6] 
 2.3 วงจรบันทึกเสียง [7] เปนสวนสําคัญที่ทํา
หนาที่บันทึกเสียงของหมายเลขและขอความตางๆ ที่ใช
สําหรับคนตาบอด โดยบันทึก และจัดเก็บเสียงไวใน
หนวยความจําไดในระยะเวลาไมเกิน 24  วินาที ใน
การบันทึ กข อความสามารถลบและแก ไขได
ตลอดเวลาตามความตองการของผูใช เมื่อบันทึก
ขอความเรียบรอยแลว จะสงรหัสขอมูลไปยังวงจร
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร เพื่ อนํ าไปเข าสู
กระบวนการประมวลผล  จัดการและควบคุมการ
แสดงผลเพื่อสงเสียงตามขอความที่ใชงานออกทาง
ลําโพง ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 

ภาพที่  3  วงจรบันทึกเสียง 
 
 2.4 วงจรโทรศัพท  ทําหนาที่เช่ือมตอสัญญาณ
โทรศัพทระหวางคูสายโทรศัพท  [2-3] กับวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร  
 2.5 แหลงจายไฟ ทําหนาที่เปนวงจรที่จาย
กระแสไฟฟาใหกับวงจรสวนตางๆ  

      2.6 โปรแกรมการควบคุม การเขียนโปรแกรม 
ควบคุมเครื่องโทรศัพทคนพิการทางสายตา  จะใช
ควบคุมและกําหนดหนาที่การทํางานของไอซี PIC 
เบอร AT89S52 [6] โดยมีแผนผังของการทํางาน ดังแสดง
ในภาพที่  5 
 การออกแบบโปรแกรมจัดการ และควบคุม
การทํางานของระบบ จะเริ่มจากการตรวจสอบการถูก
ใชงานอยางอัตโนมัติโดยตรวจจับการเคลื่อนไหวของ
ผูใชงาน จากนั้นจะสรางเสียงขอความระบุวา “ยินดี
ตอนรับ” จากนั้นผูใชสามารถกดหมายเลขโทรศัพท 
โดยจะมีเสียงระบุหมายเลขนั้นๆ ใหผูใชงานไดรับทราบ 
เมื่อกดหมายเลขโทรศัพทเรียบรอยระบบโทรศัพทจะ
ทําการโทรออกโดยอัตโนมัติทันที  
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ภาพที่ 5  แผนผังการทํางานของโปรแกรม  
 
3.  ผลของการวิจัย 
  ผลของการวิจัยในการสรางเครื่องโทรศัพท
อัจฉริยะสําหรับคนพิการ  มีรายละเอียด ดังนี้  
 

3.1  ผลของเครื่องโทรศัพทอัจฉริยะ 
 ผลของการทดสอบเครื่องโทรศัพทที่สรางขึ้น
ประกอบดวยวงจรไมโครคอนโทรลเลอร วงจร
ตรวจสอบโทรศัพท  วงจรบันทึกเสียง และวงจร
เมตริกซสวิตซ ที่สามารถตอใชงานกับเครือขาย
โทรศัพทที่ใชงานโดยทั่วไปไดเปนอยางดี สามารถ
แสดงเสียงเพื่อระบุหมายเลขโทรศัพทที่ผูใชไดกดใชงาน
ไดอยางถูกตอง แสดงดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่ 6  โทรศัพทผูพิการทางสายตา 
 

3.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลในบทความนี้  เปนการ
ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพและระดับความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางที่มีตอเครื่องโทรศัพทสําหรับคน
พิก าร   โดยใช โปรแกรม  SPSS/PC+ ( Statistical 
Package for the Social Sciences /Personal  Computer  
Plus)  เพื่อหาคาเฉลี่ย  (Arithmetic  Mean)  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) โดยไดนํา
ชุดเครื่องโทรศัพทสําหรับคนพิการทางสายตา  ไปให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน  5 คน ประเมินหาคุณภาพ และ
ทดลองโดยกลุมตัวอยางที่เปนผูพิการทางสายตา ณ 
สมาคมคนตาบอด  จังหวัดอํานาจเจริญ ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง  จํานวน  20   คน  ระหวางวันที่  
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14 -18  กันยายน  พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นรวบรวม 
วิเคราะห และสรุปผลการวิจัย 
 3.2.1 การหาคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ ไดแบง
หัวขอการประมินออกเปน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะ
ทั่วไป  ดานการใชงาน  ดานการบํารุงรักษา  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  - ดานคุณลักษณะทั่วไป  สอบถามผูเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม   ความแข็งแรง
ทนทาน  คูมือการใชงานที่เหมาะสม  ความยากงายใน
การติดต้ัง และความตอเนื่องในการใชงาน   
 - ดานการใชงาน สอบถามผูเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับ ความยากงายของการใชงาน  ออกแบบระบบ
การใชงานไดงายและเหมาะสม ตอบสนองตอความ
ตองการของผูใช ความดังของเสียงเมื่อเดินผาน การ
ไดยินเสียงที่ชัดเจน ลดภาระความชวยเหลือในการใชงาน 
และการใชงานไดดวยตนเอง   
 - ดานการบํารุงรักษา สอบถามผูเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับ การตรวจซอม ความเหมาะสมกับการซอม
บํารุง การแกไขปญหาตางๆ ได และอุปกรณตางๆ 
ภายในเครื่องหาซื้อไดงาย  
 ผลการศึกษาการประเมินคุณภาพของ
ผูเช่ียวชาญทั้ง 3  ดาน สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ตารางที่  1  ผลของการประเมินของผูเชี่ยวชาญ  
                   ดานคุณลักษณะทั่วไป 

คาเฉลี่ย 
เกณฑการประเมิน 

 X  S.D. 
คุณภาพ 

1.  มีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม 3.80 0.44 ดี 
2.  มีความแข็งแรงทนทาน 3.40 0.54 ปานกลาง 
3.  มีคูมือการใชงานที่เหมาะสม 3.80 0.44 ดี 
4.  ติดต้ังไดงาย 3.20 0.44 ปานกลาง 
5.  ใชงานตอเนื่องเปนเวลานาน 3.60 0.57 ดี 

คาเฉลี่ย 3.56  ดี 
 

 ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินหาคุณภาพ
ดานคุณลักษณะทั่วไป ซึ่งผูเช่ียวชาญพบวาขนาดและ
รูปรางที่ เหมาะสมและคูมือการใชงาน  เห็นวามี
คุณภาพอยูในเกณฑดี ( X = 3.80) แตดานการติดต้ังใชงาน 
ผูเช่ียวชาญเห็นวาระดับคุณภาพอยูในเกณฑปานกลาง 
( X = 3.20) และระดับคะแนนเฉลี่ยดานคุณลักษณะ
ทั่วไป มีคุณภาพอยูในเกณฑดี ( X = 3.56)   
 

ตารางที่  2  ผลของการประเมินของผูเชี่ยวชาญ ดานการใชงาน 
คาเฉลี่ย 

เกณฑการประเมิน 
X  S.D. 

คุณภาพ 

1. ใชงานไดงาย 3.60 0.54 ดี 
2. ตอบสนองการใชงาน 3.80 0.83 ดี 
3.  ความดังของเสียงพูด 3.80 0.83 ดี 
4.  ลดภาระของคนรอบขาง 4.60 0.54 ดีมาก 
5.  สามารถใชไดดวยตนเอง 4.60 0.54 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 4.08  ดี 
 

 ตารางที่  2  แสดงผลการประเมินหาคุณภาพ
ดานการใชงาน พบวาการลดภาระของครอบครัวหรือ
คนรอบขางและการใชงานไดดวยตนเอง อยูในเกณฑ
ดีมาก ( X = 4.60) แตดานการใชงานพบวามีคาต่ําสุด
อยูในเกณฑดี ( X = 3.60) และโดยรวมผลการประเมิน
คุณภาพดานการใชงาน มีคุณภาพอยูในเกณฑดี ( X = 4.08) 
 ตารางที่ 3 แสดงการประเมินคุณภาพ ดานการ
บํารุงรักษาโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งผูเช่ียวชาญพบวามีขอดี
ในดานอุปกรณที่ใชในการสรางเครื่องโทรศัพทนั้น
หาซื้อไดงาย และผลของการประเมินคุณภาพเฉลี่ยใน
ดานการบํารุงรักษา มีคาอยูในเกณฑ ปานกลาง ( X = 3.40)   
เทานั้น 
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ตารางที่ 3  ผลของการประเมินของผูเชี่ยวชาญ  
                    ดานการบํารุงรักษา 

คาเฉลี่ย 
  เกณฑการประเมิน 

X  S.D. 
คุณภาพ 

1.  งายตอการซอมบํารุง 3.40 0.54 ปานกลาง 

2  ตรวจแกไขปญหาไดงาย 3.20 0.44 ปานกลาง 
3.  อุปกรณหาซื้อไดงาย 3.60 0.54 ดี 

คาเฉลี่ย 3.40  ปานกลาง 
   

 ผลการประเมินคุณภาพ เมื่อพิจารณารายดาน
พ บ ว า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ ที่ มี ต อ
เครื่องโทรศัพทอัจฉริยะสําหรับคนพิการทางสายตา 
คือ ดานคุณสมบัติของตัวเครื่องมีคาอยูในเกณฑดี  
( X =3.56)  ดานผูใชงาน มีคาอยูในเกณฑดี ( X = 4.08)  
และดานการบํารุงรักษา มีคาอยูในเกณฑปานกลาง 
( X = 3.40)  ดังนั้นสรุปไดวาเครื่องโทรศัพทอัจฉริยะ
มีคุณภาพเฉลี่ยรวมอยูในเกณฑดี ( X = 3.68) สามารถ
นําไปใชงานได 
 3.2.2 การประเมินความพึงพอใจโดยใชกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 25 คน ที่เปนผูพิการทาง
สายตา ณ สมาคมคนตาบอด  จังหวัดอํานาจเจริญ    
ดังแสดงในภาพที่ 7 ที่แสดงตัวอยางการทดลองใชงาน
โดยผูวิจัยจะเริ่มตนในการอธิบายหนาที่การทํางาน
และแนะนําวิธีการใชงานแกผูพิการทางสายตา 
หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางไดทดลองใชโดยอิสระ 

 
ภาพที่ 7  การทดลองใชกับกลุมตัวอยางของผูพิการทางสายตา 

 

 การประเมินความพึงพอใจ เปนการสอบถาม 
ผู พิการทางสายตาเกี่ ยวกับขนาดและรูปทรงที่
เหมาะสม  ความแข็งแรงทนทาน ใชงานไดงายไม
ซับซอน ตอบสนองตอความตองการของผูใช  การใชงาน
ไดตอเนื่องเปนระยะเวลานานได ความดังของเสียง 
การลดภาระครอบครัวหรือคนรอบขาง และสามารถ
ใชไดดวยตนเอง  ซึ่งผลการวิจัย สรุปไดในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูพิการ 
                    ทางสายตา 

คาเฉลี่ย 
เกณฑการประเมิน 

X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ขนาด/รูปรางเหมาะสม 3.45 0.51 ปานกลาง 
2. มีความแข็งแรงทนทาน 4.40 0.50 มาก 
3. ใชงานไดงายไมซับซอน 4.30 0.65 มาก 
4. ตอบสนองความตองการ 4.25 0.63 มาก 
5. ใชงานเปนระยะเวลานาน 4.50 0.51 มากที่สุด 
6.  ไดยินเสียงพูดที่ชัดเจน 3.60 0.68 มาก 
7.  ลดภาระครอบครัว 3.95 0.68 มาก 
8.  สามารถใชไดดวยตนเอง 4.50 0.51 มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.12  มาก 
 

 ตารางที่  4 แสดงผลระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผูใชบริการที่มีตอเครื่องโทรศัพทอัจฉริยะสําหรับ
คนพิการทางสายตา ซึ่งในดานการใชงานไดดวย
ตนเองและใชงานเปนระยะเวลานาน พบวามีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.50) สวนขนาดและ
รูปทรงที่เหมาะสม จะมีคาระดับความพึงพอใจปานกลาง 
( X = 3.45)   อยางไรก็ตามกลาวโดยรวมผูใชงาน      
มีระดับความพึงพอใจมาก ( X = 4.12)  
 
4. บทสรุป 
           บทความนี้ไดนําเสนอเครื่องโทรศัพทอัจฉริยะ
สําหรับผูพิการทางสายตาเพื่อนํามาลดภาระการดูแล  
ผูพิการทางสายตาในการใชโทรศัพท โดยสามารถ
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ทํางานไดอยางอัติโนมัติ ผลการทดสอบการใชงาน
เครื่องโทรศัพทผูพิการทางสายตาพบวาสามารถใช
การควบคุมระบบการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และผลของการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญ พบวา  
เครื่องโทรศัพทอัจฉริยะนี้มีคุณภาพเฉลี่ยอยูในระดับดี  
( X =3.68) และผลของการสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชงาน โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน โดย
สุมดวยวิธีการเจาะจง พบวามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก  ( X =4.12)    

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําไปประยุกตใช
งานจริงควรใหมีการเพิ่มเติมหนาที่การใชงานเพิ่มเติม 
เชน ควรใหสามารถทวนหมายเลขกอนโทรออก      
สามารถบันทึกและบอกเบอรที่โทรเขาและโทรออก
ได และควรใหสามารถรับสงแฟกซได  เปนตน 
 
5. เอกสารอางอิง 
 

[1]  โกศล เพ็ชรสุวรรณ, “เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
       สํานักพิมพดวงกมล,กรุงเทพมหานคร,  2535. 
[2]  สุทิน จําจด, “วิศวกรรมโทรศัพท”, คณะวิศวกรรมศาสตร 
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 
         กรุงเทพมหานคร. 
[3]  ธวัชชัย    เลือ่นฉว,ี “เทคโนโลยีโทรศัพท”,

กรุงเทพมหานคร, 2537. 
[4] ญรงค   ตันจินซุย และคณะ, “ชุดตอบรับและโอน 
      สายโทรศัพทอัตโนมัติโดยใชไมโครคอมพิวเตอร”,  
      ปริญญานิพนธครุศาสตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,  
      สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม,   สถาบันเทคโนโลยีพระ 
      จอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2538. 
[5]  ธนัท ชัยยุทธ และกณพ แกวพิชัย, “ดิจิตอลพื้นฐาน”, 
        กรุงเทพมหานคร, 2538. 
 

[6]  ธีรวัฒน ประกอบผล,“การประยุกตใชงาน 
        ไมโครคอนโทรลเลอร” เซทโฟร ปร้ินติ้ง,  
         กรุงเทพมหานคร, 2541. 
[7]  ฟวเจอร (ไทยแลนด), “เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล 60  
        วินาที”,  ฟวเจอรคิท อิเล็กทรอนิกส.  เลมที่ 2, หนา 12-18,  
       2543. 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ 
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

Integrated-based Energy Conservation Training Curriculum 
Development for Textile Industries 

 
เกษม  วงคแสน1   ศิริพรรณ  ธงชัย2   และ พิชัย  อัษฎมงคล3 

E-mail : cpcgsm@ku.ac.th  srp@kmutnb.ac.th1  pichaias@swu.ac.th2 
 

1,2 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง      พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
การอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ สรางชุดฝกอบรม  ประเมินความ
เหมาะสมชุดฝกอบรม  เพื่อใชเปนชุดฝกอบรมสําหรับ
บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ   การดําเนินการ
วิจัยผูวิจัยจะเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธี   แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  และกลุมประชากรการวิจัยเปน
ชางเทคนิคที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน   
ตัวแทนโรงงานที่มีระดับการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษา
ตอนตน  ตัวอยางเชน ชางเทคนิคที่ปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 30 คน วิธีดําเนินการ
วิจัยผู วิจัยจะ  ศึกษาความจํา เปนและปญหาจาก
แบบสอบถามการใชพลังงาน  จากนั้นนําขอมูลมา
กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม สรางเนื้อหาสาระ
ของการฝกอบรม รูปแบบ วิธีดําเนินการฝกอบรมและ
การประเมินผล เสนอตอผูเช่ียวชาญเพื่อประเมินความ
เหมาะสมชุดฝกอบรม    ทดลองใชชุดฝกอบรมเพื่อ
วิเคราะหความเชื่อมั่นแบบ คูเดอร-ริชารดสัน  จัดการ

ฝกอบรมโดยใชชุดฝกอบรมดังกลาว ดําเนินการ
ทดสอบเก็บขอมูลจากผูที่ เขารับการอบรม  หาคา    
ทางสถิติตาง ๆ เพื่อหาคาประสิทธิภาพชุดฝกอบรม
และสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา ชุดฝกอบรมการอนุรักษ
พลังงานแบบบูรณาการ  สําหรับกลุมตัวอยางโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ  ที่สร างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.13/80.26 ซึ่ งมีค าสู งกว าสมมุ ติฐานการวิจั ยที่
กําหนดไวเทากับ 80/80 จึงสรุปไดวา ชุดฝกอบรมนี้ 
สามารถนําไปใชสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได   
โดยนํากิจกรรมดานการจัดการมาบูรณาการควบคูกับ
การอนุรักษพลังงาน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมที่เปน
ผูปฏิบั ติงานในโรงงานอุตสาหกรรม  มีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้นไดเปนอยางดี   

 

Abstract 
 

The main purpose of this research topic 

on “Integrated-based Energy Conservation 

Training Curriculum Development for Textile 

Industries” is to develop the suitable training kit 
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on the energy conservation for usage as an 

education tools in the Textile Industries. The 

researcher has used the purposive sampling as a 

technique to choose the training course 

attendants of 30 persons whom turn out to be the 

human resources whom have a duty as the 

energy conservation technicians and have an 

education background from a junior high school. 

For example, the technician from Bangkok 

Metropolitan and Perimeter area. The research 

method is described as following: 1) the energy 

usage data gathering – the researcher gathers 

and study the data about the training needs and 

problems of the energy usage from the 

questionnaire, 2) the analysis and design of the 

training kit – the researcher specifies the 

objective of the training course, develop the 

training kit which is concerning about the 

content, pattern, method, and evaluation of the 

training course,  and then present the training 

kit to the energy conservation specialist to 

evaluate the suitable of the training kit, 3) the 

experimental test – the training kit is being 

tested to analyze  its confidence by using Kuder–

Richardson method, 4) the organization of the 

training program  - the researcher organizes the 

training program inside the factory by using the 

developed training kit and gather the data of the 

posttest, pretest, and evaluation form from the 

attendants, and 5) the summarization  -  the 

researcher uses all the gathering data from 4) to 

calculate statistical efficiency of the training kit  

and then draw up the summary of this developed 

training kit. 

  The result has shown that the efficiency 

of the Integrated-based Energy Conservation 

Training kit usage in the Textile Industries is 

81.13/80.26 which is higher than the defined 

hypothesis of standard research at 80/80. 

Therefore, it can be concluded that the training 

kit can be used to educate the human resources 

in the Textile Industries by combining the 

management activities with the energy 

conservation technology. Thus, the attendants 

will improve their capability as well as their 

efficiency. 

 

1.  บทนํา 
  จากแหลงพลังงานที่นํามาใชงานอํานวย
ความสะดวกใหแกมนุษย มีการสูญเสียเกิดขึ้นใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนฐานกําลังการผลิตสินคา สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดตองจัดกิจกรรมใหทุกคนมีจิตสํานึก มีสวนรวม
กิจกรรม  ดําเนินการดานประหยัดพลังงานที่ เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน โดยรูปที่ 1 เปนการตรวจวัด
วิเคราะหการใชพลังงานเพื่อหาความสูญเสีย และ
ความสูญเปลาที่เกิดขึ้น ความสูญเสียและความสูญเปลา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถคนพบ แกไขไดโดยมนุษย  

การสรางและพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมี
ความรูดานการคนหาปญหาและแกปญหาดวยตนเอง
ดวยกิจกรรมที่ดําเนินการดวยนั้นเปนการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน การฝกอบรมเปนวิธีที่ใหผลอยางมากตอการ
รณรงคสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยหลั กสู ต รควรออกแบบให เ หม าะสมกั บ
กลุมเปาหมาย จึงเปนเหตุผลที่ผูวิจัยมีความประสงค  
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ที่จะพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน
แบบบูรณาการ  

 

 
รูปท่ี 1 การสํารวจหาจุดที่สูญเสียพลังงาน 

 

 
รูปท่ี 2 การสํารวจจุดสูญเสียพลังงานความรอน 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
  ระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี
การใชพลังงานจํานวนมาก และอยางสม่ําเสมอหากมี
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานเปน
ประจํา  ก็จะทําให เกิดผลการอนุรักษพลังงานที่
สามารถแสดงผลการประหยัดไดจริง ซึ่งจะตองอาศัย
การใหความรูและสรางจิตสํานึก อยางเปนระบบและ
มขีั้นตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แนวคิดการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ 
 

  โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตร    
การฝกอบรมการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ จาก
รูปที่ 2 ไดดําเนินการที่โรงงานอุตสาหกรรม เปน
โครงการที่พิจารณาแนวทางการอนุรักษพลังงาน
รวมกับกิจกรรมที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมมีอยูแลว 
ดังนั้นโครงการนี้จึงเปนโครงการวิจัยที่จะชวยใหเกิด
แนวทางการพัฒนาวิธีการอนุรักษพลังงานที่เหมาะสม 
และสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง โดยแนวทางดังกลาว 
ประกอบดวยการวิเคราะหและพัฒนาระบบรวมกัน
ระหวางทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือและทีมจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมี
เปาหมายรวมกัน คือ เพื่อลดคาใชจายดานตนทุนใน
การผลิต และรักษาสิ่งแวดลอมดวย 
 
1.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  สามารถศึกษาการใชพลังงานภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมนํามาวิเคราะหและพัฒนาแนวทางการ
อนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานเพื่อสรางมาตรการ 
ดานการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานตามแนว
ทางการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการสําหรับ
โรงงานนําไปถายทอดแนวทางการอนุรักษอยาง
เหมาะสมใหกับพนักงานได 
 

เครื่องจักร คน 

การจัดการเครื่องจักร
และคน 

เทคนิคการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ 

การจัดการใชพลังงานคุมคา 
ไมสูญเปลา 

มาตรการประหยัดพลังงาน 
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2.  หลักสูตรฝกอบรมการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ 
  บทแรกกลาวถึงเทคนิคการอนุรักษพลังงาน
แบบบูรณาการจําเปนตองทํากิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานรวมกันทั้งผูบริหาร ผูรับผิดชอบพลังงานดวย
วิธีการนํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพพื้นฐานรวมกับการ
อนุรักษพลังงาน การจูงใจปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
ประหยัดพลังงาน การจัดการการใชพลังงานโดยไม
สูญเปลา การยกตัวอยางใหเห็นจริงการสาธิต การใช
เครื่องมือวัด การคํานวณคาใชจายหาจุดคุมทุนเห็นผล
เปนรูปธรรมดังรูปที่ 3 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 4 เทคนคิการดําเนินการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ 

 
  บทที่สามถึงบทที่หกเปนการศึกษาหลักการ
ทํางานการควบคุมการใชงานอุปกรณไฟฟาอยาง
ประหยัด การคํานวณหาการสูญเสียของหมอแปลง
ไฟฟากําลัง การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา 
สวนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา
ชนิดตาง ๆ  การเลือกใชอุปกรณควบคุมสําหรับการ
ขับเคลื่อนดวยมอเตอร การประหยัดพลังงานสําหรับ
มอเตอร  สวนประกอบและหลักการทํางานระบบ   
อัดอากาศชนิดตาง ๆ การใชงานใหมีประสิทธิภาพ 
สวนประกอบและหลักการทํางานระบบแสงสวาง 
การควบคุมไฟฟาแสงสวาง  สวนประกอบและ
หลักการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  การ

คํานวณหาประสิทธิภาพ วิธีการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟา 
 

  บทที่เจ็ดเปนการศึกษาสวนประกอบและ
หลักการทํางานระบบความรอนไอน้ําและระบบหมอ
ไอน้ํา แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอ
น้ํา การใชระบบความรอนอยางมีประสิทธิภาพ การ
ใชฉนวนกันความรอนเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6 การอนุรักษพลังงานระบบความรอน 
 

  บทเรียนที่ดําเนินการอบรมจะดําเนินการเชิง
ปฏิบั ติการหลังจากเรียนทฤษฎีแลวมีการสํารวจ
โรงงานเพื่อเสนอผลงงานตามที่แบงกลุมไว 
 
 
 
 

ดําเนินกิจกรรมรวมกันของบุคลากร จิตสํานึกอนุรักษพลังงาน 

การประหยัดพลังงาน 

เทคนิคดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

แบบบูรณาการ 

ตัวอยางการดําเนินการ 

ระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

การควบคุมระบบไฟฟา มอเตอรไฟฟา 
ระบบอัดอากาศ 

ปมน้ํา พัดลม 

ระบบทําความเย็นและ
ปรับอากาศ 

ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ระบบความรอนไอน้ําและ
ระบบหมอไอน้ํา 

การผลิตระบบความรอนไอน้ํา ระบบหมอไอน้ํา 

การใชระบบความรอน การใชฉนวนกันความรอน 

หน้าที่ 100



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-023 

2.1  คุณสมบัติผูเขาฝกอบรม 
  บุคลากรเปนตัวแทนของแผนกตางๆ ที่ทํา
กิจกรรมในโรงงาน หรือมีหนาที่รับผิดชอบในสวนที่
เปนโรงงานโดยเปนระดับบริหารหัวหนางาน และ
พนักงานปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับตาง ๆ 
ระดับปวช. มีอายุการทํางาน 6 ปขึ้นไป ระดับ ปวส. มี
อายุการทํางาน 3 ปขึ้นไป ระดับ ปริญญาตรี มีอายุการ
ทํางาน 1 ปขึ้นไป  
 
2.2  ขั้นตอนการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ 
  ศึกษาการใชพลั ง ง านภายในโรงงาน
วิเคราะหและพัฒนาแนวทางการอนุรักษพลังงาน
สําหรับโรงงาน  สรางมาตรการดานการอนุรักษ
พลังงานสําหรับโรงงานดวยแนวทางการอนุรักษ
พลังงานแบบบูรณาการสําหรับโรงงาน  สามารถ
ถายทอดแนวทางการอนุรักษอยางเหมาะสมใหกับ
พนักงาน สรุปผลการวิจัย และเผยแพรแกสาธารณชน 
 
2.3  การฝกอบรมใหความรู 

การฝกอบรมใหความรูเปนกระบวนการที่
สําคัญที่จะกอใหเกิด   การอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ
อยางถูกตองและยั่งยืน ซึ่งจะตองรวบรวมประเด็นที่
สําคัญตามจุดตาง ๆ ในพื้นที่โดยผูเช่ียวชาญรวมกับ
ทีมงานของโรงงาน ภายหลังจากใหผูเช่ียวชาญหรือ ที่
ปรึกษาดานพลังงานเยี่ยมชม โดยมีการสรุปและ
วางแผนในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน อยางเปน
ขั้นตอนรวมกับกิจกรรมที่ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 
จําเปนที่จะตองใหความรู เรื่องพลังงานโดยการ
ฝกอบรม 

 
รูปท่ี 7 ที่ปรึกษาดานพลังงานเยี่ยมชมโรงงานตัวอยาง 

 

 
รูปท่ี 8 การวัดกําลังงานไฟฟา 

 
3.  ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลสําหรับ
การทําวิจัยเฉพาะโรงงานที่เลือกจัดฝกอบรมประเภท
ที่มีกิจกรรมรวมกันของพนักงานในโรงงานผนวกกับ
เทคนิคการอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการเทานั้น 
โดยระหวางการฝกอบรม เมื่อวิทยากรเสร็จสิ้นการ
บรรยายในแตละหนวย เ รียนแลว  ผู เข ารับการ
ฝกอบรมตองทําแบบทดสอบหลังบทเรียนทุกหนวย
เ รี ย น  และนํ า ผลคะแนนที่ ไ ด ไ ปห าค า เ ฉ ลี่ ย
แบบทดสอบหลังบทเรียน สมการ(3) ของผูเขารับการ
ฝกอบรมทั้งหมด และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมครบทุก
หน ว ย เ รี ย น  จึ ง ใ ห ผู เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อบ รมทํ า
แบบทดสอบอีกครั้ง ดวยแบบทดสอบหลังฝกอบรม 
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สมการ (4)  และนําผลที่ ไดไปหาคา เฉลี่ ยการทํา
แบบทดสอบหลังฝกอบรมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
ฝกอบรม 

 

 
รูปท่ี 9 วิทยากรอบรมใหความรู 

 
4.  ผลการดําเนินงาน 
4.1  การหาคาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 
  จากการฝกอบรมใหกับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คนมีผูเขารับการฝกอบรมที่เก็บขอมูลในการวิจัย
จํานวน 30 คน สรางแบบทดสอบปรนัยดวยสูตรการ
หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ สมการ(1) ที่มีคา
ความเชื่อมั่น 0.8 และสูตรหาคะแนนความแปรปรวน
ของเครื่องมือ สมการ(2) สําหรับหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมกอนการอบรม สมการ
(3) หลังการอบรมวิเคราะหดวยสมการ(4) แสดง     
ดังตาราง 1 ถึงตารางที่ 3 
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ตารางที่  1  ผลคะแนนการทําแบบทดสอบหลังบทเรียน 

หัวขอเร่ือง คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 

1. เทคนิคการอนุรักษ 
พลังงานแบบบูรณาการ 

40 34.29 85.725 

2. อุปกรณรับและจาย 
    ไฟฟา 

10 7.47 74.7 

3. มอเตอรไฟฟา 10 7.73 77.3 
4. ระบบอัดอากาศ ปม  
    และพัดลม 

10 7.4 74 

5. แสงสวาง 10 7.9 79 
6. เคร่ืองทําความเยน็และ

ปรับอากาศ  
10 7.67 76.7 

7. การอนุรักษพลังงาน
ดานความรอน   

10 8.67 86.7 

รวม 100 81.13 81.13 
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ตารางที่ 2 ผลคะแนนการทําแบบทดสอบหลังฝกอบรมเพื่อวัด 
                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายการ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

100 80.25 80.25 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 

รายการ 
คะแนน
สอบรวม
ทั้งหมด 

จํานวน 
ผูเขารับ
การ

ฝกอบรม 

คะแนน รอยละ 

แบบทดสอบ
หลังบทเรียน 
(∑X ) 

2,433.8 30 100 81.13 

แบบทดสอบ
หลังการอบรม 
(∑F ) 

2,167 30 90 80.25 

 
4.2  ผลการติดตามการจัดการพลังงานโรงงานตัวอยาง 
  ผลจากการดํา เนินการตามขั้นตอนการ
อนุรักษพลังงานแบบ บูรณาการ ครบทุกขั้นตอน โดย
เริ่มต้ังแตผูเช่ียวชาญเขาเยี่ยมชมเพื่อใหคําแนะนํา การ
จัดฝกอบรม การจัดต้ังทีมพลังงาน ซึ่งเปนตัวแทนของ
แตละแผนกที่ดําเนินกิจกรรมภายในโรงงาน  เพื่อ
สํารวจความสูญเสียของพลังงานที่เกิดขึ้น ผูวิจัยได
ติดตามผลการจัดการ  การอนุรักษพลังงานของ
โรงงาน สามารถสรุปแนวทางการอนุรักษพลังงานได
ดังนี้ 

 
รูปท่ี 10 การใชพลังงานไฟฟาลดลง ม.ิย. ถึง ธ.ค. 

 

 
รูปท่ี 11 ผลผลิตโดยเฉลีย่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

  ผลการจัดกิจกรรม 5 ส ในโรงงานตัวอยาง 
รวมกับการอนุรักษพลังงานจาก สะสาง รวมกับการ
ใชพลังงานเปนการสํ ารวจอุปกรณไฟฟาชํารุด 
อุปกรณความรอนที่เกิดการสูญเสีย สะดวก ประยุกต
ทําแผงควบคุมสวิทชปด-เปดระบบแสงสวาง ระบบ
ปรับอากาศ ดานความสะอาดจะเปนการดูดฝุนผงที่
ติดตามแผงกรองเครื่องปรับอากาศ แผงระบายความ
รอน ตู MDB แผงจายไฟฟาวงจรยอย ดานสุขลักษณะ 
จะเปนการทําเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่เรา
เรียกวา visual control นําไปสูการสรางนิสัย สามารถ
นําไปใชกับชีวิตประจําวันไดทั้งในโรงงานและที่อยู
อาศัยดวยจิตสํานึกที่ทําใหเกิดการใชพลังงานอยาง
ประหยัดได ดังอธิบายดวยกราฟรูปที่ 9 และ รูปที่ 10 
  
5. สรุปศักยภาพการอนุรักษพลังงาน โรงงานตัวอยาง 

โดยปจจุบันโรงงานใชพลังงานไฟฟา 
3,211,000 kWh ตอป ราคาคาไฟฟา 3.43 บาทตอ
หนวย  พนักงานทํางาน 10 ช่ัวโมง คาไฟฟารวม 
917,810.83 บาทตอเดือน 

 
ตารางที่ 4 สรุปมาตรการการอนุรักษพลังงานโรงงานตัวอยาง 

ผลการประหยัด 
มาตรการอนุรักษ

พลังงาน 
หนวย / ป มูลคา  

(บาท/ป) 

เงิน
ลงทุน 
(บาท) 

คืน
ทุน 
(ป) 

1.  การเปลี่ยนเชื้อเพลิง
จากน้ํามันเปนแกส 
LPG 

42,010 
(ลิตร) 

2,597,996.65 800,000 0.31 

2. ปรับปรุงปมน้ํา
ระบบเครื่อง ปรับ
อากาศ 

7,515.48 
(kWh) 

77,525.14 144,000 1.86 

  
 

June 
December 
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  จากตารางที่ 4 โรงงานสามารถลดคาใชจาย
พลังงานไฟฟาและอื่น ๆ ไดปละ 7,515.48 kWh, 
42,010 ลิตร/ ป คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดไดปละ 
2,675,521.79 บาท ดวยการอบรมดังรูปที่ 9 หลักสูตร
การอนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ ปลูกฝงจิตรสํานึก
ชวยกันประหยัดพลังงาน อนุรักษพลังงานใหยืนยาว
ตอไป 
 

 
รูปท่ี 12 บุคลากรในโรงงานตัวอยาง 

 
5.1 ปญหาในการวิจัย 
 โรงงานอุตสาหกรรมสวนมากมีขอจํากัดใน
เรื่องของเวลาที่จะตองสงพนักงานระดับ หัวหนางาน 
มาอบรมสงเสริมใหความรูดานการอนุรักษพลังงาน
แบบ บูรณาการ การทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหวิทยากร
สามารถบรรยายถายทอดประสบการณไดนอย 
พนักงานในองคกรที่เขามาอบรมจึงไดรับการอบรม
ดานจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานเปนสวนมาก 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากตัวแทนพนักงานที่เขารับการอบรม มี
ประสบการณทํางานที่แตกตางกัน  แตมีจุดรวม
แนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษพลังงาน
แบบบูรณาการ ที่จําเปนตองใหพนักงานทุกคนตองมี
สวนรวมปฏิบัติเสมือนกับการทํากิจกรรมในโรงงาน 
ที่เคยทําอยูเปนประจํา   

5.3 สรุป 
ผลการวิจัยปรากฏวา  ชุดฝกอบรมการ

อนุรักษพลังงานแบบบูรณาการ สําหรับกลุมตัวอยาง
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.13 / 80.25 ซึ่งมีคาสูงกวาสมมุติฐานการวิจัย         
ที่กําหนดไว 80/80 

  
สรุปไดวาชุดฝกอบรมที่ผู วิจัยสรางขึ้นนี้ 

สามารถนําไปใชเปนชุดฝกอบรมตามหลักสูตรการ
อนุรักษพลังงาน เปนการนํากิจกรรมดานการจัดการ
มาใชควบคูกับการอนุรักษพลังงาน โดยปรับมาใช
งานใหเหมาะสมตามพื้นฐานความรูและวัฒนธรรมแต
ละองค กร  ทํ า ให ผู เ ข า รั บการฝ กอบรมที่ เ ป น
ผูปฏิบั ติ งานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู
ความสามารถไดเปนอยางดี 
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การออกแบบระบบกําเนิดสัญญาณเอาตพุตสมดุลชนิดแมนยําสูงที่มีผลกระทบ
ต่ําจากอุณหภูมิและปราศจากอุปกรณพาสซีฟ 

Design of A Temperature-insensitive High-Precision Balanced-Output 
Signals Generation System using two CCCCTA without Passive Components 
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บทคัดยอ 
 

บทความนี้ นําเสนอหลักการกําเนิดสัญญาณ
เอาตพุตที่สมดุลเปนสัญญาณที่กลับเฟสกัน  180o    
ลักษณะสัญญาณมีความถูกตองสูงทั้งทางเฟสและ
ขนาดในยานความถี่กวางถึงระดับ MHz   สามารถ
ควบคุมอัตราขยายได เชิงอิ เล็กทรอนิกสดวยกระแส  
ไบแอส   และรองรับสัญญาณอินพุตไดทั้งแหลงจาย
สัญญาณผลตางและแหลงจายอินพุตเดี่ยว  และยัง
ใหผลเบี่ยงเบนต่ํา  จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
โครงสรางของวงจรไมซับซอน  โดยประกอบไปดวย
เพียง CCCCTA 2 ตัว  ปราศจากอุปกรณพาสซีฟ   จึงมี
ความเหมาะสําหรับการพัฒนาไปสูวงจรรวม เพื่อนํา 
ไปใชระบบเครื่องมือวัดหรือระบบสื่อสารที่ตองการ
ความแมนยําสูง    ผลการจําลองการทํางานดวย
โปรแกรม PSPICE พบวาวงจรทํางานไดสอดคลอง
กับที่คาดการณไว   วงจรมีอัตราการบริโภคกําลังงาน
เทากับ 2.37mW  ที่แหลงจายกําลังไฟฟา ±  2V 
 

คําสําคัญ : การกําเนิดสัญญาณเอาตพุตที่สมดุล, 
CCCCTA  

 

Abstract 

 
 This article describes a system which 

can generate two 180o out-of-phase signals 

(balanced-output signals), the output signals are 

high-precision both in phase and in magnitude 

for a wide range of frequencies. The voltage 

gain can be electronically controlled by 

adjusting input bias currents. In addition, either 

a differential or a single-ended voltage source 

can be accepted as an input signal. The circuit 

offers a small deviation due to temperature 

variations. The circuit description is not 

complicated, comprising only 2 current 

controlled current conveyors transconductance 

amplifiers (CCCCTAs) and with out passive 

component. This can be readily developed to an 

integrated circuit fabrication for use in a high-

accuracy instrumentation or communication 
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systems. The PSPICE simulation results are 

depicted. The given results agree well with the 

theoretical anticipation. The maximum power 

consumption is approximately 2.8mW at ±2V 

power supply. 

  
Keywords : Balance output, CCCCTA   

 

1.  บทนํา 
ในระบบเครื่องมือวัดทางไฟฟา สัญญาณ

รูปคลื่นซายนสองสัญญาณที่มีการกลับเฟสกัน 180o 
หรือสัญญาณสมดุล เปนสัญญาณที่มีการนําไปใช
ประโยชนกันอยางกวางขวาง ยกตัวอยางเชน มีการ
นําสัญญาณรูปคลื่นซายนสองสัญญาณนี้ เพื่อเพิ่ม
ความไวของวงจรบริดจในวงจร Wheatstone bridge 
ซึ่งใชวัดคาความตานทานที่เปนตัวตรวจจับเชนสเตรนเกจ 
[1] ประโยชนที่สําคัญหนึ่งของสัญญาณดังกลาวคือ 
สามารถใชในการกําจัดอิทธิพลของออปเซ็ต (Offset) 
ในระบบล็อกอิน (Lock-in based systems) [2] หรือ
ใชในการสงสัญญาณสมดุล (Balanced-signal transmission) 
และระบบตรวจจบัสัญญาณแบบเขาจังหวะ (Synchronous 
detection) ในระบบสื่อสาร [3] ดังนั้น ตามปกติแลว 
การสรางสัญญาณนี้ตองการความแมนยํา (Accuracy) 
และความนาเชื่อถือ (Reliability) มากเมื่อนําไปใชกับ
ระบบเครื่องมอืวัดหรือระบบที่ตองการความแมนยาํสูง 
ที่การใชงานความถี่ตํ่า การกําเนิดสัญญาณนี้ไมได
เปนเรื่องซับซอน ซึ่งตามปกติแลว สามารถสรางได
สองวิธีใหญๆ วิธีแรกคือ ใชทรานซิสเตอรตอเปน
วงจรขยายผลตาง (Differential amplifier) และวิธีที่
สองคือ ใชออปแอมปตอเปนวงจรขยายกลับเฟส [4] 
ซึ่งวิธีการแรกมีขอจํากัดหลายอยางเชน ระดับแรงดัน
อินพุตต่ําสุดที่ยอมรับได และตองการทรานซิสเตอร

ที่สมพงษ (Match) กัน สวนวิธีที่สองก็มีขอจํากัดใน
เรื่อง ผลคูณอัตราขยาย-แบนดวิดธที่มีคาตํ่าของออปแอมป  

 ตอมาไดมีผูนําเสนอ การกําเนิดสัญญาณ
สมดุลซึ่งใหความผิดพลาดทางเฟสต่ํา [4] โดยมีการ
ใชเทคนิคของวงจรขยายชนิดกลับเฟสและไมกลับเฟส 
วงจรสามารถใหผลเบี่ยงเบนเชิงเฟสไปจาก  180o   
ประมาณ 6o ที่ความถี่ 1MHz และเพิ่มขึ้นสูงสุด
ประมาณ 10o ที่ชวงความถี่ 1-4MHz อยางไรก็ตามจะ
พบวา ตองมีการใชออปแอมปที่มีความถี่โพลที่สมพงษกัน 
อีกทั้งระบบยังไมสามารถใหทั้งคาความผิดพลาดทางเฟส 
และทางขนาดของสัญญาณเอาตพุตตํ่าไดพรอมกัน ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแลว สัญญาณที่มีความสมดุลกันทั้งเฟส
และขนาดที่เทากันมีความจําเปนอยางมาก ในการ
นํามาใชในการสงสัญญาณอนาลอกในระยะทางยาว
เพื่อกําจัดสัญญาณโหมดรวม (Common-mode signals) 
ที่ไมตองการ  ตอมาไดมีผูปรับปรุงวงจรกํา เนิด
สัญญาณสมดุล  [5]  อยางไรก็ตาม วงจรขยายทั้งสอง
มีอัตราขยายแรงดันจํากัดเปนหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้
ยังพบวา หากตองการคาผิดพลาดนอยตองมีการใช
ออปแอมปที่มีความถี่โพลที่สมพงษกัน ตอมาไดมีผู
นําเสนอ วงจรกําเนิดสัญญาณสมดุลที่มีความสมพงษ
ทางขนาด สามารถปรับอัตราขยายไดที่ตัวตานทาน 
และไมตองการวงจรขยายที่มีความถี่โพลที่สมพงษกัน 
[6]  แตอยางไรก็ตาม พบวา โครงสรางของวงจรนี้ยังมี
การใชออปแอมปซึ่ งมีขอจํ ากัดในเรื่ องผลคูณ
อัตราขยาย-แบนดวิดธที่มีคาตํ่า สงผลใหความถี่ใช
งานมียานที่จํากัด อีกทั้งไมสามารถปรับคาอัตราขยาย
ไดทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งนับวันจะไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากสามารถประยุกตเขากับการ
ค วบคุ ม แบบอั ต โ นมั ติ ห รื อ ก า ร ค วบคุ ม ด ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอรไดโดยงาย [7]   และเมื่อไม
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นานมานี้ จึงไดมีผูนําเสนอ ระบบกําเนิดสัญญาณ
สมดุลที่มีความแมนยําสูง [8] ที่สามารถปรับอัตราการ
ขยายทางอิเล็กทรอนิกส แตก็ยังใชอุปกรณพาสซิฟตอ
รวมกับวงจร ซึ่งทําใหตองพื้นที่มากในการผลิตเปน
ไอซี หรือไมสะดวกในการนําไปตอใชงานจริง และที่
สําคัญสัญญาณเอาตพุตยังขึ้นอยูกับอุณหภูมิ 

 จากปญหาที่ไดนําเสนอหลักการขางตน ใน
บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอระบบกําเนิด
สัญญาณสมดุลที่สามารถใหสัญญาณสมดุลทั้งทาง
เฟส และขนาดที่มีความถูกตองสูงในยานความถี่กวาง 
สามารถควบคุมอัตราขยายไดเชิงอิเล็กทรอนิกสดวย
กระแสไบแอส  สัญญาณเอาตพุตยังไมขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิในทางอุดมคติ และวงจรประกอบไปดวย
อุปกรณแอคทีฟเทานั้น โดยใชเพียง CCCCTA ที่มี
การนําเสนอเมื่อเร็วๆนี้ [9] จํานวนสองตัว ผลการ
จําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSPICE ยืนยัน
สมรรถนะของวงจรที่นําเสนอไดเปนอยางดี 

1BI

y

x z

o
CCCCTA

yi

xi zi

oi
2BI

yV

xV zV

oV

 
(ก) 

1y

x

o

xi
xi

m Zg V±

xR z
 

(ข) 

ภาพที่ 1: CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 

 

2. หลักการทํางานของวงจร 
2.1  หลักการของ CCTA ท่ีสามารถควบคุมดวยกระแส 

 เนื่องจากวงจรที่นําเสนอ ประกอบไปดวย
อุปกรณหลักคือ CCCCTA หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง 
CCCCTA พอสังเขป ซึ่งความสัมพันธของกระแส
และแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการในเชิง
เมตริกซไดดังนี้ [9] 

0 0 0 0
1 0 0

1 0 0 0
0 0 0

y x

yxx

z z

mo o

I I
VRV

I V
gI V

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

               (1) 

โดยที่ CCCCTA มีคาความตานทานแฝงทางดาน
อินพุตของขา X  คือ XR  กรณีที่ใชไบโพลาร
ทรานซิสเตอรสามารถแสดงสมการไดดังนี้ 

12
T

X
B

V
R

I
=                      (2) 

สวนคาขยายความนําถายโอน mg  แสดงไดเปน 
2

2
B

m
T

I
g

V
=                      (3) 

เมื่อ VT เปนศักดาความรอน สวนสัญลักษณและวงจร
สมมูลแสดงดังภาพที่ 1(ก) และ (ข) ตามลําดับ 

 

2.2  ระบบกําเนิดสัญญาณสมดุลท่ีนําเสนอ 
 โครงสรางของวงจรกําเนิดสัญญาณแบบสมดุล
ที่นําเสนอ แสดงไดดังภาพที่ 2 โดยที่ IB1, IB2, IB3 และ 
IB4 เปนกระแสไบแอสของ  CCCCTA1 และ 
CCCCTA2 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 2 โครงสรางของวงจรกําเนิดสัญญาณเอาตพุต
สมดุลที่นําเสนอ 

 
 ในลําดับแรกจะพิจารณา เมื่ออินพุตเปน

แรงดันผลตาง โดย 1 / 2dV V=  และ 2 / 2dV V= −    
จะไดกระแส IZ1 และ IZ2 เปน 

1
1 2

d
Z

x x

V
I

R R
=

+
                                    (4) 

2
1 2

d
Z

x x

V
I

R R
−

=
+

                     (5) 

เมื่อ 1 2x x xR R R= = ดังนั้น 1 3B B BI I I= =  กระแส 
IZ1 และ IZ2 แสดงไดใหมดังนี้ 

 1 2
d

Z
x

V
I

R
=                         (6)

 2 2
d

Z
x

V
I

R
−

=                                      (7) 

จากวงจรในภาพที่ 2 กระแส 1 1Z OI I=  และ 

2 2Z OI I=  จะได 

 1
1

1

Z
O

m

I
V

g
=                                      (8) 

 2
2

2

Z
O

m

I
V

g
=                                     (9) 

 
 

แทนสมการที่ (6) ลงในสมการที่ (8) และสมการที่ (7) 
ลงในสมการที่ (9) จะได 

1
12

d
O

x m

V
V

R g
=                                     (10) 

2
22

d
O

x m

V
V

R g
−

=                                     (11) 

 
เมื่อ Rx และ gm เทากับสมการที่ (2) และ (3) ตามลําดับ
จากสมการที่ (10) และสมการที่ (11) แสดงใหมได
เปน 

1
2

2 B
O d

B

I
V V

I
=                                     (12) 

2
4

2 B
O d

B

I
V V

I
= −                                   (13) 

ลําดับตอไปจะพิจารณา เมื่อปอนแรงดันอินพุตเพียง
จุดเดียว โดยกําหนดใหปอนอินพุตที่ 1V  สวน 2V  จะ
ถูกตอลงกราวนด จะได 

1 1
2

2 B
O

B

I
V V

I
=                                     (14) 

2 2
4

2 B
O

B

I
V V

I
= −                                   (15) 

จากสมการที่ (12) ถึง (15) พบวา ไมวาจะปอน
สัญญาณอินพุตเปนแรงดันผลตาง หรือปอนแรงดัน
อินพุตเพียงจุดเดียวก็ตาม สัญญาณเอาตพุตที่ 1OV  
และ 2OV  จะกลับเฟสกัน และมีขนาดเทากัน และ
สามารถควบคุมอัตราขยายไดจากกระแสไบแอส 
นอกจากนั้นสัญญาณเอาตพุตทั้งสองยังไมขึ้นอยูกับ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  เนื่องจากเกิดการ
หักลางของ VT 
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ภาพที่ 3 วงจรเทียบเทาในกรณีที่ไมเปนอุดมคติ 
 

2.3  การวิเคราะหวงจรในกรณีไมเปนอุดมคติ 
 ในกรณีที่ CCCCTA ที่ใชในวงจรเกิดความ

ไมเปนอุดมคติ สามารถวิเคราะหไดจาก 

 X Y X XV V R Iβ= +   (16) 
 Z XI Iα=    (17) 
 O m ZI g Vγ=    (18) 
เมื่อ β , α  และ γ  เปนคาเบี่ยงเบนไปจาก 1 สวน 

 จากภาพที่ 3 เปนวงจรเทียบเทาของระบบ
กําเนิดสัญญาณสมดุลที่นําเสนอในกรณีที่ไมเปนอุดม
คติ โดยพิจารณาจากตัวแปรแฝงภายใน CCCCTA 
เมื่อ XC , ZC  และ OC  เปนคาความจุแฝง (Parasitic 
capacitances) ที่ขา x, z และ o ตามลําดับ สวน ZR  
และ OR  เปนตัวแปรแฝงของเอาตพุตอิมพีแดนซ 

 พิจารณาวงจรในภาพที่ 3 เมื่ออินพุตเปน
แรงดันผลตาง ในกรณีมีปจจัยขางตนจะได  

( ) ( )
( )( ) ( )1 1 2 11

1 1
1 1 11 1 1

1 / 2 1, //
2 1 /

x xo
z O

d x m mz O m

sC RV
R R

V R g gs C C g
α β β
γ

+ +
=

+ +
    (19) 

( ) ( )
( )( ) ( )2 1 2 22

2 2
2 2 22 2 2

1 / 2 1, //
2 1 /

x xo
z O

d x m mz O m

sC RV
R R

V R g gs C C g
α β β
γ

+ +
= −

+ +

   (20) 

 

จากสมการที่ (19) และ (20) จะไดผลตอบสนองทาง
เฟส 1 1OVφ = ∠  และ 2 2OVφ = ∠  เปน 
 

( ) ( )( )1 1
1 1 1 1 1tan / 2 tan /x x z O mC R C C gφ ω ω− −= − +  (21) 

( ) ( )( )1 1
2 2 2 2 2tan / 2 tan / 180x x z O mC R C C gφ ω ω− −= − + − o  (22) 

สําหรับผลตางเฟสของแรงดันเอาตพุต 

21 φφφ −=Δ  จะได 
( ) ( )( )
( ) ( )( )

1 1
1 1 1 1

1 1
2 2 2 2

tan / 2 tan /

tan / 2 tan / 180
x x z O m

x x z O m

C R C C g

C R C C g

ω ω
φ

ω ω

− −

− −

⎧ ⎫− + −⎪ ⎪Δ = ⎨ ⎬
+ + +⎪ ⎪⎩ ⎭

o

(23) 

ขณะที่อัตราสวนของแรงดันเอาตพุต 21 / oo VVV =Δ  
จะไดเปน  

)/)(1)(2/1(
)/)(1)(2/1(

1112

2221

112

221

moz

moz

m

m

gCCsRsC
gCCsRsC

g
gV

+++
+++

=Δ
ωω

ωω

γα
γα

(24) 
 

จากสมการที่  (15)  และ  (16)  หาก  21 ωω CC = , 

21 zz CC = ,  21 oo CC = ,  21 αα = ,  21 γγ =

และกําหนดให 21 mm gg =  จะพบวาที่ความถี่ ตํ่า 
o180→Δφ  และ  1→ΔV  และที่ ทุ กความถี่ 
o180→Δφ  และ  1=ΔV  ซึ่ งหมายความว า       

คาผิดพลาดทางเฟสและขนาดไมเกิดขึ้น สัญญาณ
เอาตพุตทั้งสองจึงตางเฟสกัน 180o และอัตราสวนของ
แรงดันเอาตพุตจะเทากับหนึ่ง ในทางปฏิบัติ 1mg  
และ 2mg  สามารถทําใหมีคาใกลเคียงกันที่สุด โดย
ปรับคากระแสไบ แอส สวน 21, ωω CC , 21, zz CC  
และ  21, oo CC  อาจมีความแตกต างกัน  ซึ่ งจะมี
อิทธิพลตอสมรรถนะทางเฟสและขนาดของสัญญาณ
เอาตพุตที่ความถี่สูง 
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ภาพที่ 4 โครงสรางภายในของ CCCCTA 

 
ตารางที่ 1 ขนาด W/L ของ CMOS 

Transistor W/L (μm/μm) 

MR1, M2, M3,M4 20/0.45 

M5, M6,M7,M8,M9 10/0.65 

 

3. ผลการจําลองการทํางาน 
 เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่

นํา เสนอ  จึงไดจํ าลองการทํางานของวงจรดวย
โปรแกรม PSPICE สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ 
NPN ที่ใชในการจําลองการทํางานของวงจรไดใช
พารามิเตอรของทรานซิสเตอร เบอร PR200N และ 
NR200N ตามลําดับ ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย 
ALA400 ของ AT&T [10]   และ  สําหรับ
ทรานซิสเตอร PMOS และ NMOS ที่ใช ในการจําลอง
การทํางานของวงจรได ใช พารามิเตอร ของ TSMC 
CMOS เทคโนโลยี [11] โดยขนาดของ CMOS แสดง
ดังตารางที่ 1 วงจรทํางานที่แหลงจาย 2V±  ภาพที่ 4 
เปนโครงสรางภายใน CCCCTA ซึ่งใชเทคโนโลยี 
BiCMOS 

 ในภาพที่  5 เปนค าความต าง เฟสของ

สัญญาณเอาตพุตทั้งสองที่เบี่ยงเบนไปจาก 180° โดย
กําหนดให  AII BB μ10042 ==  และปรับ  BI
เทากับ Aμ40 , Aμ80  และ Aμ120  จะเห็นวา 

สัญญาณเอาตพุตทั้งสองมีความตางเฟส 180° ต้ังแต

ความถี่ตํ่าไปจนถึงความถี่ระดับ 1MHz การเบี่ยงเบน
ท า ง เ ฟ ส จ ะ มี ค า เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ค ว า ม ถี่ สู ง  แ ล ะ
กระแสไบแอสที่สูงจะทําใหเกิดการเบี่ยงเบนนอยกวา 
จากผลการจําลองพบวาการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นนอย
กว า  7% ที่ความถี่  1MHz ซึ่ งสอดคลองกับที่ ได
วิ เคราะหไวในหัวขอที่2.3 สวนภาพที่  6 เปนคา
เบี่ยงเบนของอัตราสวนแรงดันเอาตพุต (VO1/VO2) ไป
จาก 1 เมื่อเปลี่ยนแปลง IB  ก็จะพบวา อัตราสวน
แรงดันเอาตพุตมีคาเทากับหนึ่งตลอดยานความถี่
กวางถึง 1GHz  

 สําหรับภาพที่ 7 แสดงสัญญาณเอาตพุต VO1 
และ VO2 ในโดเมนเวลาเมื่อปอนสัญญาณอินพุต 
1MHz มีขนาด 2mVp-p และปรับกระแส IB เทากับ 

Aμ100  สวนรูปที่ 8 แสดงอัตราขยายของวงจรเมื่อ
เปลี่ยนแปลง IB สังเกตไดวา ขนาดสัญญาณเอาตพุต
สามารถควบคุมไดจากกระแส 

 ภาพที่ 9 แสดงผลของแรงดันเอาตพุตที่มี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 27 C°  50 C°  และ100 C°

ผลที่ไดเปนไปตามสมการที่ (14) และ (15) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณเอาตพุตเล็กนอย วงจร
บริโภคกําลังงาน 2.37mW ที่แหลงจายไฟ ±2V  

 

4. สรุป 
 บทความนี้ ไดนํ า เสนอ  ระบบที่กํ า เนิด

สัญญาณสมดุล ซึ่งใหสัญญาณสองเอาตพุตที่มีความ

ตางเฟส 180° โดยไมมีคาความเบี่ยงเบนทางเฟสและ
ขนาดตลอดยานความถี่สูงถึงระดับ MHz สามารถ
ปรับอัตราขยายไดจากกระแสไบแอส วงจรมีอัตรา
การบริโภคกําลังงานเทากับ  2.37mW  ที่แหลงจาย
กําลังไฟฟา ±2V อีกทั้งวงจรประกอบไปดวยอุปกรณ
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ที่เปนแอคทีฟทั้งหมด และมีโครงสรางของวงจร    
ไมซับซอน จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาไปสูวงจรรวม 
เพื่อนําไปใชระบบเครื่องมือวัดและระบบสื่อสารไรสาย
ที่ตองการความแมนยําสูง 

ภาพที่ 5 เฟสที่เบี่ยงเบนไปจาก 180° เมื่อเปลี่ยนแปลง IB 
 

ภาพที่ 6 แรงดัน (VO1/VO2) ที่เบี่ยงเบนไปจาก 1 
เมื่อเปลี่ยนแปลง IB 

 

o1V
o2V

ภาพที่ 7 สัญญาณเอาตพุต VO1 และ VO2 
 

ภาพที่ 8 สัญญาณเอาตพุต VO1 และ VO2  
เมื่อเปลี่ยนแปลง IB 
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ภาพที่ 9 สัญญาณเอาตพุต VO1 และ VO2  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
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วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสอยางงาย 
โดยใช CCTA ที่ควบคุมดวยกระแสเพียงตัวเดียว 

A Simple Current-Mode Square Rooting Circuit  
Using Single Current Controlled CCTA 
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บทคัดยอ 

บทความนี้ นําเสนอวงจรถอดรากสัญญาณ
โหมดกระแสโดยใช CCCCTA  (Current Controlled 
Current Conveyor Transconductance Amplifier) ที่เปน
อุปกรณแอกทีฟใหมที่มีการนําเสนอเมื่อเร็ว ๆ นี้ตัวเดียว 
ลักษณะเดนของวงจรที่นําเสนอคือ สามารถควบคุม
ขนาดของกระแสเอาตพุตไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส    
กระแสเอาตพุตเปนอิสระตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
และสามารถรองรับสัญญาณกระแสอินพุตไดในยาน
กวางจาก 0-0.5mA ที่แหลงจาย  ± 1.5โวลต โครงสราง
ของวงจรไมซับซอนประกอบไปดวยเพียง CCCCTA 
จํานวนเพียง  1  ตัว  โดยปราศจากอุปกรณพาสซีฟ
ภายนอกและเงื่อนไขในการสมพงษกันของอุปกรณ 
วงจรที่นําเสนอจึงเหมาะสําหรับการนําไปพัฒนาเปน
วงจรรวม    ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม 
PSPICE  พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณ
ไวตามทฤษฎี 

 

คําสําคัญ : วงจรถอดรากสัญญาณ, โหมดกระแส, 
CCCCTA 

Abstract 
 

This article presents a simple current-

mode square  rooting circuit  employing  single 

CCCCTA. The features of the proposed circuit 

are that; the magnitude of the output current can 

be electronically tuned with a wide input dynamic 

range; the output current is temperature-insensitive; 

the circuit description is very simple, consisting 

of merely single CCCCTA. Without any matching 

conditions  and  external  passive  elements,  the 

proposed circuit  is  very  appropriate to  further 

develop into an integrated circuit.   The PSPICE 

simulation results are depicted.  The given results 

agree well with the theoretical anticipation.  

 
Keywords : square rooting circuit, current-mode, 
CCCCTA 
 
1. บทนํา 

วงจรถอดรากสัญญาณถูกนํามาใชงานอยาง
กวางขวาง ทั้งในงานดานการวัดและระบบเครื่องมือวัด 
ตัวอยางการใชงาน ไดแก ในเครื่องวัดแรงกด (Pressure 
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meter) ที่ตองใชวงจรถอดรากในการทําใหสัญญาณที่รับมา
จากทรานสดิวเซอร มีความเปนเชิงเสน อีกทั้งยังสามารถ
นําไปใชในการหาคา RMS [1] เปนตน 

ในทศวรรษที่ผานมา มีความพยายามที่จะลด
แรงดันไฟเลี้ยง ในวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส
เนื่องมาจากความตองการ ที่จะนํามาใชกับอุปกรณ
แบบพกพา หรืออุปกรณ สื่อสารแบบไรสาย ที่ตองใช
แบตเตอรี่เปนแหลงจายกําลังงาน ดังนั้นจึงมีการใช
เทคนิคการทํางานในโหมดกระแส (current-mode) 
ซึ่งมีขอดีหลายประการ  เมื่อเทียบกับเทคนิคการ
ทํางานในโหมดแรงดัน ไดแก มีช วงพิสัยพลวัติกวาง 
(larger dynamic range) มีแบนด วิธกวาง และบริโภค
กําลังงานต่ํา [2-3] 

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ไดมีผูนําเสนออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งสามารถทํางานไดในโหมดกระแสที่มีช่ือวา Current 
conveyor transconductance amplifier (CCTA) ที่เหมาะ
จะนําไปออกแบบวงจรประมวลสัญญาณแอนะลอก [4] 
โดย CCTA สามารถทํางาน ได ทั้งโหมดแรงดันและ
โหมดกระแส นอกจากนี้ยังมีขอดีอีกหลายประการเชน 
อัตราสรูวสูง แบนดวิธกวาง โครงสรางวงจรที่ออกแบบ
โดย CCTA ไมซับซอน แตเนื่องจาก CCTA ไมสามารถ
ควบคุมความตานทานแฝงที่ขั้วอินพุตไดดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้นเมื่อนํา CCTA ไปออกแบบวงจร
จึงไมสามารถควบคุมการทํางาน ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
บางวงจรตองใชตัวตานทานจํานวนหลายตัว ซึ่งไมเหมาะ
ที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม ตอมาจึงมีผูนําเสนอ 
CCTA ที่สามารถควบคุมความตานทานแฝงที่อินพุต 
ดวยกระแสไบอัส    และมีช่ือเรียกใหมวา   Current-
controlled c urrent  conveyor  transconductance 
amplifier (CCCCTA) [5] 

จากการสํารวจพบวามีหลายเทคนิคที่สามารถ
นํามาใชในการออกแบบวงจรถอดรากสัญญาณ 
โดยทั่วไปนั้นจะอยูในโหมดแรงดัน ซึ่งอุปกรณหลัก
ที่นํามาใชไดแก ออปแอมปตอรวมกับอุปกรณแอก
ทีฟชนดิอื่น เชน BJT [6] MOS [7] แตวิธีการเหลานี้
จะใหแบนดวิธแคบเนื่องมาจากคุณสมบัติของออปแอมป 
ตอมาไดมีผูนําวงจรสายพานกระแสยุคที่สอง (CCIIs) 
ตอรวมกับ MOS ตัวตานทานและออปแอมป [8-9] ซึ่ง
ขอจํากัดของวงจรนี้ก็ยังเหมือนเดิมกับที่ไดกลาวมา 
อีกทั้งยังใชตัวตานทานแบบลองซึ่งไมเหมาะที่จะ
นําไปสรางเปนวงจรรวมและไมสามารถควบคุมการ
ทํางานไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ดวยขอดีของ
วงจรในโหมดกระแสดังที่ไดกลาวมาจึงมีผูออกแบบ
วงจรถอดรากสัญญาณในโหมดกระแสโดยใช CMOS 
คลาสเอบี [10] ทําใหวงจรตอบสนองความถี่ไดสูงขึ้น
และเหมาะที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม แตวงจรตอง
ใชแหลงจายกระแสภายนอกจํานวนหลายตัวและมี
เง่ือนไขในการตองสมพงษกันของแหลงจายกระแสดวย 
และเมื่อไมนานมานี้ไดมีผูนําเสนอวงจรถอดราก
สัญญาณทั้งโหมดแรงดันและโหมดกระแสโดยใช
วงจรสายพานกระแสยุคที่สองที่ควบคุมไดดวย
กระแส (CCCIIs) จํานวน 2 ตัว รวมกับตัวตานทาน   
ที่ปรับคาไดดวยกระแสอีกหนึ่งตัว [11] จุดดอยของ
วงจรในโหมดแรงดันคือ ไมสามารถปรับขนาดของ
แรงดันเอาตพุตไดและแรงดันเอาตพุตยังขึ้นอยูกับ
อุณหภูมิ อีกทั้งตองการความสมพงษกันของกระแสไบอัส 
สวนในโหมดกระแสนั้นจะมีขอดีกวาโหมด แรงดัน 
แตวงจรเหลานี้ตองใชอุปกรณแอคทีฟถึง 3 ตัว 

จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน บทความวิจัยนี้
มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอ โครงสรางวงจรถอดราก
สัญญาณโหมดกระแส ซึ่งวงจรที่นําเสนอนี้มีขอดีคือ 
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สามารถควบคุมขนาดของกระแสเอาตพุตไดดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส กระแสเอาตพุตเปนอิสระตอ
อุณหภูมิ และสามารถรองรับสัญญาณกระแสอินพุต 
ไดในยานกวาง  โครงสรางของวงจรไมซับซอน
ประกอบไปดวยเพียง CCCCTA จํานวนเพียง 1 ตัว 
โดยปราศจากอุปกรณพาสซีฟภายนอกและเงื่อนไขใน
การสมพงษกันของอุปกรณ วงจรที่นําเสนอจึงเหมาะ
สําหรับการนําไปพัฒนาเปนวงจรรวม ผลการจําลอง
การทํางานดวยโปรแกรม PSPICE พบวา วงจรทํางาน
ไดสอดคลองกับที่คาดการณไวตามทฤษฎี 
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ภาพที่ 1: CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมลู 

 

2. หลักการทํางานของวงจร 
2.1 CCTA ท่ีควบคุมดวยกระแส 

เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวย
อุปกรณหลักคือ CCCCTA หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง 
CCCCTA พอสังเขป ซึ่งความสัมพันธของกระแส

และแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการใน     
เชิงเมตริกซไดดังนี้ 
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โดยที่ CCCCTA มีคาความตานทางแฝงทางดาน
อินพุตของขา X  คือ XR ในกรณีที่สรางจาก CMOS 
มีสมการดังนี้ 

12
T

X
B

V
R

I
=           (2) 

 
สวนคาขยายความนําถายโอน mg  แสดงไดเปน 
 

2

2
B

m
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I
g

V
=   (3) 

 
เมื่อ VT  เปนศักดาความรอน สวนสัญลักษณและวงจร
สมมูลแสดงดังภาพที่ 1(ก) และ (ข) ตามลําดับ 
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ภาพที่ 2: วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสที่นําเสนอ 

 
2.2  วงจรถอดรากโหมดกระแสที่นําเสนอ 

โครงสรางของวงจรถอดรากโหมดกระแสที่
นําเสนอแสดงไดดังภาพที่ 2 โดยที่ IB1 และ IB2 เปน
กระแสไบแอสของ CCCCTA เมื่อพิจารณาวงจรใน
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ภาพที่ 2 และอาศัยคุณสมบัติของ CCCCTA จะได
แรงดันที่ขั้ว z ดังนี้ 

2
x

z x x in
R

V i R I= =   (4) 

 
สวนกระแสเอาตพุตสามารถแสดงไดเปน 
 

O m zI g V=    (5) 
 
แทนสมการที่ (4) ลงในสมการที่ (5) จะได 
 

2
x m

O in
R g

I I=    (6) 

จากวงจรในภาพที่ 2 พบวา IB1=IO ดังนั้น 
/ 2x T OR V I=  และ 2 / 2m B Tg I V=  จะไดกระแส

เอาตพุตเปน 
 

2 .
8
B

O in
I

I I=    (7) 

 
จากสมการที่ (7) พบวากระแสเอาตพุตเปน

ผลการถอดรากของกระแสอินพุตโดยมีอัตราขยาย
เทากับ 2 / 8BI  นั่นคือสามารถควบคุมขนาดของ
กระแสเอาตพุต ไดดวยการปรับกระแสไบอัส IB2 
นอกจากนี้ยังพบวา กระแสเอาตพุตไมขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนื่องจากไมมีเทอมของศักดา
ความรอน 

 

2.3 การวิเคราะหวงจรในกรณีไมเปนอุดมคติ 
ในกรณีที่ CCCCTA ที่ใชในวงจรเกิดความ

ไมเปนอุดมคติ สามารถวิเคราะหไดจาก 

X Y X XV V R Iβ= +    (8) 

z XI Iα=     (9) 
และ 

o m zI g Vγ=    (10) 
เมื่อ β , α  และ γ  เปนคาเบี่ยงเบนไปจาก 1 

ซึ่ งส าม ารถ เกิ ดจ ากความไม เป นอุ ดมคติ ของ
ทรานซิสเตอรที่ใชในวงจร ในกรณีที่ไมเปนอุดมคติ
จะไดกระแสเอาตพุตเปน 

 

( )
2 .

4 1
B

O in
I

I I
γ

α+
=   (11) 

จากสมการที่ (11) พบวาเมื่อคํานึงถึงใน
กรณีไมเปนอุดมคติจะมีผลตออัตราขยาย นอกจากนี้
ในทางปฏิบัตินั้น พารามิเตอร β , α  และ γ  เปนผล
มาจากความจุและความตานทานแฝงในตัว CCCCTA 
ซึ่งจะมีผลตอการทํางานของวงจร เมื่อความถี่และ
อุณห ภูมิ สู ง ขึ้ น  ดั งนั้ น เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
พารามิเตอรเหลานี้ ควรที่จะออกแบบ CCCCTA ใหมี
คาใกลเคียงอุดมคติมากที่สุด 
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ภาพที่ 3: โครงสรางภายในของ CCCCTA 

 

3. ผลการจําลองการทํางาน  
เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่นําเสนอ 

จึงไดจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม PSPICE 
สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ NPN ที่ใชในการ
จําลองการทํางานของวงจร ไดใชพารามิเตอรของ
ทรานซิสเตอรเบอร PR200N และ NR200N ตามลําดับ 
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ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย ALA400 ของ AT&T [12] 
โดยกําหนดให CCCCTA ทํางานที่แรงดัน ±1.5V 
และมีโครงสรางภายในแสดงดังภาพที่ 3 

ภาพที่  4   แสดงคุณสมบัติการถายโอนทาง
ไฟตรงของวงจรถอดรากที่ไดจากการจําลองการทํางาน
เทียบกับผลที่ไดจากสมการที่ (7) เมื่อ IB2=500μA จะ
เห็นไดวาขนาดของกระแสเอาตพุตที่ไดจากการจําลอง 
จะมีขนาดนอยกวาที่ไดจากสมการที่ (7) เนื่องมาจาก
กรณีที่ไมเปนอุดมคติที่ไดวิเคราะหไวในหัวขอที่ 2.3 
แตกระแสเอาตพุตก็ยังเปนคาถอดรากของกระแสอินพุตอยู 

ภาพที่ 5 แสดงสัญญาณเอาตพุตเมื่อปอนสัญญาณ
อินพุตเปนสัญญาณสามเหลี่ยมที่ความถี่ 1kHz, 100kHz 
และ 1MHz พบวาที่ความถี่ 1MHz สัญญาณเอาตพุต  
มีความผิดเพี้ยนเล็กนอย สวนในภาพที่ 6 เปนสัญญาณ
เอาตพุตดังภาพที่ 6(ข) เทียบกับสัญญาณอินพุตเมื่อ
ปอนสัญญาณอินพุตเปนสัญญาณไซนความถี่ 10kHz 
ดังภาพที่ 6(ก) 

 

 

ภาพที่ 4: คุณสมบัติการถายโอนทางไฟตรงของวงจร 
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ภาพที่ 5: สัญญาณเอาตพุตเมื่อปอนอินพุตเปน

สัญญาณสามเหลี่ยมความถี่ (ก) 1kHz (ข) 100kHz 
(ค) 1MHz 

 

ในภาพที่ 7 แสดงอัตราขยายของวงจรเมื่อ
เปลี่ยนแปลง  IB2 จะเห็นไดวาสามารถควบคุมอัตรา 
ขยายไดดวย  IB2 ตามที่ไดแสดงไวในสมการที่ (7) 
สวนผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีผลตอ
กระแสเอาตพุตแสดงดังภาพที่  8 แสดงใหเห็นวา
กระแสเอาตพุตมีคาเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเมื่ออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไป 3 คาคือ 27 50o o และ 100 Co  
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(ข) 

ภาพที่ 6: สัญญาณเอาตพุต (ข) เมื่อปอนอินพุต
เปนสัญญาณไซน (ก) 

 

ภาพที่ 7: สัญญาณเอาตพุตเมื่อเปล่ียนแปลง IB2 
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ภาพที่ 8: สัญญาณเอาตพุตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

 

4.  สรุป  

บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอ วงจรถอกราก
สัญญาณในโหมดกระแส โดยใชเพียง CCCCTA ตัวเดียว 
กระแสเอาตพุตปนอิสระตออุณหภูมิ และสามารถ
ควบคุมขนาดของสัญญาณไดไดดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  วงจรมีอัตราการบริโภคพลังงาน
เทากับ 2.42mW ที่แรงดันไฟเลี้ยง  ±1.5V นอกเหนือ 
จากนี้แลว ดวยโครงสรางที่ประกอบดวยอุปกรณแอคทีฟ

จํานวนนอยและไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณ 
จึ งมี ความสะดวกในการพัฒนา เปนวงจรรวม 
เนื่องจากจะใชพ้ืนที่ในชิปนอยกวา เพื่อใชในงาน
ประมวลผลสัญญาณของอุปกรณและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสที่พกพาได    (Portable electronic 
equipments) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน   เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ประกอบดวย (1) ชุดทดลองเรื่องเทคนิค   
การอินเตอรเฟสอุปกรณภายนอกผานทางพอรตขนาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร (2) ใบงานประกอบการ
ทดลอง (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปที่ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน จํานวน 20 คน กลุมตัวอยางไดรับการสอบ
วัดผลกอนและหลังการเรียน ดวยชุดทดลอง ขอมูล
คะแนนที่ไดถูกนํามา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยการทดสอบคาแบบ t - test   ซึ่งผูเรียนที่เรียนดวย
ชุดทดลองที่สรางขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 การหาประสิทธิภาพของ       
ชุดการสอนทําดวยวิธี E1 / E2 ซึ่งผลการวิเคราะห

พบวาชุดทดลองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.75 / 81.25  
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80      

 
คําสําคัญ  :  การสอนทดลอง / การสรางชุดทดลอง / 
เทคนิคการอินเตอรเฟส 

 

บทนํา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดมุงสูระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู ทําใหแนวโนมการแขงขันบนเวทีโลกทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะที่ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยกลับลดต่ําลงอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการผลิต  เพราะไทยไม
สามารถใชเทคโนโลยี  ในการปรับโครงสรางและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหเปนผลได   

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ  ในการจัดการศึกษา
ทางดานสายอาชีพ   ที่มุงเนนการผลิตและสรางกําลังคน
ใหเปนแรงงานระดับชางฝมือ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน ทั้งภาคเกษตรกรรมและ
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อุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนสามารถนําเอาความรูไป
ประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองได  นั้นคือมี
ความรูความสามารถ  กระบวนการคิดและมีคุณธรรม 
จริยธรรมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งในปจจุบัน
ถือวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนทางสังคม  ซึ่ง
จะสงผลตอไปยังการภาคเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ 

วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน ไดจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรทางดานชางอุตสาหกรรม  ตาม
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  
โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยเนนฝกทักษะทางดานวิชาชีพตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน   ในรายวิชาเทคนิคการ
อินเตอรเฟส   จะเปนการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรไป
ควบคุมอุปกรณไฟฟา   ผานทางพอรตขนานให
อุปกรณไฟฟาที่ควบคุมนั้นทํางานไดตามเงื่อนไข      
ที่กําหนด  ผูเรียนสามารถประยุกตใชงานไดจริง  ผูวิจัย
ใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน  ดวยวิธีการสอน
แบบทดลอง  ผสมผสานกับแนวนโยบายในการจัด
การศึกษา ทางดานชางอุตสาหกรรม    โดยใชชุด
ทดลองเทคนิคการอินเตอรเฟส   เรื่องเทคนิคการ
อินเตอรเฟสอุปกรณภายนอกผานทางพอรตขนาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้น    
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลอง
เทคนิคการอินเตอรเฟส เรื่องเทคนิคการอินเตอรเฟส

อุปกรณภายนอกผานทางพอรตขนานของเครื่อง
คอมพิวเตอร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน  ที่เรียนดวยชุดทดลองระหวางกอนและ
หลังการใชชุดทดลองเทคนิคการอินเตอรเฟส เรื่อง
เทคนิคการอินเตอรเฟสอุปกรณภายนอกผานทางพอรต
ขนานของเครื่องคอมพิวเตอร 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนด
สมมติฐานของการวิจัย  ดังนี้ 
                  1.  ชุดทดลอง    เทคนิคการอินเตอรเฟส  
เรื่องเทคนิคการอินเตอรอุปกรณภายนอกผานทาง
พอรตขนานของเครื่องคอมพิวเตอรที่ พัฒนาขึ้น  
สามารถใชในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  
80 / 80  
  2.  ผูเรียนที่เรียนดวยชุดทดลองเทคนิคการ
อินเตอรเฟส  เรื่องเทคนิคการอินเตอรอุปกรณภายนอก
ผานทางพอรตขนานของเครื่องคอมพิวเตอร จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนาและ
ทดลอง ในรายวิชาเทคนิคการอินเตอรเฟส  ไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
      กลุมเป าหมาย       เปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ช้ันปที่ 2  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   วิทยาลัยการอาชีพ
ขอนแกน  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการ
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อินเตอรเฟส ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  จํานวน 
20  คน 
             ตัวแปรตน  การเรียนแบบทดลอง   โดยใช
ชุดทดลองเทคนิคการอินเตอรเฟส  เรื่องเทคนิคการ
อินเตอรเฟสอุปกรณภายนอก  ผานทางพอรตขนาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร 
         ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของชุดทดลอง
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทคนิคการอินเตอรเฟส 
เรื่อง การอินเตอรเฟสอุปกรณภายนอกผานทางพอรต
ขนานของเครื่องคอมพิวเตอร 
            เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนสวนหน่ึงของ
เนื้อหาวิชาเทคนิคการอินเตอรเฟส ที่สอดคลองกับ
คําอธิบายรายวิชาเทคนิคการอินเตอรเฟส รหัส 3128 – 
2008 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.)  พุทธศักราช  2546 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร   ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  มาทําการสรางเปนชุดทดลองและใบงาน
การทดลองดังตอไปนี้ 

ใบงานที่  1   การอินเตอรเฟส  LED   กับ
พอรตดาตาทางพอรตขนาน 

ใบงานที่  2   การอินเตอรเฟสรีเลย กับ
พอรตดาตาทางพอรตขนาน 

ใบงานที่  3   การอินเตอรเฟสสะเต็ปปง
มอเตอร กับพอรตดาตาทางพอรตขนาน  

ใบงานที่  4   การอินเตอรเฟส LED กับ
พอรตคอนโทรลพอรตทางพอรตขนาน 

ใบงานที่  5   การอินเตอรเฟส ลอจิกสวิตช  
กับพอรตสเตตัสทางพอรตขนาน 

ใบงานที่  6   การอินเตอรเฟส LED และ
ลอจิกสวิตชผานพอรตขนาน  ดวยระบบ I2C บัส 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาประโยชนที่จะ

ไดรับจากการเรียนดวยชุดทดลองที่สรางขึ้นมีดังนี้ 
           1.  ผูเรียนที่ทําการทดลองชดุนี้แลว   จะเขาใจ
หลักการอินเตอรเฟสอุปกรณภายนอกผานทางพอรต
ขนานของคอมพิวเตอรไดดียิ่งขึ้น 
          2.  ผูเรียนสามารถประยุกตเนื้อหาวิชาเทคนิค
การอินเตอรเฟส  ไปใชกับงานในสาขาอื่นๆ  ได 
          3.   ซอมและพัฒนาวงจรเองได  เพราะวัสดุ
อุปกรณหาซื้อไดงาย  ราคาประหยัดมีขายทั่ว ๆ ไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา นําไป
ทดลองกับกลุมเปาหมาย  โดยใชแผนการทดลองแบบ
กลุมเดียว  การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนแตละขอดังนี้ 
กลุมเปาหมาย 
          นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส. )  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  ที่
ลงทะเบียนเรียน วิชาเทคนิคการอินเตอรเฟส จํานวน 
20  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้ 

1.  ชุดทดลอง  เรื่องเทคนิคการอินเตอรเฟส
อุปกรณภายนอกผานทางพอรตขนานของเครื่องคอมพิวเตอร  
มีหลักการสรางดังตอไปนี้ 
                  1.1  วิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ของเนื้อหาที่จะทําการทดลอง 
                   1.2   ออกแบบสรางและรวบรวมชุดทดลอง
โดยนําวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทั้งหมดที่ผานการ
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วิเคราะหมาพิจารณาออกแบบชุดทดลองและใบงาน
การทดลองชุดทดลองที่ออกแบบสรางขึ้นเสร็จ
เรียบรอยแลว  จะดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
                     -  ตรวจสอบความถูกตอง  และความ
สมบูรณของชุดทดลอง   
                     -  นําชุดทดลองไปทดลองใช 
                     -  ทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
                        ของชุดทดลอง 
                     -  หาประสิทธิภาพของชุดทดลอง 
                         ดวยเกณฑ 80/80 
                     -  นําชุดทดลองที่ผานการวิเคราะห 
                         ไปใชงานจริง 

2.  ใบงานการทดลอง     เรื่องเทคนิคการ
อินเตอรเฟสอุปกรณภายนอกผานทางพอรตขนาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน  6   ใบงาน 
            3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จํานวน 3 ชุด  ดังตอไปนี้ 
                    3.1  แบบทดสอบรวมกอนทําการทดลอง 
                    3.2  แบบทดสอบหลงัการทดลองในแตละ 
                           การทดลอง 
                    3.3  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                           ครบทุกการทดลอง 
การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ไดดําเนินการเก็บ
และวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1.  ออกขอสอบ และนําขอสอบไปทําการ
ทดสอบกับนักศึกษาทีเคยเรียนวิชาเทคนิคอินเตอรเฟส
มาแลว  จํานวน 20 คน เพื่อนําผลที่ไดจากการทดสอบ
ไปทําการวิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อวิเคราะหหา
ความยากงาย  คาอํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของ
ขอสอบ  ขอสอบที่ผานการวิเคราะหจะไดขอสอบที่

ครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   สามารถ
นําไปใชได  ขอสอบที่ไมสามารถนําไปใชได  จะตัด
ออกไป   
               2.  ใหนักศึกษากลุมเปาหมายทําแบบทดสอบ
รวมกอนทําการทดลอง  และทําการบันทึกผลคะแนน 
             3.  นําชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นไปทําการทดลอง
กับนักศึกษากลุมเปาหมาย   โดยทําการแบงกลุม
นักศึกษาออกเปน 10  กลุมๆ ละ 2 คน  เมื่อทําการ
ทดลองเสร็จแลวใหทําการทดสอบหลังการทดลองแตละ
ใบงานการทดลองและบันทึกผลคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบ จะทําการทดลองทั้งหมด 6 ใบงาน  เมื่อทํา
การทดลองครบทั้ง 6 ใบงาน  จะทําการทดสอบดวย
แบบทดสอบรวมและทําการบันทึกผลคะแนนที่ได 
               4.  นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
หลังการทดลองในแตละการทดลอง  และผลคะแนน
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบรวมหลังการทดสองครบ
ทุกการทดสองมาทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองเพื่อหาคา E1และ E2  
               5. นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
รวมกอนทําการทดลองและผลคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบรวมหลังทําการทดลองครบทุกการ
ทดลองมาทําการวิเคราะหหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนโดยใชสถิติ  t-test   

สรุปผลการวิจัย 

                 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดทดลอง
เทคนิคการอินเตอรเฟส ไดคาคะแนนสําหรับการทํา
แบบทดสอบหลังการทดลองของแตละชุดทดลอง 6 
การทดลอง (E1) มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.75  
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการเรียนทดลองทั้งหมด (E2) คิดเปนรอยละ 
81.25 ดังนั้น คาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่อง
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บทคัดยอ 
 

โครงงานเปนการออกแบบหุนยนตเคลื่อนที่ 
ควบคุมดวยเสียงพูด      โดยการทํางานประกอบไป
ดวยสองสวนหลัก ๆ คือ สวนแรกเปนการออกแบบ
โครงสรางหุนยนต  สวนที่สองเปนการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่และโปรแกรมควบคุม
ดวยเสียงพูด ซึ่งการทํางานจะใชเครื่องคอมพิวเตอร
เปนตั วควบคุมการ เคลื่ อนที่ ของหุนยนต  โดย
คอมพิวเตอรจะทําหนาที่ประมวลผลเสียงพูด เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปตัดสินใจในการสงคําสั่งควบคุมการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต โดยขอมูลจะถูกสงผานทางการ
สื่อสารแบบไรสาย ไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอรที่
ติดตั้งไวในตัวหุนยนต  เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุนยนต   ผลจากการทดสอบพบวา สามารถควบคุม
หุนยนตเคลื่อนที่ดวยเสียงพูดไดเปนอยางดี แตจะเกิด
ความผิดพลาดในคําสั่งพูดที่ใกลเคียงกัน 
 
คําสําคัญ : ระบบการปฏิสัมพันธ, ควบคุมดวย
เสียงพูด 
 
 

Abstract 
 

This project is the design mobile robot 

controlled by voice command. This work consist 

of three mains design: mobile robot structure, 

mobile robot motion control and voice command 

program interface. Program User Interface in 

PC had been implemented for recognition the 

speech command from an operator. The voice 

command will be interpreted to low level 

commands and transmitted to robot controller 

via wireless communication link.  The results 

showed that the mobile robot can be controlled 

by voice effectively in distinguishing word.  

 
Keywords : HMI, Speech Recognition 

 

1.  บทนํา 

การควบคุมดวยการรับรู เปนวิธีการใหม

สําหรับการควบคุมแบบโตตอบของกลไกแบบอัตโนมัติ 

ที่มีความเหมือนกับมนุษยมากที่สุด ในวิธีการควบคุม

ดวยการรับรูถูกพิจารณาในแบบจําลองสิ่งแวดลอม

บนการออกแบบนั้น การกําหนดงานและการควบคุม
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ถูกกําหนดขึ้นบนการปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน

และกลไก โดยการใชวิธีการสื่อสารซึ่งจะงายสําหรับ

การรับรูของทั้งผูปฏิบัติงานและกลไก การรับรูของ

มนุษยและกลไกมีพ้ืนฐานที่แตกตางกันซึ่งถูกนําไป

พิจารณารวมไปถึง เพื่อการออกแบบระบบ  HMI 

(Human Machine Interface) แบบจําลองและการ

กําหนดงานจะมีความเปนไปไดก็ตอเมื่อผูปฏิบัติงาน

และกลไกอยูในระดับเดียวกันของการรับรู เชน ทั้ง

สองสวนสามารถเข าใจถึ งสิ่ งแวดลอมและวัต

เปาหมายที่มีความเหมือนกัน เนื่องจากการพูดและ

การฟงเปนการติดตอสื่อสารที่มนุษยนิยมใชมากที่สุด

ในชีวิตประจําวันของมนุษย การรูและจําเสียงพูดจึง

เปนเทคโนโลยีสําคัญที่จะอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอสื่อสารระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับ

เครื่องจักร โดยสวนใหญการควบคุมเครื่องใชตางๆใน

ชีวิตประจําวันเปนการควบคุมโดยการกดปุมเพื่อ

สั่งงาน  ทําใหในบางครั้งการกดปุมจึงไมสะดวกเสมอ

ไป การที่จะกดใหเร็วและถูกตองจะตองอาศัยความ

ชํานาญดวยเหตุนี้จึงไดคิดคนและพัฒนาระบบในการ

รูจําเสียงพูดขึ้น 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานหุนยนตเริ่ม
เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย
มากขึ้น ดวยเหตุที่วาการทํางานหุนยนตเหลานี้มีความ
ถูกตอง แมนยํา และคลองแคลววองไว จากขอดีใน
การปฏิบัติงานของหุนยนตนี้เอง จึงไดมีการประยุกต 
ใชงานรวมกับมนุษย  เพื่อชวยในงานดานอุตสาหกรรม
และเขาทํางานที่มนุษยทําไดไมดีหรืออาจทําไมได ซึ่ง
อาจเปนงานที่ตองเสี่ยงอันตราย เชน งานเก็บกูวัตถุ
ระเบิดจากการกอวินาศกรรมเปนตน ที่หุนยนต
เคลื่อนที่เขาไป ซึ่งจะทําใหควบคุมการเคลื่อนที่ของ

หุนยนตไดสะดวกขึ้นในระยะไกลดังนั้น เพื่อเปนการ
พัฒนาหุนยนตเคลื่อนที่ และนําความรูทางดานระบบ
การรูจําเสียงพูดมาประยุกตใช   ผูทําโครงงานจึงได
สรางหุนยนตเคลื่อนที่ควบคุมโดยใชเสียงพูด โดย
หุนยนตทํางานดวยคําสั่งที่เปนเสียงพูด (Voice) 

 

2.  โครงสรางการทํางานของระบบการปฏิสัมพันธ 
      ระหวางผูปฏิบัติงานและเครื่องจักรสําหรับ 
     หุนยนตเคล่ือนที่ ควบคุมดวยเสียงพูด 

โครงงานนี้แบงการทํางานออกเปน 2 สวน 
คือ สวนของคอมพิวเตอรและสวนของหุนยนตที่ตองการ
จะควบคุม ดังภาพที่ 1 หุนยนตถูกออกแบบใหมีลอ
ขับเคลื่อนที่แบบตีนตะขาบ โดยใชโซสงกําลังแบบมี
ปก1ขาง แลวใชแผนอลูมิเนียมวางยึด เหตุผลที่เลือกใช
โซทําตีนตะขาบเพราะตองการใหหนากวางตีนตะขาบ
มากขึ้น ตัวรถจะบรรจุวางบอรดควบคุม แบตเตอรรี่ 
ชุดรับสงขอมูลแบบไรสายและกลองไรสายไว 1 ตัว
ซึ่งเปนอุปกรณที่ตองมีการติดต้ังไวบนตัวหุนยนต 
 

 
ภาพที่ 1โครงสรางการทํางานของระบบการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและเครื่องจักร
สําหรับหุนยนตเคลื่อนที่ ควบคุมดวยเสียงพูด 
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การเคลื่อนที่จะอาศัยตีนตะขาบโดยใช ดี.ซี.
มอเตอรจํานวน 2 ตัวเปนตัวขับเคลื่อนและ ดี.ซี.เซอร
โวมอเตอร 2 ตัว เปนตัวควบคุมชุดกลอง 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสรางหุนยนตเคลื่อนที่ 
 

 
จากภาพที่ 3 วงจรควบคุมและประมวลผล

สําหรับหุนยนตนี้จะมีหนาที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ
รถใหเปนไปตามคําสั่งที่คอมพิวเตอรสงมา โดยเริ่ม
จากวงจรรับขอมูลแบบไรสาย  (RF-wireless) สง
ขอมูลใหวงจรสําหรับแปลงมาตรฐานของ RS-232 ให
เปนแบบดิจิตอล (MAX-232) 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสรางการสื่อสารของระบบ 
 
เมื่อไดขอมูลที่ เปนแบบดิจิตอลแลวก็สง

ขอมูลใหชุดประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร โดย
ไมโครคอนโทรลเลอร จะมีหนาที่หลักคือประมวลผล
ทางการเคลื่อนที่ของหุนยนต  โดยความการความเร็ว
ของ ดี.ซี. ซึ่งเปนระบบขับเคลื่อนของหุนยนต และ
ควบคุมการตําแหนงของ ดี.ซี. เซอรโวมอเตอร  

 
3. ทฤษฎีรูจําเสียงพูด 

กวา 60 ป นักวิจัยมากมายพยายามเสนอวิธี 
ในการจดจําคําหรือเสียงพูดของมนุษย เพื่อสามารถ
ปฏิสัมพันธมนุษยระหวางและเครื่องจักรดวยเสียงพูด 
และวิธีการเหลานี้สามารถแบงตามความนิยมที่ใชใน
ปจจุบันได 4 วิธ ีดั้งนี้ 

 
3.1  การจดจําจากลักษณะของเสียงพูด  
         (Feature Recognition) 

ความดัง(Amplitude) รูปแบบสัญญาณเสียงพูด 
และสเปกตรัมของคํา ลักษณะเฉพาะสัญญาณเสียง
เหลานี้ถูกนิยมใชเปนขอมูล ในการพัฒนาระบบจดจํา
เสียงพูดยกตัวอยางเชน วิธีจดจําจากลักษณะของ
สเปกตรัมแบบ Zero Crossing [1][2] 
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3.2  แยกคําออกเพื่อการจําเสียงพูด 
(Isolate Word Recognition) 

รูปแบบของคลื่นเสียงเปลงแตละอันจะถูก
แปลงในรูปแบบของเวกเตอรที่ตอเนื่อง เวกเตอรแต
ละคําจะมีแบบแผน แบบแผนสําหรับคําถูกรวบรวม 
เพื่อเปรียบเทียบหา เวกเตอรที่เหมาะสม[3] [4] 

 
3.3 ไดนามิกสไทมวราปปง  

(Dynamic Time Warping)  
ไดนามิกสไทมวราปปง ถูกเสนอโดยกลุม

นักวิจัย [5][6] เพื่อใชปรับปรุงวิธีการแยกคําออกเพื่อ
การจํา โดยปกติ ในการออกเสียงในคําหนึ่งสองครั้ง 
รูปแบบของเวกเตอรที่ตอเนื่องของคําจะไมเทากัน 
100 % เพราะเหตุผลทางระบบเวลาของสัญญาณเสียง 
ดังนั้นนักวิจัยเลานี้ จึงคิดวิธีไดนามิกสไทมวราปปง 
มาเพื่อชดเชยการไมเทากันเนื่องจากเวลาโดยใช 
เทคนิคการวราปปงทางเวลาชวยปรับปรุงวิธีการจดจํา
จากลักษณะของเสียงพูด 
 
3.4  แบบจําลอง ฮิดเด็นมาคอบ  

(Hidden Markov Model)  
วิธีแบบจําลองฮิดเด็นมาคอบมีหลักการคือ 

สรางสัญญาณเสียง ใหอยูในรูปแบบจําลองทางสถิติ 
และหลักความนาจะเปนถูกใชในการเปรียบเทียบกับ
ตนแบบ วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมใชอยางแพรรายในงาน
จดจําเสียงพูด ผูอานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก[7]  

ในการพัฒนาระบบการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูปฏิบัติงานและเครื่องจักรสําหรับหุนยนตเคลื่อนที่ 
ควบคุมดวยเสียงพูดของโครงการนี้ SAPI (Speech 
Application Programming Interface)[8] พัฒนาโดย 
บริษัทไมโครซอฟร เพื่อใชในเขียนจดคําจําคําสั่งทาง

เสียง และ Visual Basic 6.0 ถูกใชออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมของระบบปฏิสัมพันธ 
 

4. โปรแกรม GUIของหุนยนต 
 ภายในผลของชุดโปรแกรมประมวลภาพ
และควบคุมการขับเคลื่อนของหุนยนตจะเปนตัว
ควบคุมใหรถเคลื่อนที่ดวยการสั่งงานดวยเสียงพูด  
พรอมทั้งแสดงภาพการเคลื่อนที่ของรถผานทางกลอง
วีดีโอ. 
 

 
 
ภาพที่ 4 โปรแกรมGUI ควบคุมดวยเสียงหุนยนต 

 
จากภาพที่ 4 แสดงชุดผลของชุดโปรแกรมประมวลภาพ
และควบคุมการขับเคลื่อนของหุนยนต  ซึ่งจะเห็นไดวา 
โปรแกรมการทํางานนั้นจะแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนที่ 1  เปนสวนของจอแสดงภาพจากกลองวีดีโอ
สวนที่ 2  เปนสวนของการควบคุมการเคลื่อนที่ 
                ของรถดวยมือ 
- ปุม Forward สาํหรับสั่งใหหุนยนตว่ิงไปขางหนา 
- ปุม Backward สําหรับสั่งใหหุนยนตว่ิงไปขางหลัง 
- ปุม Left สําหรับสั่งใหหุนยนตว่ิงไปดานซาย 
- ปุม Right สําหรับสั่งใหหุนยนตว่ิงไปดานขวา 
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- ปุม 1 สําหรับสัง่ใหเซอรโวมอเตอรตัวที่ 1 เงยหนาขึ้น 
- ปุม 3 สําหรับสั่งใหเซอรโวมอเตอรตัวที่ 1 กมหนาลง 
- ปุม 2 สําหรับสั่งใหเซอรโวมอเตอรตัวที่ 2 หมุนทางขวา 
- ปุม 4 สําหรับสั่งใหเซอรโวมอเตอรตัวที่ 2 หมุนทางซาย 
สวนที่ 3 จะเปนสวนที่ใชสําหรับแสดง
สถานะปจจุบันของโปรแกรมสั่งงานดวยเสียงพูด  
สวนที่ 4 จะเปนสวนของคําสั่งออกจากโปรแกรม  

 
5. ผลการดําเนินงาน 

ในสวนของผลการดําเนินงานไดมีการสราง
รูปแบบของการทดลองเพื่อหาผลลัพธที่ได โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาชาย 15 และหญิง 1 คนเปนผู
ออกคําสั่ งแบบคําและประโยคสั้นๆ  ที่ เตรียมไว
สําหรับการทดลองใหครบชุดคําสั่งและทําซ้ําอีกให
ครบ 10 การทดลอง เพื่อควบคุมหุนยนต การทดสอบ
จัดทําขึ้นในหองที่ไมมีเสียงรบกวนจากการพูดแตจะมี
เสียงจากการเคลื่อนที่ของหุนยนต ตัวหุนยนตอยูใน
หองเดียวกับผูควบคุม โดยผูควบคุมจะมีการออก
คําสั่งผานระบบไมไครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา และจะมีการวัดและประเมินผลลัพธโดย 
วัดจากความสําเร็จของการควบคุมหุนยนต วามีการ
ตอบสนองตอคําสั่ง และผลลัพธถูกแสดงในตารางที่ 1 

คําสั่งหรือ 
ประโยคคําสัง 

ความแมนยํา คาเบ่ียงแบน
มาตราฐาน 

Forward 84.56 3.45 

Go Back 91.02 2.26 

Go Left 72.35 4.89 

Go Right 78.36 3.67 

Stop  88.53 1.56 

ตารางที่ 1 ผลทดสอบควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุนยนตดวยเสียงพูด 

6. สรุป ปญหาและขอเสนอแนะ 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสรางหุนยนตที่

สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ดวยเสียงพูด  ซึ่งอาศัย
การควบคุมแบบไรสายผ านทางคลื่น วิทยุและ
ประมวลผลดวยเสียงพูดผานทางเครื่องคอมพิวเตอร 
โดยโครงงานนี้สามารถใชเปนพื้นฐานสําหรับการ
ควบคุมโครงขายหุนยนต  รวมไปถึงระบบควบคุม
ดวยโดยใชคอมพิวเตอร การควบคุมการเคลื่อนที่ของ
หุ น ยนต จ ะอ าศั ย เ ค รื่ อ ง คอมพิ ว เ ตอ ร เ ป น ตั ว
ประมวลผลและสั่งงานดวยเสียงพูด ซึ่งคอมพิวเตอร
จะสงขอมูลคําสั่ งแบบอนุกรมไปยังรถผานชอง
ทางการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ โดยในการสั่งงานดวย
เสี ยงพูดนั้ น  คอมพิ ว เตอร จะอาศั ยข อมู ลที่ ถู ก
ประมวลผลจากคําสั่งเสียงพูดที่ถูกสงออกมาจากปาก
มนุ ษ ย   คํ าสั่ ง ถู กส ง ไปยั งหุ น ยนต แ ละจะถู ก
ประมวลผลการเคลื่อนที่ดวยไมโครคอนโทรลเลอร  

ผลการทดสอบ หุนยนตจะสามารถเคลื่อนที่
ในได โดยการควบคุมดวยเสียงพูด การควบคุมการ
ทํางานของหุนยนตสามารถรับสงคําสั่งขอมูลไดดีใน
ระยะทางไมเกิน 30 เมตร กลาวโดยสรุป จะพบวา
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตสามารถ
ทํางานไดตามขอบเขตที่กําหนด  สามารถนําไป
ประยุกตใชและพัฒนาเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
ตางๆได  จากการดําเนินงานที่ผานมามีปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานคือ โปรมแกรมควบคุม
ดวยเสียงพูดมีความผิดพลาดกับคําที่ใกลเคียงกันอยู
และแนวทางแกไข  เลือกคําที่ เสียงตางกันในการ
ควบคุมหุนยนตเคลื่อนที่ 
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บทคัดยอ 
 

 ทรายเปนวัสดุกอสรางที่สําคัญ     แตทรายมี
ที่มาแตกตางกันอาจจะมีคุณสมบัติทางวิศวกรรม
แตกตางกันหรือไมก็ได  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ทําการศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ เหลานี้กอนนํามาใช 
เชนเดียวกับทรายแมน้ํานานในเขตจังหวัดนาน  ซึ่ง
ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในพื้นที่และมี
ที่มาจากหลายแหลง ก็จําเปนตองทราบคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมตาง ๆ ของแตละแหลง  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
ทรายแมน้ํานานจากทาทราย จํานวน 10 แหลง    
พบวามีคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้   คาปริมาณความชื้นที่
ผิว 17.85  ถึง 26.32 เปอรเซ็นต คาการดูดซึม 1.38 ถึง 
2.58 เปอรเซ็นต  คาอัตราการพองตัวของทราย 13.65 
ถึง 25.49 เปอรเซ็นต คาความถวงจําเพาะ 2.54 ถึง 2.66   
คาโมดูลัสความละเอียด 2.20 ถึง 3.37 คาเปอรเซ็นต 
ของวัสดุที่ผานตะแกรงเบอร 4 เทากับ 74.46 ถึง 96.34 
เปอรเซ็นต คากําลังอัดของซีเมนตมอรตาที่อายุ 28 วัน
เทากับ 224.14 ถึง 261.89 ksc นอกจากนี้ยังทําการ
ทดสอบหาคาปริมาณอินทรียสารที่เจือปนในทราย
พบวา มีทรายเพียงแหลงเดียวที่มีปริมาณอินทรียสาร
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

คําสําคัญ  : ทราย, แมน้ํานาน, ขนาดคละ, กําลังรับ
แรงอัด 
 

Abstract 
 

  Sand plays an important role in 

construction work.  Sand from different sources 

may or may not have different engineering 

properties thus it is necessary to find these 

properties before use it.  We also have to find the 

engineering properties of Nan river sand in the 

area of Nan province which extensively used and 

produced from different sources.  The objective 

of this research is to find the engineering 

properties of sand from different 10 sources.  

The results of these properties are the surface 

moisture 17.85–26.32%, absorption 1.38–2.58%, 

bulking 13.65–25.49%, specific gravity 2.54–2.66, 

fineness modulus 2.20–3.37, the percent passing 

the No. 4 sieve 74.46–96.34%, and compressive 

strength of mortars at 28 days age 224.14–261.89 

ksc. Furthermore, we also tested for organic 

impurities in sand and found that sand from only 

one source produce a color darker than the 

standard color. 
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Keywords : sand, Nan River, gradation, 
compressive strength 

 

1.  บทนํา 
  แหลงทรายในประเทศไทยมีปริมาณมาก
กระจายอยูทั่วประเทศไมวาจะเปนทรายบกหรือทราย
แมน้ํา บางแหลงมีขอมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมตาง ๆ 
แตมีอีกจํานวนมากที่ยังไมมีขอมูลเหลานี้ รวมไปถึง
ทรายแมน้ํานานในเขตพื้นที่จังหวัดนานซึ่งไดรับ
ความนิยมใชกันอยางแพรหลายในพื้นที่และมีที่มา
จากหลายทาทราย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการเก็บ
ตัวอยางทรายจากแมน้ํานานในเขตจังหวัดนานเพื่อ
ทดสอบวิเคราะหหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมตาง ๆ 
และสามารถนําไปใชงานไดตอไป ผูวิจัยอาศัยเหตุผล
ที่วาทรายแมน้ํานานที่ใชในการกอสรางภายในเขต
พื้นที่จังหวัดนาน มีคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมที่
แตกตางกัน เชน ในแตละพื้นที่ของแมน้ํานาน จะมี
ขนาดสวนคละ และปริมาณตะกอนของทรายแตกตางกัน 
เปนตน   ทําการเปรียบเทียบกันระหวางแหลงทราย  
แตละแหลงเพื่อนํามาใชเปนมวลรวมละเอียดในการผลิต
คอนกรีตเพื่อใหไดกําลังอัดตามที่ตองการ และเปน
แนวทางในการคัดเลือกใชแหลงวัสดุทองถิ่นให
เหมาะสมและมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด ใชเปน
แนวทางประกอบการพิจารณาราคาคาวัสดุในการ
กอสรางแตละพื้นที่ไดใกลเคียงตามความเปนจริงมาก
ที่สุด 

 

2. วัตถุประสงค 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาคุณสมบัติ
ทางดานวิศวกรรมของทรายแมน้ํานานที่นํามาใชใน
งานกอสรางทั่วไปของพื้นที่จังหวัดนาน โดยทดสอบ
หาคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมตาง ๆ ของทรายแมน้ํา

นานจากแหลงทราย 10 แหลง ที่กระจายตามแมน้ํานาน 
ต้ังแต อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอเมืองนาน กิ่งอําเภอ
ภูเพียง จนถึง อําเภอเวียงสา ดังนี้ ปริมาณความชื้นและ
การดูดซึม การพองตัวของทราย ปริมาณอินทรียสารที่
เจือปนอยูในทราย ความถวงจําเพาะและการดูดซึมน้ํา
ของทราย ขนาดคละของทราย กําลังรับแรงอัดของ
ซีเมนตมอรตา 

 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  บริษัทปูนซีเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด 
[1] :   มวลรวมเปนวัสดุผสมคอนกรีตที่มีปริมาตร
ประมาณ 75% ของคอนกรีตและมีผลกระทบตอ
คุณสมบัติของคอนกรีตทั้งในสภาพสดและแข็งตัว 
มวลรวมที่ดีควรมีคุณสมบั ติ พ้ืนฐานที่ดี  มีความ
แข็งแกรงสูงไมทําปฏิกิริยากับสวนประกอบของ
ปูนซีเมนต ไมมีสิ่งเจือปนที่เปนอันตรายตอกําลังและ
ความคงทนของคอนกรีต และมีรูปรางและขนาดคละ
ที่เหมาะสม 
  อุทัย คํามาวัน [2]: ศึกษาการใชหินฝุนแหลง
โรงโมผาแดงเพื่อทดแทนทรายแมน้ําแหลงผดุงกิจ
ซีเมนต พบวาสามารถใชหินฝุนแหลงโรงโมหินผาแดง
รวมกับทรายแหลงแมน้ําเมยจากทาทรายผดุงกิจ
ซีเมนตไดในสัดสวนของทรายตอหินฝุนเทากับ 40:60 
และ 50:50 ที่ตางกันไมมากนัก โดยตองมีการเติมน้ํา
หรือใสสารผสมเพิ่มเล็กนอยเพื่อใหคุณสมบัติของ
คอนกรีตและสวนผสมใกลเคียงกับการใชทรายปกติ 
แตถาใชสัดสวนหินฝุนมากกวา 50 เปอรเซ็นต จะทําให
คอนกรีตมีการใชน้ําในสวนผสมมากและมีอัตราการ
สูญเสียคายุบตัวเร็วขึ้นเนื่องจากผลของชองวางและ
รูปรางของอนุภาคหินฝุน 
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  อรรถพล เลิศศรีมงคล [3]: ศึกษาผลกระทบ
ของฝุนทรายที่มีตอคุณสมบัติคอนกรีต พบวาปริมาณ
ฝุนทรายที่ เพิ่มขึ้นอยางเดียวไมสงผลกระทบตอ
คุณสมบัติของคอนกรีตมากนักแตเมื่อผสมทรายที่คาง
ตะแกรงเบอร 200 ในปริมาณ 5 และ 10 เปอรเซ็นต
เพิ่มเติมจากปริมาณฝุนทรายเดิม พบวา ความสามารถ
เทไดของคอนกรีตจะลดลงตามปริมาณของฝุนทราย
และปริมาณทรายคางตะแกรงเบอร 200 ที่ เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทดสอบกับสวนผสมที่ใชน้ํายา 
Superplasticizer (Type G) 
  บุญชู อุดมเดช และคณะ [4] :  ศึกษา
คุณสมบัติของทรายและลูกรังที่ใชในงานทางบริเวณ
ภาคกลางตอนบน พบวาในจังหวัดอุทัยธานี สิงหบุรี 
และอางทอง มีมวลรวมทรายที่มีคุณภาพดี สวนขนาด
คละอยูในเกณฑมาตรฐานเหมาะกับการนําไปใชใน
งานผสมปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต 
  เปรมชัย บูรณวนิช [5]: ศึกษาคุณสมบัติดาน
กําลังของคอนกรีตบดอัดผสมเถาลอยในปริมาณสูงที่ใช
ชนิดวัสดุมวลรวมหยาบตางกัน พบวาการเลือกใช
วัสดุมวลหยาบที่ไดจากภายในพื้นที่กอสรางจะเปนการ
ประหยัดงบประมาณ การพิจารณาเลือกใชวัสดุมวลหยาบ
ในแหลงกอสรางเปนทางที่ดีที่สุด เมื่อคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑกําหนด ผลการทดสอบพบวา การใช
มวลรวมหยาบที่ตางชนิดกัน ใหคากําลังอัดที่ใกลเคียงกัน 
  ไพโรจน ยอดสงา [6] :  ศึกษาการนําหินทราย
มาใชในการผสมคอนกรีตพบวาคอนกรีตที่ผสมดวย
หินทรายจะมีความสามารถเทไดตํ่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับคอนกรีตที่ผสมดวยหินปูน  และหินทรายจาก
แหลงที่นํามาศึกษาไมเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนวัสดุ
ผสม (มวลรวมหยาบ) ในงานคอนกรีตโครงสรางที่
รับกํ าลังโดยทั่ วๆ  ไป  แตสามารถนํามาใช เปน

สวนผสมในงานคอนกรีตที่รับกําลังต่ํา ๆ  ได เชน ทางเทา 
คอนกรีตบลอค และบลอคปูพื้น เปนตน 
  สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ และคณะ [7] : ศึกษา
ผลกระทบของทรายแปงและดินเหนียวตอคุณสมบัติ
ของคอนกรีตที่มีคุณสมบัติทางดานกําลังอัดและแรง
ยึดเหนี่ยวของคอนกรีตพบวา ทรายแปงที่มีอยูใน
สวนผสมของคอนกรีตจะทําใหกําลังอัดเพิ่มสูงขึ้น 
ตามปริมาณของทรายแปงที่ เพิ่มมากขึ้นจนถึง 10 
เปอรเซ็นต แตควรหลีกเลี่ยงการใชทรายที่มีดินเหนียว
ผสมอยู เพราะจะสงผลเสียตอคอนกรีตอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานแรงยึดเหนี่ยว 
  รพีพัฒน โชควิวัฒนวนิช [8] : ศึกษาการใช
กรวดสําหรับคอนกรีตกําลังสูง  โดยใชกรวดจาก
จังหวัดหนองคาย  จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัด
นครพนม เปนมวลรวมหยาบ พบวา กรวดทั้ง 3 แหลง 
มีคุณสมบัติพื้นฐานตามมาตรฐาน ASTM C 33 ที่
สามารถนําไปผสมทําคอนกรีตไดและมีคุณสมบัติ
ในทางวิศวกรรมไมตางกัน อัตราสวนของทรายตอ
มวลรวมทั้งหมดที่ เหมาะสําหรับการทําคอนกรีต
เทากับ 0.48 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1 สถานที่เก็บตัวอยางทราย 
  เก็บตัวอยางทรายตามสถานที่ตาง ๆ ในเขต
พื้นที่จังหวัดนาน  ประกอบดวย  อําเภอเมืองนาน 
อําเภอทาวังผา กิ่งอําเภอภูเพียง อําเภอปว และอําเภอ
เวียงสา แสดงในภาพที่ 1 
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4.2 วัสดุท่ีใชในการทดสอบ 
  ทรายแมน้ํานานในเขตพื้นที่จังหวัดนานจํานวน 10 
แหลงปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท   1 ตราชาง 
น้ําประปา 
 
4.3 วิธีการทดสอบ 
  ใช วิ ธี ก า รทดสอบตามมาตรฐ าน  ASTM 
(American Society for Testing and Materials) 
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 ตําแหนงทาทรายที่เก็บตัวอยาง 

ทําการทดสอบ 
 

 

 

 

 ก. ปริมาณความชื้นและการดูดซึม (Moisture and 
Absorption) ใชมาตรฐาน ASTM C 566 
(Standard Test Method for Total Evaporable 
Moisture Content of Aggregate by Drying) 

 ข. การพองตัวของทราย (Bulking of Sand) ใช
มาตรฐาน ASTM C 29 (Standard Test Method 
for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in 
Aggregate) 

 ค. ปริมาณอินทรี ย สารที่ เจื อปนอยู ในทราย 
(Organic Impurities in Sand) ใชมาตรฐาน 
ASTM C 40 (Standard Test Method for Organic 
Impurities in Fine Aggregates for Concrete) 

 ง. ความถวงจําเพาะ และการดูดซึมน้ําของทราย 
(Specific Gravity and Absorption of Sand) ใช
มาตรฐาน ASTM C 128 (Standard Test Method 
for Specific Gravity and Absorption of Fine 
Aggregate) 

 จ. ขนาดคละของทราย (Gradation of Sand) ใช
มาตรฐาน ASTM C 136 (Standard Test Method 
for Sieve Analysis of Fine and Coarse 
Aggregates) 

 ฉ. กํ า ลั ง รั บ แ ร ง อั ด ข อ ง ซี เ ม น ต ม อ ร ต า 
(Compressive Strength of Hydraulic Cement 
Mortar) ใชมาตรฐาน ASTM C 109 (Standard 
Test Method for Compressive Strength of 
Hydraulic Cement Mortars) 

 
 
 
 
 

แหลงวัสดทรายที่ใชทดสอบจํานวน 
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5.  ผลการทดสอบ  
5.1  ปริมาณความชื้นและการดูดซึม 
  ผลการทดสอบคาปริมาณความช้ืนและการ
ดูดซึมของทรายทั้ง 10 ทาทราย แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปริมาณความชื้นและการดูดซึม 

ลําดับ ทาทราย ความชื้น (%) การดูดซึม (%) 

1 S1 18.45 2.58 
2 S2 19.04 2.04 
3 S3 17.85 2.00 
4 S4 26.32 1.43 
5 S5 22.52 1.83 
6 S6 24.88 1.38 
7 S7 18.49 1.41 
8 S8 19.14 1.53 
9 S9 22.17 1.38 
10 S10 18.70 1.49 

 

 
5.2  การพองตัวของทราย 
  ผลการทดสอบคาการพองตัวของทรายทั้ง 
10 แหลงแสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การพองตัวของทราย 

ลําดับ ทาทราย การพองตัว (%) 
1 S1 17.07 
2 S2 19.38 
3 S3 21.72 
4 S4 25.49 
5 S5 20.72 
6 S6 13.65 
7 S7 15.43 
8 S8 21.60 
9 S9 20.06 
10 S10 14.70 

 

5.3 ปริมาณอินทรียสารที่เจือปนในทราย 
  ทดสอบโดยการเทียบสีตัวอยางกับแถบสี
มาตรฐานของการดเนอร ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ปริมาณอินทรียสารที่เจือปนในทราย 
ลําดับ ทาทราย ผลการเทียบกับสีมาตรฐาน 

1 S1 เทากับสีมาตรฐาน (เบอร 11) 
2 S2 เทากับสีมาตรฐาน (เบอร 11) 
3 S3 สีออนกวาสีมาตรฐาน (เบอร 8) 
4 S4 เทากับสีมาตรฐาน (เบอร 11) 
5 S5 สีออนกวาสีมาตรฐาน (เบอร 8) 
6 S6 เทากับสีมาตรฐาน (เบอร 11) 
7 S7 สีเขมกวาสีมาตรฐาน (เบอร 14) 
8 S8 เทากับสีมาตรฐาน (เบอร 11) 
9 S9 สีออนกวาสีมาตรฐาน (เบอร 8) 
10 S10 เทากับสีมาตรฐาน (เบอร 11) 

 

5.4  ความถวงจําเพาะของทราย 
  ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 คาความถวงจําเพาะของทราย 
ลําดับ ทาทราย คาความถวงจาํเพาะ 

1 S1 2.54 
2 S2 2.60 
3 S3 2.63 
4 S4 2.65 
5 S5 2.66 
6 S6 2.60 
7 S7 2.57 
8 S8 2.61 
9 S9 2.61 

10 S10 2.56 
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5.5 ขนาดคละของทราย 
  ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 5 ภาพที่ 2 
และ ภาพที่ 3 
ตารางที่ 5 การหาขนาดคละของทราย 

เปอรเซ็นตผานตะแกรง (Percent Finer) 
ทาทราย 

No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100 

โมดูลัส
ความ
ละเอียด 

S1 92.25 74.43 58.07 37.76 25.89 4.03 3.07 
S2 95.24 86.73 75.64 56.92 32.03 2.17 2.51 
S3 81.98 66.92 53.07 37.34 35.81 6.81 3.18 
S4 88.85 77.02 66.73 54.55 48.91 12.54 2.51 
S5 85.33 71.03 58.21 48.18 38.04 4.72 2.94 
S6 84.86 68.69 55.78 41.45 40.52 6.78 3.01 
S7 86.91 70.15 55.81 43.18 36.22 4.90 3.02 
S8 74.46 59.90 49.20 37.71 34.93 6.34 3.37 
S9 96.34 89.34 81.04 66.36 41.82 4.70 2.20 
S10 92.21 79.21 64.22 42.97 27.21 4.41 2.89 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงขนาดคละของทราย แหลง S1-S5 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงขนาดคละของทราย แหลง S6-S10 

5.6 กําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตา 
  ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 6 ภาพที่ 4 
และ ภาพที่ 5 
 

ตารางที่ 6 กําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตา 
กําลังอัดประลัย (ksc) 

ทาทราย 
อายุ 1 วัน อายุ 3 วัน อายุ 7 วัน อายุ 28 วัน 

S1 49.29 119.00 137.18 224.14 
S2 42.25 120.03 173.00 234.43 
S3 51.74 120.32 181.75 228.07 
S4 42.69 109.21 178.79 262.32 
S5 66.57 134.29 181.95 237.50 
S6 74.46 154.53 186.40 251.23 
S7 86.50 146.68 192.07 255.01 
S8 56.26 175.63 187.97 254.47 
S9 56.56 185.55 205.79 261.89 
S10 84.25 139.24 188.30 256.61 
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ภาพที่ 4 กําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตาจากทราย
แหลง S1-S5 
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ภาพที่ 5 กําลังรับแรงอัดของซีเมนตมอรตาจากทราย
แหลง S6-S10 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 
6.1 สรุป 
  จากผลการทดสอบพบวาปริมาณความชื้นที่ผิว
ของทรายทั้งหมดแตละแหลงมีคาอยูระหวาง 17.85 ถึง 
26.32% คาการดูดซึมน้ํามีคา 1.38 ถึง 2.58% คาอัตรา
การพองตัวของทรายมีคาระหวาง  13.65 ถึง 25.49% 
ในขณะที่คาปริมาณสารอินทรียที่เจือปนอยูในทราย 
พบวาเมื่อเทียบกับแถบสีมาตรฐาน    ของการดเนอร 
(Gardner) ทรายจากแหลงทาทราย   S1 S2 S4 S6 S8 
S10 มีสีเทากับสีมาตรฐานเบอร 11 ทรายจากแหลงทาทราย 
S3 S5 S9  มีสีออนกวาสีมาตรฐานเบอร  11  ซึ่งตาม
มาตรฐานการทดสอบวัสดุของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(มยธ.(ท) 101.3-2534 ถือเปนวัสดุที่เหมาะสมสามารถ
นําไปใชงานได สวนทรายจากทาทราย S7 มีสีเขมกวา
สีมาตรฐานเบอร 11 ถือเปนวัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับ
การนําไปใชงาน 
  คาความถวงจําเพาะของทรายทั้ง 10 แหลงนี้
มีคาอยูระหวาง 2.54-2.66 ซึ่งตามมาตรฐาน มยธ.(ท) 
101.5-2534 กําหนดคาความถวงจําเพาะของมวลรวม
ละเอียดตองมีคาไมนอยกวา 2.40 ดังนั้นทรายจากทั้ง 
10 แหลงนี้จึงผานเกณฑมาตรฐาน มยธ.(ท) 101.5-2534 
  จากผลการหาคาสวนขนาดคละของทราย 
พบวามีคาโมดูลัสความละเอียดอยูระหวาง 2.20 ถึง 

3.37 โดยผลการทดสอบแหลงทรายทั้ง 10 แหลง มีทราย
จากทาทรายที่ผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบวัสดุ 
มธย.(ท)101-2533 ซึ่งกําหนดเกณฑคาโมดูลัสความ
ละเอียดไวในชวง 2.30-3.10 จํานวน 8 แหลง และไม
ผานเกณฑจํานวน 2 แหลง สวนคาเปอรเซ็นตผาน
ตะแกรงเบอร 4 มีคาอยูระหวาง 74.46 ถึง 96.34% โดย
เกณฑมาตรฐานการทดสอบวัสดุ มธย.(ท)101.1-2534 
กําหนดเกณฑคามาตรฐานเปอรเซ็นตผานตะแกรง
เบอร 4 ต้ังแต 95% ขึ้นไป ซึ่งมีทรายจากทาทรายที่
ผานเกณฑ จํานวน 2 แหลง และไมผานเกณฑจํานวน 
8 แหลง 
  ผลการทดสอบคากํ าลั งรับแรงอัดของ
ซีเมนตมอรตา พบวากําลังรับแรงอัดของกอนตัวอยาง
ที่อายุ 1 วัน มีคาอยูระหวาง 42.25 ถึง 86.50 ksc ที่อายุ 
3 วัน มีคาระหวาง 119.00 ถึง 185.55 ksc ซึ่งมีคาสูง
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 85 ksc ทั้งหมด ที่
อายุ 7 วัน มีคาระหวาง 137.00 ถึง 205.79 ksc สูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 150 ksc จํานวน 9 แหลง 
และต่ํากวาเกณฑจํานวน 1 แหลง ที่อายุ 28 วัน มีคา
ระหวาง 224.14 ถึง 261.89 ksc สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
ที่กําหนดไว 245 ksc จํานวน 6 แหลง ตํ่ากวาเกณฑ
จํานวน 4 แหลง 
 
6.2  ขอเสนอแนะ 
  ในการศึกษาคุณสมบัติทางดานวิศวกรรม
ของทรายแมน้ํานาน ในเขตพื้นที่จังหวัดนาน ที่ใชใน
งานกอสรางในครั้งนี้ยังมีผลการทดสอบบางคาที่
ไมไดตามมาตรฐานของงานทดสอบคุณสมบัติของ
วัสดุมวลรวมละเอียด การเก็บตัวอยางวัสดุทรายเปน
การเก็บตัวอยางเพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง ไมครอบคลุม
ตลอดป  และลักษณะการพัดพาของวัสดุในแตละ
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ฤดูกาลก็แตกตางกันออกไป เชนการทดสอบหาคา
ปริมาณอินทรียสารที่เจือปนอยูในทรายจะตองทําการ
ทดสอบทุกครั้งถาหากเกิดขอสงสัยในตัวอยางวัสดุที่
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การวิเคราะหและออกแบบคานตอเนื่องคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยใช VBA on Microsoft Excel  

Reinforced Concrete Continuous Beam 
 Analysis and Design by Use VBA on Microsoft Excel 
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ภาควิชาครุศาสตรโยธา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
บทคัดยอ 

 

  การวิเคราะหและออกแบบคานตอเนื่อง
คอนกรีตเสริมเหล็กเปนงานที่ซับซอนและยุงยากใน
การคํานวณดวยมือ    ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางเครื่องมือชวยในการวิเคราะหและออกแบบ
โดยใชโปรแกรมประยุกต Visual Basic Application 
(VBA) on Microsoft Excel เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ไดผลลัพธที่ถูกตองแมนยําโปรแกรมที่สรางขึ้นนี้   มี
ขั้นตอนการวิเคราะหคานตอเนื่องซึ่งกระทําโดยใชวิธี
วิเคราะหแบบเมตริก (Matrix Analysis Method) และ
ออกแบบคานตอเนื่องคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชวิธี
หนวยแรงใชงาน (Working Stress Method) และวิธี
กําลัง (Strength Method)  ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.1007-34 
และว.ส.ท.1008-38 ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภตามลําดับ  ซึ่งเมื่อทําการทดสอบ
โปรแกรมคํานวณที่สรางขึ้นพบวาสามารถนํามาใช
วิเคราะหและออกแบบไดอยางถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา 
 

คําสําคัญ :  คานตอเนื่อง, คอนกรีตเสริมเหล็ก,  
วิธีวิเคราะหแบบเมตริก 

Abstract 
 

  The analysis and design by hand for the 

reinforced concrete continuous beam are very 

complicated. Therefore the objective of this 

research is to invent a tool for convenience to 

those calculation and design with the accurate 

results.  This tool is invented by writing the 

computer program with Visual Basic Application 

(VBA) on Microsoft Excel.  The analysis of 

continuous beam is done by Matrix Analysis 

Method and the design of reinforced concrete 

continuous beam is done by Working Stress 

Method and Strength Method complied with EIT 

1007-34 and EIT 1008-38 standards, respectively.  

The program was tested and found that it can be 

used for convenient analysis and design with the 

accurate results. 

 
Keywords : Continuous beam, Reinforced  
concrete, Matrix analysis Method 
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1. บทนํา 
  การวิเคราะหและออกแบบคานตอเนื่อง
คอนกรีตเสริมเหล็กเปนงานที่ซับซอนและยุงยากใน
การคํานวณดวยมือ จึงมีแนวความคิดในการสราง
เครื่องมือชวยในการวิเคราะหและออกแบบโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อความสะดวกรวดเร็วได
ผลลัพธที่ถูกตองแมนยํา ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ  สามารถประมวล
ผลลัพธที่มีความซับซอนไดดีตามที่ผูเขียนโปรแกรม
เขียนไว และสามารถแสดงผลไดหลายรูปแบบงายตอ
การนํามาใชในดานตาง ๆ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอรนี้ เขียนขึ้นโดยใช
โปรแกรม Visual Basic Application (VBA) on 
Microsoft Excel (ณัฐศิริ [1]) และใชวิธีวิเคราะหแบบ
เมตริกในการวิเคราะหคานตอเนื่อง (Chandrupatla 
and Ashok [2]) การออกแบบคานตอเนื่องคอนกรีต
เสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
1007-34 (ว.ส.ท. [3]) และวิธีกําลัง ตามมาตรฐาน     
ว.ส.ท. 1008-38 (ว.ส.ท. [4]) 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  
2.1 การวิเคราะหคานตอเนื่องดวยวิธีเมตริก 
  วิธีการวิเคราะหคานตอเนื่องดวยวิธีเมตริก
สามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะหไดดังนี้ 
 (ก) เตรียมรูปจําลองสําหรับการวิ เคราะหโดย
กําหนดจํานวนชิ้นสวน จํานวนจุดตอ เขียน Global 
Coordinate และ Local Coordinate ของชิ้นสวนตาง ๆ 
และกําหนดการเปลี่ยนตําแหนงอิสระของโครงสราง 

(d) ตามลักษณะและประเภทของชิ้นสวน 

 (ข)  คํานวณหา Structure Stiffness Matrix (S) 

และ Fixed End Force Vector (Pf) โดยรวมผลจากชิ้น
สวนยอย ๆ แตละชิ้นตามขั้นตอนดังนี้ 
  (ข1) หา Member Stiffness in Local 

Coordinate (k) และ Member Fixed 

End Force Vector (Qf) ตามลักษณะ
และประเภทของชิ้นสวน 

  (ข2) หา Transformation Matrix (T) ของ
ช้ินสวน 

  (ข3) แปลง Stiffness Matrix ของชิ้นสวน
ใหไปอยูในระบบ Global Coordinate 
(K = TT k T) รวมทั้ง Fixed End Force 

Vector (Ff = TT Qf) 
  (ข4) หา Destination Vector ของชิ้นสวน

แตละช้ินและทําการรวม  Stiffness 
Matrix และ Fixed End Force Vector 
ของโครงสราง ([S] และ {Pf}) จาก
ช้ินสวนแตละชิ้น 

 (ค) สราง Joint Load Vector ({P}) 

 (ง) แกสมการเมตริก [S] {d} = {P–Pf } เพื่อ
คํานวณหาคาการเปลี่ยนตําแหนงอิสระของโครงสราง 

({d}) 
 (จ) คํานวณหาการเปลี่ยนตําแหนง และแรงกระทํา

ที่ปลายชิ้นสวนแตละช้ิน (u และ Q) โดย 
 (จ1) หาคาการเปลี่ยนตําแหนงอิสระของ

ปลายชิ้นสวนในระบบ Global Coordinate 
(v) โดยพิจารณาจาก Compatibility 
Conditions หรือกระจายคาตาม Destination 
Vector  
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  (จ2) แปลงคาการเปลี่ยนตําแหนงอิสระให
กลับไปอยูในระบบ Local Coordinate 

(จาก v ไป u)  

     u = T v 
  (จ3) คํานวณหาแรงกระทําที่ปลายชิ้นสวน

ในระบบ Local Coordinate (Q) จาก 

     Q = k u + Qf  

 (ฉ) คํานวณคาแรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับโดย
พิจารณาจากสมดุลของแรง 
 
2.2 การออกแบบคานตอเนื่องคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  วิธีการออกแบบคานตอเนื่องคอนกรีตเสริม
เหล็กนั้น อางอิงตามมาตรฐานมาตรฐาน ว.ส.ท.1007-34 
สําหรับการออกแบบโดยวิธีหนวยแรงใชงาน และ
มาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-38 สําหรับการออกแบบโดย
วิธีกําลัง 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 (ก) เขียนโปรแกรมสรางรูปแบบและการวิเคราะห
รวมทั้งการออกแบบ โดยใช โปรแกรม Visual Basic 
Application on Microsoft Excel 
 (ข) ทําการทดสอบโปรแกรมดวยตัวอยางการ
วิเคราะหและออกแบบอยางงาย ที่ทําการคํานวณดวยมือ 
 (ค) ทําการพิสูจนความถูกตองและความสะดวก  
ในการใชโปรแกรมและปรับปรุงแกไข 
 
4. ตัวอยางโปรแกรม 
  ตัวอยางลักษณะโปรแกรมแสดงดังภาพที่ 1 
ถึง 13 ซึ่งเปนขั้นตอนการปอนขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหและออกแบบโดยการใชโปรแกรมที่สราง

ขึ้นมา   รวมทั้งรูปแบบผลลัพธที่ได  รายละเอียด
เพิ่มเติมสามารถหาไดจาก โสธยาและคฑายุทธ [5] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เริ่มตนโปรแกรมการวิเคราะหและ 
ออกแบบคานตอเนื่อง คสล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปอนขอมูลเริ่มตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปอนขอมูลจํานวนจุดตอ จํานวนชิ้นสวน  
และจํานวนวัสดุ 

 

 

หน้าที่ 142



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-037 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ปอนขอมูลระยะหางระหวางจุดตอ 
และแรงกระทําที่จุดตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ปอนขอมูลวัสดุแตละชนิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ปอนขอมูลแรงกระทําตอช้ินสวน  

ชนิดของวัสดุ และขนาดคาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ปอนขอมูลเงื่อนไขของการเคลื่อนทีข่องจดุตอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 เริ่มการวิเคราะหคานตอเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ปอนขอมูลสําหรับการออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
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ภาพที่ 10 การเลือกดูผลการออกแบบคาน  
(ในขอมูลเดียวกันสามารถเลือกดูผลไดทั้งสองวิธี 

โดยเปดในแผนงานของ Excel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ผลลัพธการวิเคราะหคานตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ผลลัพธการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีหนวยแรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ผลลัพธการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีกําลัง 
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5. สรุปและขอเสนอแนะ 
  จากการนําโปรแกรม Visual Basic Application 
on Microsoft Excel มาชวยในการวิเคราะหและออกแบบ
คานตอเนื่องคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการวิเคราะห
คานตอเนื่องใชวิธี เมตริก  สวนการออกแบบคาน
ตอเนื่องคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นออกแบบทั้งโดยวิธี
หนวยแรงใช ง านและวิธี กํ าลั ง  ตามมาตรฐาน 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
(วสท.1007-34 และ วสท.1008-39) ซึ่งการปอนขอมูล
สามารถทําไดสะดวกมีเมนูสําหรับการปอนขอมูล 
ผลลัพธของโปรแกรมนี้จัดอยูในรูปแบบของเอกสาร 
Microsoft Excel 
  โปรแกรมนี้สามารถชวยในการคํานวณหรือ
ประมวลผลไดอยางถูกตองสามารถใชงานไดงาย
สะดวกและรวดเร็ว การวิเคราะหและออกแบบโดยใช
โปรแกรม ไดผลที่มีความถูกตองใหคาใกลเคียงกับ
คาที่นํามาคํานวณผลทางทฤษฎี 
  กอนการใชโปรแกรมนี้ควรมีการตรวจสอบ
ผลการคํานวณและออกแบบอีกครั้ง  นอกจากนี้
ผลลัพธการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดจาก
โปรแกรมบงบอกเพียงปริมาณเหล็กเสริมที่คํานวณได
เทานั้น ยังไมไดมีการจัดเรียงเหล็กเสริมไว ซึ่งอาจ
พัฒนาตอในการนําเสนอการจัดเรียงเหล็กเสริม
เพิ่มเติมตอไปในภายหนา 
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Abstract 

 
This article proposes a novel topology 

of current-mode improved Wheatstone bridge 

based on current controlled current conveyor 

transconductance amplifiers (CCCCTAs). The 

features of the proposed configuration are that: 

it can control magnitude of output signals via 

the input bias current; the proposed circuit is 

low temperature sensitive, the circuit description 

is very simple. The circuit performances are 

depicted trough PSPICE simulations, they show 

good agreement to theoretical anticipation and 

provide ability to measure small resistance 

changes at a wide range of frequency (more than 

10MHz). The power consumption is approximately 

3.93mW at ±1.5V supply voltages.  

 
Keywords : Current-mode, CCCCTA, 
Wheatstone bridge. 
 

1. Introduction 
For many years, Wheatstone bridge is 

used for checking small resistance changes. So, 

it is usefulness for instrumentation, sensing 

temperature, strain, pressure and dew point 

humidity [1-2]. The conventional voltagemode 

Wheatstone bridge consist of 4 resistors is 

shown in Fig. 1(a). Subsequently, a method 

based on the circuit duality concept has been 

modified to develop a currentmode Wheatstone 

bridge (CMWB) by Azhari and Kaabi [3], they 

have claimed that it can overcome several 

drawbacks of the Wheatstone bridge. These are 

reducing circuit elements, superposition 

principle and common mode cancellation. This 

is called AZKA cell, shown in Fig 1(b). 

However, by inspective survey, two different 

topologies to implement a CMWB have been 

proposed. The first one uses two second-

generation current conveyors (CCIIs), therefore 
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the accuracy is limited by the tolerance of 

intrinsic resistance of the CCIIs, which is low. 

The linearization is unavoidably needed. The 

second approach to implement a CMWB using 

operational floating current conveyors (OFCCs), 

has a higher accuracy, as the output current does 

not depend on the intrinsic resistance. However, 

there is no reduction of the sensing resistors, as 

the second approach uses two excess resistors. 

Recently, a new CMWB topology using 

OFCCs has been introduced [4]. It has a smaller 

area because it reduces the sensing passive elements, 

and uses only two resistors without degradation 

in the performance. Also, it uses the principle of 

superposition without adding any signal 

conditioning circuitry. Unfortunately, it confronts 

several drawbacks as circuit complexity, 

temperature dependence, lack of electronic 

controllability to adapt in an automatic control 

system. Although, an appropriately controllable 

amplifier can be added to achieve adjustable 

gain, the offsets might be a much increased. By 

using the principle of AZKA cell, Jaikla and 

Siripruchyanun have proposed the voltage and 

current-mode Wheatstone bridge [5]. The 

features of these circuits are that: electronic 

controllable, low temperature sensitive. 

Unfortunately, the circuits consist of many 

different active elements (2 CCCIIs and 1 

CDBA for voltagemode, 1 CDTA and 1 CCCII 

for current-mode) which is not appropriate for 

realize in a monolithic chip. 

 
 
 

The aim of this paper is to introduce 

configuration of current-mode Wheatstone 

bridge. The proposed topology enjoys several 

features as follows: the proposed circuit is 

temperature-insensitive, electronic controllable, 

uncomplicated of circuit detail. In addition, the 

proposed topology have a much-improved 

common-mode cancellation and can work with a 

wide range of frequencies which is an importance 

property to suppress any unwanted common-

mode signal or noise at a high range of frequencies. 

So, the proposed circuit has a high accuracy and 

employs only one type building block, called 

current controlled current conveyor transconductance 

amplifier (CCCCTA) which has recently been 

reported [6]. It seems to be an useful active 

building block to synthesize and design 

electronic circuits and systems because it 

consumes a fewer number of active elements 

that employing any other active elements. The 

mentioned properties are confirmed by PSPICE 

simulation. The proposed topology is very 

suitable for the measurement of small resistance 

changes. 

2. Principle of Conventional Topologies 
2.1 Conventional Wheatstone bridge 

The basic system may be referred to as 

a voltagemode resistance bridge and is well 

known and understood. It comprised a bridge 

arrange of resistors 321 ,, RRR  and 4R  as 

shown in Fig. 1(a), which are adjusted such that 

the difference voltage is zero. This can be 

achieved by setting all resistors equal, then the 

bridge is then said to be balanced. A resistance 
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change in say 4R creates a nonzero voltage 

21 VVV −=Δ , which is then amplified by an 

instrumentation amplifier. This provides an 

output 

4 2o V ref
RV A V

R R
Δ

=
+ Δ

  (1) 

 

where V A is the gain of the associated instrumentation 

amplifier. Since RR ≤Δ for strain gauges, Eq. (1) 

can be reduced to 

 

4o V ref
RV A V
R

Δ
=    (2) 

r e fV

2R R�
1R R�

3R R� 4R R R� � �

+

−
OVVA

 
(a) 

 
1R R�

2R R R� � �r e fI

OI

LR

1I

2I

1 2I I I� � �
 

(b) 
 

Figure 1. (a) the conventional voltage-mode 
Wheatstone bridge (b) AKZA current-mode 

Wheatstone bridge 

 
2.2 Current-mode Wheatstone bridge 

Recently, in an interesting attempt to 

improve the current-mode resistance bridge was 

described [3] as shown in Fig. 1(b). Instead of a 

voltage involving a voltage difference as in the 

voltage-mode resistance bridge, this circuit 

comprises a current source and a current 

subtraction process through resistors 1R  and 2R  

involving 1I  and 2I . The current difference 

stage produces an output 1 2I I IΔ = −  and this is 

amplified by the current amplifier IA . If 

1 2R R=  , a change RΔ  of 2R  say gives 

2o I ref
RI A I

R R
Δ

=
+ Δ

  (3) 

 
where IA  is the gain of the associated current 
amplifier. Since RR ≤Δ  for strain gauges, Eq. (3) 
can be reduced to 

2o I ref
RI A I
R

Δ
=    (4) 

 

This approach enjoys a number of advantages 

over the voltage-mode resistance bridge. Firstly, 

it utilizes half of the resistors of the conventional 

bridge. Secondly, it permits the addition of other 

sensors while utilizing the same current differencing 

stage and current amplifier; no additional signal 

conditioning circuiting is required. Finally, the 

basic current subtraction process produces twice 

the output of the basic voltage subtraction 

process of the voltage-mode resistance bridge. 

 
3. Principle of Operation 

From our investigation, the above 

mentioned currentmode circuit suffers from 

additionally several drawbacks. 1) It has a large 

common input signal and overcoming this 

complicates the system. 2) In practical, active 

elements employed in this circuit are typically 

temperature-sensitive. A compensation technique 
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must be used, especially in temperature 

measurement, this make the circuit more 

complicated. 3) Electronic adjustability can not 

be achieved, which is hard to implement in an 

automatic control system. This paper proposes 

improved current-mode Wheatstone bridge, as 

followed. 

 

3.1 Basic Concept of CCCCTA 
Since the proposed circuit are based on 

CCCCTAs [6], a brief review of CCCCTA is 

given in this section. Basically, CCCCTA 

properties are similar to the conventional CCTA, 

except that the CCCCTA has finite input resistance 

Rx at the x input terminal. This parasitic resistance 

can be controlled by the bias current 1BI  as 

shown in the following equation 

 
0 0 0 0

1 0 0
1 0 0 0

0 0 0

y x

yxx

z z

mo o

I I
VRV

I V
gI V

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥±
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

               (5) 

 

where Rx and gm are the parasitic resistance and 

transconductance of CCCCTA respectively. For 

the bipolar CCCCTA, the Rx and gm can be 

expressed to be 

 

12
T

X
B

V
R

I
=   (6) 

and 
2

2
B

m
T

I
g

V
=   (7) 

 
where IB and VT are the input bias current and 

thermal voltage respectively. The schematic 

symbol and equivalent circuit of CCCCTA can 

be respectively shown in Fig. 2 (a) and (b). 

1BI

y

x z±

o
CCCCTA

yi

xi zi
oi±

2BI

yV

xV zV
oV

 
(a) 

 

1y

x

o

xi
xi

m Zg V±

xR z
 

(b) 
 

Figure 2. CCCCTA (a) symbol 

(b) equivalent circuit 

1BI

x

y o

z
1CCCCTA

2BI

3BI

y

x o

z−

2CCCCTA
OI

4BI
refI

1R

2R

1V

 

Figure 3. Proposed current-mode Wheatstone bridge 

 
3.2 Proposed Current-mode Wheatstone 
bridge 
 

Using principle of current-mode 

Wheatstone bridge or AZKA cell in Fig 1(b), an 

improved circuit is developed, which is readily 

available in practice. Fig. 2 shows proposed 

improved current-mode Wheatstone bridge, 
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where the CCCCTA1 and CCCCTA2 function 

as differencing current and current amplifier. In 

the circuit, the resistances 1R  and 2R  symbolize 

the resistance of any sensors (one or both of 

them can represent a sensor). 1BI , 2BI , 3BI  and 4BI  

are input bias currents of CCCCTA1 and 

CCCCTA2, respectively. Based on the characteristics 

of CCCCTA in section 3.1, the current at Z1 and 

Z2 terminal can be expressed to be 

2 2
1

1 1 2 2

x
z ref

x x

R R
I I

R R R R
+

= −
+ + +

 

 (8) 
and 
 

1 1
2

1 1 2 2

x
z ref

x x

R R
I I

R R R R
+

=
+ + +

 

 (9) 
 
The voltage at node V1 can be found as 
 

( )1 1 2
1

1
z z

m

V I I
g

= − +   (10) 

 
Substituting Eqs. (8) and (9) into (10), it yields 
 

2 2

1 1 2 2
1

1 11

1 1 2 2

1
x

ref
x x

xm
ref

x x

R R
I

R R R R
V

R Rg I
R R R R

+⎛ ⎞− +⎜ ⎟+ + +⎜ ⎟= −
⎜ ⎟+
⎜ ⎟+ + +⎝ ⎠

 (11) 

 
The output current can be found as 
 

2 2

1 1 2 22
2 1

1 11

1 1 2 2

x
ref

x xm
O m

xm
ref

x x

R R
I

R R R Rg
I g V

R Rg I
R R R R

+⎛ ⎞−⎜ ⎟+ + +⎜ ⎟= − = −
⎜ ⎟+
⎜ ⎟+ + +⎝ ⎠

 (12) 

 
From Eq. (12), if 1 0xR ≅  and 2 0xR ≅  which 
can be achieved by setting 1BI  and 3BI  more 
large. The output current will be changed to be 
 

2 2 1

1 1 2 1 2

m
O ref

m

g R R
I I

g R R R R
⎛ ⎞

= − −⎜ ⎟+ +⎝ ⎠
  (13) 

 
Thus, if we have 1 2 / 2m B Tg I V=  and 

2 4 / 2m B Tg I V= , 1R R R= Δm  and 2R R R= ± Δ , 
then 
 

4

2

B
O ref

B

I RI I
I R

Δ⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (14) 

 
Consequently, from Eq. (14), we can observe 

that the output current can be linearly controlled 

through input bias currents of the CCCCTAs and 

is theoretically temperature-insensitive. Furthermore, 

the output current shows a twice value relative to 

the current-mode Wheatstone bridge in Eq. (4). 

 
3.3 Non-Ideal Analysis 

In non-ideal case, the CCCCTA can be 

characterized by 

z x zI Iα ε= +    (15) 
and 

o m z oI g Vγ ε= +    (16) 
 
where α  and γ  are transferred error values 

deviated from one. zε  and oε  are the offset 

currents at z and x terminals, respectively. In the 

case of non-ideal and brief considerations, the IO 

is subsequently changed to 

 

( ) ( )

( )

1 2 1 22 4

1 2

2 4 2 4
1 2 1 2

1 2 1 2

2
B

ref
B

B B
z z O O

B B

R RI
I

I R
Io

I I
I I

α α α αγ
γ

γ γ
ε ε ε ε

γ γ

⎧ ⎫− ± Δ +⎡ ⎤
− −⎪ ⎪⎢ ⎥
⎪ ⎪⎣ ⎦= ⎨ ⎬
⎪ ⎪− − +⎪ ⎪⎩ ⎭

 (17) 

 

From Eq. (17), we can see that the last 

three terms are offset currents. Consequently, to 

reduce the offset currents, the CCCCTA should 
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be carefully designed to achieve these errors as 

low as possible. In addition, for the first term, 

these errors affect the magnitude of the output 

current. As a result, the magnitude output 

slightly depends on temperature due to 

temperature dependence of these errors. Thus, 

good design of the CCCCTA should be strictly 

considered to alleviate the effects. 

 
4. Simulation Results and 
Discussions 

To prove the performances of the 

proposed circuit, the PSPICE simulation 

program was used for the examinations. The 

PNP and NPN transistors employed in the 

proposed circuit were simulated by respectively 

using the parameters of the PR200N and 

NR200N bipolar transistors of ALA400 

transistor array from AT&T [7] with ±1.5V 

supply voltages . Internal construction of the 

CCCCTA in Fig. 4 was used in the simulations. 

IB1 and IB3 were set to be 200µA Fig. 5 shows 

DC characteristics of the proposed circuit, 

where 2 1R k= Ω . They show a good linearity and 

wide input dynamic range. Electronic 

controllability of the proposed circuit also shows 

in Fig. 6, where 1 0.5R k= Ω  and 2 1R k= Ω , 

which is accordance to Eq. (14). The result 

shows a quite low offset level. 
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 Figure 4. Internal construction of CCCCTA 
The frequency responses of the circuit 

were also investigated shown in Fig. 7, where 

2 1R k= Ω  and 1R  is varied. These results show 

that the improved Wheatstone bridge provide a 

wide range of frequencies more that 15.21MHz. 

Additionally, circuit performance due to 

temperature variations at 27°C, 50°C and 100°C 

are illustrated in Fig. 8, where 2 1R k= Ω  and 

1 0.5 , 1R k k= Ω Ω  and 2kΩ , they show a small 

deviation. The simulated maximum power 

consumption is about 3.93mW. 

 Figure 5. DC response of the improved  

current-mode Wheatstone bridge 

 

 
Figure 6. DC response with electronic 
controllability of the proposed circuit 
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Figure 7. Frequency responses of the 

improved current-mode Wheatstone bridge 

 
Figure 8. DC response with temperature 

variations of the proposed circuit 

 

5. Conclusion  
The improved current-mode Wheatstone 

bridge has been introduced via this article. The 

proposed circuit enjoys several features; 

electronic controllability, high gain availability, 

wide range of frequency responses, low 

temperature-sensitivity, circuit simplicity and 

low offset level. As mentioned advantages, 

which are confirmed by the simulation results, 

the proposed circuit is appropriate for realize in a 

monolithic chip for use with a sensor in a 

measurement system. 
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The Software for PLC simulation by feeding pass Programming Console 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคในการออกแบบ

และสรางซอฟแวรสําเร็จรูปที่ใชในการจําลองสถานการณ
การใชงานเครื่อง   PLC   เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
โปรแกรมควบคุม PLC  แบบใชตัวโปรแกรมมิ่งคอนโซล
เปนตัวปอนโปรแกรม  ซอฟแวรจะรับการปอนโปรแกรม
ดวยคําสั่งภาษาบูลีนจากผูใชงานและจําลองผลการทํางาน
ของโปรแกรมดวยอุปกรณอินพุตและเอาตพุตที่จําลองไว
ในซอฟแวร   เพื่อใหผูใชงานทดสอบและตรวจสอบ
ผลการทํางานของโปรแกรมได   ซอฟแวรนี้ถูกสราง
โดยใชโปรแกรม  Microsoft Visual Basic .Net  สําหรับ
ทํางานบนระบบ ปฏิบัติการวินโดวส  

ผลจากการนําซอฟแวรนี้มาทดสอบการทํางาน   
โดยการเปรียบเทียบการประมวลผลจากการทํางาน
ของซอฟแวรเทียบกับผลการทํางานตามมาตรฐานของ
เครื่อง  PLC   ยี่หอ  Omron  รุน  C200HE  โดยแบง
คําสั่งที่ใชในการทดสอบเปน  4  ประเภท  ไดแก 
Ladder Instructions, Data Area, Clock Pulse Bits, 
Function Codes  ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบทั้ง  4 
ประเภท  พบวาการประมวลผลการทํ างานของ

ซอฟแวร ใหผลการทํางานตรงกับผลที่ไดจากการทํางาน
ตามมาตรฐานของเครื่อง PLC  ยี่หอ Omron รุน C200HE 
ทุกประการ  
 
คําสําคัญ : PLC, โปรแกรมมิ่งคอนโซล, จําลองสถานการณ 
 

Abstract 
 

This research aimed to designed and 

developed the software which used simulate 

using the PLC to support PLC program control 

designing by used the Programming Console to 

feed program. The software receive feeding 

program with Boolean Codes from user then 

simulate operation results of program and show 

the results with input and output equipments 

which these modeled in the software to user can 

test and check operation results of program. 

This software developed by used Microsoft 

Visual Basic .Net program for windows 

operating system. 

The result of operation testing of this 

software by compared the process results of 
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software and the standard process results of 

Omron C200HE PLC by separate the 

instructions to used testing was 4 types; 1) 

Ladder Instructions 2) Data Area 3) Clock Pulse 

Bits 4) Function Codes, which the result of tests 
appeared that the process results of software 

identify with all of the standard process results 

of Omron C200HE PLC. 

 
Keywords : PLC, Programming Console, 
Simulate 
 
1.  บทนํา 
 

เครื่อง PLC (Programmable Logic Controller) 
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในกลุมของนักศึกษา 
วิศวกร ผูที่ทํางานดานการออกแบบระบบควบคุม 
เนื่องจากระบบ PLC ชวยใหผลการควบคุมการทํางาน
ของเครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น [1] การเขียน
โปรแกรม PLC สามารถทําได 2 วิธี วิธีแรกคือการเขียน
โปรแกรมผานตัวโปรแกรมมิ่งคอนโซล ซึ่งจะใช
คําสั่งภาษาบูลีน สวนวิธีที่สองคือ การเขียนโปรแกรม
ผานทางซอฟแวรคอมพิวเตอร ซึ่งจะใชภาษาแลดเดอร
ไดอะแกรม [1] 

ในปจจุบันซอฟแวรที่ใชในการออกแบบ
โปรแกรม  PLC มีอยู 2 ประเภท ประเภทแรก คือ 
ซอฟแวรที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส  ซึ่ง
ซอฟแวรประเภทนี้มีราคาแพงมาก [2] สวนประเภทที่สอง
คือ  ซอฟแวรที่ทํ างานบนระบบปฏิบั ติการดอส 
ซอฟแวรประเภทนี้มีขั้นตอนการใชงานที่ยุงยากกวา
ซอฟแวรที่ทํางานบนระบบปฎิบัติการวินโดวส [2] ซึ่ง
ซอฟแวรที่ถูกผลิตออกมาในปจจุบัน ลวนแตเปนซอฟแวร
ที่ใชในการออกแบบโปรแกรมดวยภาษาแลดเดอร

ไดอะแกรมทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะตอบโจทยในดานของ
ความสะดวกเพราะไมตองแปลงภาษาแลดเดอร
ไดอะแกรมเปนภาษาบูลีน แตทําใหผูใชงานขาดการ
ฝกทักษะการเขียนโปรแกรมผานตัวโปรแกรมมิ่ง
คอนโซล ซึ่งเปนทักษะที่มีความจําเปนอยางมากตอ
การเขียนโปรแกรม PLC [3] 

ดังนั้นในการแกปญหาดังกลาว จึงควรที่จะ
มีซอฟแวรคอมพิวเตอรที่ชวยในการออกแบบโปรแกรม 
PLC ที่ทํางานบนระบบวินโดวส เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา
การใช ง านที่ ยุ ง ย ากของซอฟแวรที่ ทํ า ง านบน
ระบบปฏิบัติการดอส  และเพื่อลดตนทุนจากการ
สั่งซื้อซอฟแวรราคาแพง อีกทั้งซอฟแวรดังกลาวควร
มีการใหผู ใช งานไดทํ าการฝกทักษะการ เขี ยน
โปรแกรมผานตัวโปรแกรมมิ่งคอนโซลไดดวย เพราะ
ซอฟแวรในปจจุบันขาดการสนับสนุนในเรื่องนี้ 

เพื่อตอบสนองวิธีการแกปญหาดังที่กลาวมา 
ผูวิจัยจึงไดทําการสรางซอฟแวรคอมพิวเตอรที่ทํางาน
บนระบบปฏิบัติการวินโดวส เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
โปรแกรม PLC โดยใหผูใชงานสามารถเขียนโปรแกรม
ผานตัวโปรแกรมมิ่งคอนโซลแบบจําลอง โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Visual  Basic .Net  (VB .Net)    เพื่อใหมี
ความสามารถในการจําลองสถานการณการใชงาน
เครื่อง   PLC   เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูที่กําลังศึกษา
วิธีการใชงานเครื่อง PLC และผูที่ตองการใชงาน PLC 
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานศึกษา  โดย
ไมจําเปนตองใชอุปกรณจริง จึงไมตองเกรงวาจะทํา
ใหอุปกรณจริงเกิดความเสียหาย   เพราะซอฟแวรนี้ 
จะจําลองอุปกรณอินพุตและเอาตพุต   เพื่อชวยในการ
แสดงผลการทํางานของโปรแกรม และชวยในการแสดง
สถานะตาง ๆ ขององคประกอบในแลดเดอรไดอะแกรม 
เชน สภาวะของหนาสัมผัสของอินพุต สถานะการทํางาน
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[Private | Public | Protected | Friend] 
Function < ชื่อโปรแกรมยอย > ([พารามิเตอร])   

As < ชนิดขอมูล > 

 < ชุดคําสั่ง > 

 [Return < คาที่ตองการสงคืน >] 

[Private | Public | Protected | Friend] 
Sub < ชื่อโปรแกรมยอย > ([พารามิเตอร]) 
 < ชุดคําสั่ง > 
End Sub

ของเอาตพุต คาการหนวงเวลาของไทเมอร     และคา
การนับของเคานเตอร เปนตน ทําใหผูใชงานสามารถ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสถานะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โปรแกรมที่ออกแบบไวได 
 
2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1  ขั้นตอนการสรางโปรแกรมดวย VB .Net 

ขั้นแรกเริ่มตนออกแบบวาจะใหโปรแกรมมี
กี่หน าต าง  ในแตละหนาต างจะทํ างานอย างไร 
สัมพันธกับหนาตางอื่น ๆ อยางไร  

ขั้นที่สองทําการเปดโปรแกรม VB .Net ทํา
การเลือกสรางโปรเจ็คแบบ   Window Application 
และเลือกในสวนของ Project types เปน Windows 
แลวคลิกปุม OK 

ขั้นที่สามวางคอนโทรลไวบนฟอรม ไดแก 
ปุม รูปภาพ กลองรับขอความ เปนตน โดยวางตามที่
ไดออกแบบไว  

ขั้นที่สี่กําหนดคุณสมบัติ (Property) ใหกับ
คอนโทรลแตละตัว ซึ่งไดแก ช่ือ ความกวาง ความยาว 
สถานะการมองเห็น ขอความที่แสดง เปนตน 

ขั้นที่หาเขียนคําสั่งเพื่อรองรับการทํางานใน
เหตุการณตางๆ ซึ่งจะเขียนโคดสําหรับเหตุการณชนิด
ตางๆ ที่จะเกิดกับคอนโทรลแตละตัวไปจนครบ 

ขั้นที่หกสั่งให  VB .Net   ทําการแปลโคดที่
เราเขียนไปสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางานอยางที่เรา
ตองการ ถาพบจุดผิดพลาด  VB .Net   จะฟองถึงจุด
ผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ใหเราทําการแกไขให
ถูกตอง  

 
 
 

2.2  การสรางโปรแกรมยอย 
2.2.1  โปรแกรมยอยแบบ Sub 
 โปรแกรมยอยแบบ Sub จะทํางานโดยไมมีคา
สงกลับคืนไปยังคําสั่งที่เรียกใช การสรางโปรแกรม
ยอยแบบ Sub มีรูปแบบดังนี้  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: รูปแบบการสรางโปรแกรมยอยแบบ Sub 
 
2.2.2  โปรแกรมยอยแบบ Function 
 โปรแกรมยอยแบบ Function จะมีการ Return 
ค ากลับไปยั งโปรแกรมหลักดวย  ซึ่ งการสร าง
โปรแกรมยอยแบบ Function มีรูปแบบดังนี้  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: รูปแบบการสรางโปรแกรมยอยแบบ Function 
 
2.3  การสราง Class 

Class คือ พิมพเขียว หรือตนแบบ ซึ่งถาหาก
จะเปรียบเทียบใหเขาใจงายขึ้น ก็คือ แบบหลอ ที่ชาง
ทําเตรียมไวสําหรับหลอสิ่งตางๆ เชน กระปุกตุกตา 
เปนตน โดย Class จะประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก 
1) ช่ือ Class 2) คุณสมบัติ (Property) และ 3) วิธีการ
ทํางาน (Method) ซึ่งในการเขียนโปรแกรมนั้น  
การสรางวัตถุ (Object) หรือเรียกอีกอยางวา Instance 
ขึ้นมา สิ่งเหลานี้จะไดรับการถายทอดคุณลักษณะและ
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 เลือกรูปแบบ 
การใชงาน 

ใช 

ไม 

เปดไฟลท่ีเคยบันทึกไว สรางไฟลใหม 

โปรแกรมจําลองการทํางาน 

 
ทดสอบ 

ผลการทํางานของ 
โปรแกรม 

ออกแบบหรือแกไขโปรแกรม 

ใช 

ไม 
บันทึกไฟล 

 บันทึก 
โปรแกรม 

ใช 

 ออกจาก 
โปรแกรม 

ไม 

 สิ้นสุด 

 เร่ิมตน 

พฤติกรรมเหมือนกับ Class ตนแบบทุกประการ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับการโคลนนิ่งสัตวชนิดตาง ๆ นั่นเอง 

 

 
ภาพที่ 3: ตัวอยางการออกแบบ Class ที่ช่ือวาสุนัข 

 
3.  การออกแบบโปรแกรม 
3.1  ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 : แสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 

3.2 ลักษณะการติดตอระหวางผูใชงานกับโปรแกรม 

ในการออกแบบขั้นตอนการับคําสั่งจาก
ผูใชงานติดตอไปยังโปรแกรม เพื่อใหโปรแกรมทํา
การประมวลผลและแสดงผลออกมา แบงออกเปน                  
2 ลั ก ษณะ  ลั ก ษ ณ ะ แ ร ก คื อ  เ มื่ อ ผู ใ ช ง า น 
ทําการปอนโปรแกรม แสดงในรูปที่ 5 และลักษณะที่
สอง คือ เมื่อผูใชงานทําการทดสอบผลการทํางานของ
โปรแกรม แสดงในรูปที่ 6 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5: ลักษณะเมื่อผูใชงานทําการปอนโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6: ลักษณะเมื่อผูใชงานทําการทดสอบโปรแกรม 
 
4.  ผลการดําเนินงาน 

การทดสอบซอฟแวรจะทดสอบโดยการ
เปรียบเทียบการประมวลผลจากการทํางานของ
ซอฟแวรเทียบกับผลการทํางานตามมาตรฐานของ
เครื่อง PLC ยี่หอ Omron รุน C200 HE โดยไดแบง
คําสั่งโปรแกรม PLC ที่ใชในการทดสอบเปน 4 
ประเภท ไดแก 

1) Ladder Instructions ไดแก LD, AND, 
OR, NOT, OUT 

 ผูใชงาน 
ปอนคําส่ัง 

 
บันทึก

 
สราง 

 

สวนของโปรแกรม 

แสดงผลรูปวงจร 

โปรแกรมมิ่ง
คอนโซล 

ตาราง 
บูลีน 

รูปแลดเดอร 
ไดอะแกรม 

 ผูใชงาน 
กด

 
สงขอมูล 

สวนของโปรแกรม 

แสดงสถานะการทาํงานของแตละอุปกรณ 

สงขอมูล 
 อุปกรณ 

อินพตุ 
อุปกรณ 
เอาตพุต 

 ประมวลผลตาม 
Class 
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2) Data Area ไดแก LR, TIM, CNT 
3) Clock Pulse Bits ไดแก 25400, 25401, 

25500, 25501, 25502 
4) Function Codes ไดแก KEEP, DIFU, 

DIFD 
นอกจากทดสอบการประมวลผลคําสั่ ง

โปรแกรม PLC ของซอฟแวรแลว ผูวิจัยไดทําการ
ทดสอบหนาที่อื่น ๆ ของซอฟแวรที่ชวยใหผูใชงาน
ไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้นดวย 
 
4.1  ทดสอบการใชคําสั่งประเภท Ladder Instructions 

การทดสอบคํ าสั่ งประ เภทนี้  เปนการ
ทดสอบคําสั่งพื้นฐาน ซึ่งจะใชอุปกรณที่ทําหนาที่เปน
อินพุตและเอาตพุตทั่วไป   โดยจากรูปที่  7 แสดง
ตัวอยางการออกแบบโปรแกรมควบคุมมอเตอรที่มีช่ือ
เรียกวา “Reversing after Stop” ซึ่งผลการทดสอบ
แสดงดังรูปที่ 8 
 

 
ภาพที่ 7 : วงจรตัวอยางเพื่อใชทดสอบคําสั่งประเภท  

Ladder Instructions 
 

 
ภาพที่ 8 : ผลการทดสอบคําสั่งประเภท Ladder 

Instructions 
4.2  ทดสอบการใชคําสั่งประเภท Data Area 

การทดสอบคํ าสั่ งประ เภทนี้  เปนการ
ทดสอบการใชงานอุปกรณประเภทรีเลยชนิดพิเศษ 
ซึ่งไดแก LR (Link Relay), TIM (Timer) และ 
CNT (Counter) ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 9 

นอกจากนี้ ผูใชงานสามารถดูสถานะการทํางานของ
อุปกรณทั้งหมดได ดังแสดงในรูปที่ 10 

 
ภาพที่ 9: ผลการทดสอบคําสั่งประเภท Data Area 
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ภาพที่ 10: การดูสถานะการทํางานของอุปกรณ 

 
4.3  ทดสอบการใชคําสั่งประเภท Clock Pulse Bits 

การทดสอบคําสั่งประเภทนี้ เปนการทดสอบ
การใชงานอินพุตที่เปนสัญญาณนาฬิกา โดยเครื่อง 
PLC มีใหใชงานถึง 5 ระดับความเร็วดวยกัน ซึ่งผล
การทดสอบแสดงดังรูปที่ 11 
 

 
ภาพที่ 11: ผลการทดสอบคําสั่งประเภท Clock Pulse Bits 
 
4.4  ทดสอบการใชคําสั่งประเภท Function Codes 

การทดสอบคํ าสั่ งประ เภทนี้  เปนการ
ทดสอบคําสั่ งขั้นสูง  ในที่นี้ไดทําการทดสอบ  3 

ฟงกช่ันดวยกัน ไดแก KEEP, DIFU และ DIFD ซึ่ง
ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 : ผลการทดสอบคําสั่งประเภท Function Codes 
 
4.5  ทดสอบหนาที่อ่ืน ๆ ของซอฟแวร 

เปนการทดสอบคําสั่งที่ชวยเหลือใหผูใชงาน
ไดรับความสะดวกในการใชงานมากขึ้น ซึ่งไดแก  

1) คําสั่งการเนนสีบรรทัดโปรแกรมในบูลีน 
เพื่องายตอการสังเกตและแกไขโปรแกรม ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 13 

2) คําสั่งการคัดลอกรูปวงจรแลดเดอร
ไดอะแกรมเก็บไวในคลิปบอรดของคอมพิวเตอร เพื่อ
นําไปใชในโปรแกรมตกแตงรูปทั่วไป ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 14 

3) คําสั่งการคัดลอกโคดภาษาบูลีนเก็บไว
ในคลิปบอรดของคอมพิวเตอร  เพื่อนําไปใชใน
โปรแกรมจัดการขอความแบบตาราง  ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงดังรูปที่ 15 
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ภาพที่ 13: ผลการทดสอบคําสั่งเนนสีบรรทัดโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 14 : ผลการทดสอบคําสั่งคัดลอกรูปวงจรแลดเดอร 
 

 
ภาพที่ 15 : ผลการทดสอบคําสั่งคัดลอกโคดภาษาบูลีน 
 
5.  บทสรุป 

จ า ก ป ญ ห า ซ อ ฟ แ ว ร ที่ ทํ า ง า น บ น
ระบบปฏิบัติการวินโดวสซึ่งมีราคาตนทุนแพงมาก 
และซอฟแวรในปจจุบันที่ขาดการสนับสนุนในเรื่อง
ของการใชงานโปรแกรมมิ่งคอนโซลในการปอน

โปรแกรม PLC ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการแกปญหาโดย
การสร า งซอฟแวร คอมพิ ว เ ตอร ที่ ทํ า ง านบน
ระบบปฏิบั ติการ วินโดวส  เพื่ อสนับสนุนการ
ออกแบบโปรแกรม PLC โดยใหผูใชงานสามารถ
เขี ยนโปรแกรมผ านตั วโปรแกรมมิ่ งคอนโซล
แบบจําลอง เพื่อใหสามารถจําลองสถานการณการ  
ใชงานเครื่อง PLC พรอมทั้งจําลองอุปกรณอินพุต
และเอาตพุตเพื่อชวยในการทดสอบผลการทํางานของ
โปรแกรมดวย 

ผลจากการนําซอฟแวรนี้มาทดสอบการ
ทํางาน โดยการเปรียบเทียบการประมวลผลจากการ
ทํางานของซอฟแวร เทียบกับผลการทํางานตาม
มาตรฐานของเครื่อง PLC ยี่หอ Omron รุน C200 

HE โดยไดแบงคําสั่งโปรแกรม PLC ที่ใชในการ
ทดสอบเปน 4 ประเภท ไดแก Ladder Instructions, 

Data Area, Clock Pulse Bits, Function Codes ซึ่ง
ผลการทดสอบทั้ง  4 ประเภท   ปรากฏวา การ
ประมวลผลการทํางานของซอฟแวร ใหผลการทํางาน
ตรงกับผลที่ไดจากการทํางานตามมาตรฐานของ
เครื่อง PLC ทุกประการ  

นอกจากซอฟแวรจะสามารถจําลองสถานการณ
การใชงานเครื่อง PLC ไดแลว จากผลการทดสอบ
คําสั่งที่ชวยเหลือใหผูใชงานไดรับความสะดวกใน
การใชงานโปรแกรมมากขึ้น ก็สามารถทํางานได
ตามที่กําหนดไวได 

ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานวิจัยน้ี คือ 
เนื่องจากซอฟแวรนี้เปนซอฟแวรตนแบบ จึงยังขาด
สวนที่ทํ าหนาที่ ในการดาวนโหลดโปรแกรมที่
ออกแบบไวลงเครื่อง PLC จริง เพื่อสั่งใหเครื่อง PLC 

จริงทํางานไดดวย ซึ่งในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยจะ
พัฒนาซอฟแวรนี้ตอโดยการเพิ่มความสามารถให
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ซอฟแวรสามารถดาวนโหลดโปรแกรมลงเครื่อง 
PLC ได และจะจัดเตรียมฟงกช่ันพิเศษของ PLC     

ใหใชงานไดมากขึ้นดวย 
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รถตัดหญาพลังงานแสงอาทิตยควบคุมดวยบูสทคอนเวอรเตอร 
Prototype of   Photovoltaic Powered Grass Mower Based on  

Boost Converters 
 

ธเนศ  ธนิตยธีรพันธ 1   และ นัฐวุฒิ  กอวัฒนาเจริญกิจ2 

E - mail : fr1001kmutt@hotmail.com 
1,2 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
 

บทคัดยอ 

 
รถตัดหญาที่ใชพลังงานแสงอาทิตย การทํางาน

ของรถตัดหญาพลังงานแสงอาทิตย จะทํางานโดยการนํา
พลังงานไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลไปเก็บไวใน
แบตเตอรี่  โดยผานวงจรชารจแบตเตอรี่โดยใชหลักการ
ของวงจรคอมพาราเตอร  (Comparator) แลวนําพลังงาน
ไฟฟาที่เก็บสะสมไวในแบตเตอรี่   พลังงานที่เก็บใน
แบตเตอรี่จะถูกสงผานไปยังวงจรบูสทคอนเวอรเตอร 
(Boost converter) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาใหสูงขึ้นและ
นําไปจายใหกับมอเตอรของรถตัดหญาตัดหญาได
ตามที่ตองการ   อุปกรณสวิตซสารกึ่งตัวนําถูกควบคุม
ใหทํางานโดยการใชไอซีควบคุมแบบ PWM โดยรูจัก
กันดีในเบอร    SG  3524  การทดลองของรถตัดหญา
พลังงานแสงอาทิตยขนาดของมอเตอร 50 วัตต จึงถูก
นํามาทดลองเพื่อเปนการพิสูจนหลักการในการออกแบบ
ของงานวิจัย จากผลการทดลองพบวา แรงดันไฟฟา
กระแสตรง 12โวลต จากแบตเตอรรี่ถูกเพิ่มระดับเปน
แรงดันไฟฟากระแสตรงเทากับ 40 โวลต  ดวยความถี่
การทํางานของวงจรเทากับ 80kHZ  โดยทําใหรถตัดหญา
พลังงานแสงอาทิตยทํางานไดอยางสมบูรณ  

คําสําคัญ : รถตัดหญาไฟฟา, พลังงานแสงอาทิตย, 
บูสทคอนเวอรเตอร 
 

Abstract 
 

This paper was to develop the grass 

mower that generally is used in football field or 

home grass filed and was to reduce air 

pollution and sound noise from use of 

conventional engine typed grass mower. The 

proposed mower was designed as a 4 wheels 

pushcart that consisted of solar array, battery 

charger, battery, motor controller, and DC 

motor. The solar array generates electrical 

energy to battery passing the battery charger 

circuit that operated by comparator technique. 

Therefore, the battery was the DC power supply 

of DC motor that connected to grass mowing 

blade. To control DC motor, DC-DC boost 

converter was designed to use by varying Duty 

Ratio gate driving signal. The simple PWM 

technique was applied to control the Duty Ratio 

by well-known IC number SG 3524. To verify 

the design of the proposed system, 50W of the 

prototype of photovoltaic powered grass mower 
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was built and implemented. From the experimental 

result, grass filed was cut smoothly by stepping 

up 12 VDC from battery to 13-25 VDC at 83 

kHz of switching frequency. 

 
Keywords : Grass Mower, Solar Energy, Boost 
Converter 
 
1.  บทนํา 
 

รถตัดหญาเปนเครื่องอํานวยความสะดวก
ชนิดหนึ่งที่มีความจําเปนในปจจุบัน เหตุผลที่จะตองมี
รถตัดหญาก็เพราะสํานักงาน    สถานศึกษา   และบาน 
พักอาศัย มักมีการปลูกหญากัน  เชน  หญาญี่ปุน   เปน
สวนมาก ถาหากวาไมมีรถตัดหญา จะเห็นไดวาสถานที่
นั้นนั้นไมนาดูชม ไมนาที่จะติดตอ และสนามฟุตบอล
ก็ไมสามารถที่จะใชออกกําลังกายได ถาหากวาไมมี
การตัดหญาใหสั้นลง ก็อาจเปนที่อยูอาศัยของสัตวราย
บางชนิดได ในอดีตมนุษยใชเครื่องมือในการตัดหญา
คือ มีด จอบ  และกรรไกร เปนตน  จนไดมีการพัฒนา
มาเปนรถตัดหญาในปจจุบัน และที่ใชกันอยูจะใชน้ํามัน
เปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม      จะไดเปนพลังงานกล
ออกมาใชในการตัดหญา     ซึ่งจะเห็นไดวาผลกระทบ
จากการเผาไหม มีทั้งกลิ่นจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง
และเสียงจากการทํางานของเครื่องยนตและในสวน
การบํารุงรักษาของเครื่องยนต จะตองมีการเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องเปนประจําจึงทําใหเสียเวลา และคาใชจาย
ในการตัดหญาแตละครั้งสูง [1] จากวิกฤตการน้ํามันแพง 
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ และการซอมบํารุงรักษา
ที่ใชจายสูงของรถตัดหญาชนิดใชเครื่องยนต เพื่อลด
ปญหาตางๆและขอบกพรองของรถตัดหญาแบบใช
เครื่องยนต จึงมีแนวคิดที่จะสรางรถตัดหญาพลังงาน
แสงอาทิตย ขึ้นมาซึ่งหลักการทํางานของรถตัดหญา 

พลังงานแสงอาทิตยจะใชหลักการของเซลลพลังงาน
แสงอาทิตย     (โซลารเซลล) สงแรงดันผานไปยังวงจร

ชารจแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไวในแบตเตอรี่และนํา
พลังงานจากแบตเตอรี่ สงไปยังวงจรบูสทคอนเวอรเตอร 
(Boost Converter) เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟาขึ้น ไปจายให
มอเตอรกระแสตรงที่มีใบมีดตัดหญาติดอยูหมุนสามารถ
ตัดหญาได แสดงดังรูปที่ 

 
ภาพที่ 1: แสดงการทํางานของเครื่องตัดหญา 

 
แผงโซลารเซลลจะถูกติดอยูดานบนของ  

รถตัดหญาเมื่อนํารถไปตัดหญาบริเวณที่มีแสงอาทิตย
หรือบริเวณกลางสนามหญา     แสงแดดจะถูกเปลี่ยน
จากพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา   และพลังงาน 
ไฟฟาที่จะไดจากแสงอาทิตยจะมีนอย   จึงนําพลังงาน
ไฟฟาไปใชผานวงจรชารจแบตเตอรี่   พลังงานจาก
แบตเตอรี่จะถูกสงผานไปยังมอเตอรกระแสตรงที่มี
ใบมีดที่คมติดอยูสามารถตัดหญาไดและเมื่อพลังงาน
ในแบตเตอรรี่ลดลงวงจรชารจแบตเตอรรี่จะทําการชารจ
แบตเตอรี่เองโดยอัตโนมัติ 

 
2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ในการสรางรถตัดหญาในงานวิจัยนี้ไดแบง
การอภิปรายออกเปน  3 สวนใหญ ๆ คือ  วงจรกําลัง 
วงจรควบคุม วงจรชารจแบตเตอรี่ 
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2.1 วงจรกําลัง 
วงจรบูสชคอนเวอรเตอรในรูปที่ 2  คือวงจร

ที่ใชแปลงแรงดันไฟฟากระแสตรงใหมีแรงดันที่สูงขึ้น 
ในวงจรบูสชคอนเวอรเตอรสามารถแบงการทํางาน
ออกเปน  2 สถานะ โหมดที่ 1  สวิทชปด     (Switch On) 
เมื่อสวิทชปด  กําลังงานไฟฟาจากแหลงจาย  VDC จะ
จายใหไปสะสมอยูในตัวเหนี่ยวนํา  (L) ในระยะเวลาหนึ่ง
ในชวงที่สวิทชปดอยู   ขณะที่คาปาซิเตอร  (C)  ไดทํา
การคายประจุตัวเองจายไปใหโหลดในขณะที่สภาวะ
ของไดโอดไมเกิดการทํางาน  โหมดที่   2   สวิทชเปด 
(Switch Off) ในโหมดนี้พลังงานที่สะสมในตัวเหนี่ยวนํา
เกิดการคายกําลังงานไฟฟาของตัวเหนี่ยวนําหลังจาก
ที่ไดสะสมกําลังงานไฟฟาในชวงเวลาที่ทํางานอยู  ในโหมด
สวิทชปดนั้นเอง  และสงไปยังโหลด พลังงานจากแหลงจาย
จะไปสะสมที่ตัวคาปาซิเตอร           รูปโหมดการทํางาน
ของวงจรบูสทคอนเวอรเตอรที่แสดงในรูปที่ 3 

 
ภาพที่ 2 : วงจรบูสทคอนเวอรเตอร 

 

 
ภาพที่ 3 : การทํางานของวงจรบูสทคอนเวอรเตอร 

จากรูปที่  2 คาอัตราสวนการแปลงแรงดัน 
M(D) คือ  อัตราสวนระหวาง  Output Vo และ  Input 

VDC  ของวงจรบูสทคอนเวอรเตอรสามารถเขียนเปน
สมการไดดังนี้ 
 

( ) ( )1...
1

1
DVDC

VDM o

−
==  

ขณะที่ D คือ Duty Ratio จากสมการที่1 ของแรงดัน
Output สามมารถกําหนดไดดังนี้ 
 

( )2...
1 D
VDCVo −

=  

 

เราสามารถทราบคาของแรงดัน   Output 

จากการปรับคา  Duty Ratio  ในกราฟรูปที่ 4 โชวคา
อัตราสวนการแปลงแรงดัน  M(D)  และ  Duty Ratio 

บนกราฟ    เมื่อคาอัตราสวนการแปลงแรงดันจะมีคา
เพิ่มมากขึ้นก็ตอเมื่อคา  Duty Ratio   มีคาที่เขาใกล   1 

หรือเทากับ 1 แรงดัน Output ขึ้นตรงอยูกับคาอัตราสวน
การแปลงแรงดัน  ซึ่งหมายความวา  เมื่อคา Duty Ratio 
มีคาสูงขึ้น  จะทําใหคาแรงดัน  Output  สูงขึ้นดวย  ดังนั้น
การคอนโทรลระดับคอนเวอรเตอรมันสามารถควบคุม 

Duty Ratio จากสัญญาณจากอุปกรณ 

 
ภาพที่ 4 : คาอัตราสวนการแปลงแรงดัน M(D) และ 

Duty Ratio 
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2.2  วงจรคอนโทรล 
รถตัดหญาถูกควบคุมโดยใชเทคนิคของ  PWM 

(Pulse  Width  Modulation)   อยางงาย  ในการควบคุม
โหมดแรงดันไฟฟาวงจรควบคุมคือวงจรที่ทําหนาที่
ในการควบคุมคาความถี่และคา Duty Ratio  ใหคงที่ 
โดยการควบคุมนั้นแสดงดังรูปที่   5   เริ่มตนจากการ
ทํางานของสวิตชสัญญาณพลัสที่มีขนาดความถี่สูง
กําหนดให  FF ทํางานและ  FFเปนตัวทําให  Q ทํางาน 
จากนั้น  ขา  Rของ  FF   เปนตัวพ้ืนฐานที่ใชในการ
เปรียบเทียบสัญญาณควบคุม   Vc(t)   และสัญญาณ
รูปคลื่นสามเหลี่ยม   Vq(t) ขณะที่     Vc(t)   =  Vq(t)       
คาแรงดัน Output ของวงจรเปรียบเทียบจะมีคาสภาวะ
เปนหนึ่ง  และจะทําใหFF  หยุดการทํางานของสวิตช 
Q ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 

 
ภาพที่ 5: วงจรควบคุมที่ใชในรถตัดหญาและรูปคลื่น

ที่ไดจากวงจร 
 
จากวงจรควบคุมที่แสดงในรูปที่   5 คือ 

รูปแบบวงจร  PWM อยางงายซึ่งถูกบรรจุอยูภายใน 

IC  เบอร   SG3524  วงจรนี้ไดถูกนํามาประยุกตใช    
ในการควบคุมระบบการทํางานใหกับวงจรบูทสคอน-
เวอรเตอร โดยการตอวงจรใหกับ  IC เพื่อใชงานวงจรนี้
แสดงดังรูปที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6: วงจรภายใน IC เบอร SG3524 
 

2.3  วงจรชารจแบตเตอรร่ี 
ในการจัดการกับพลังงานที่ไดจากแผงโซลาเซลล 

มีความจําเปนที่จะตองใชวงจรชารจแบตเตอรรี่เพื่อทํา
หนาที่ในการรับพลังงานที่ถูกสงมาจากแผงโซลาเซลล
มาเก็บไวในตัวแบตเตอรรี่    โดยทั่วไปแลววงจรชารจ
แบตเตอรรี่จะทําใหทาํหนาทีช่ารจประจใุหกบัแบตเตอรรีไ่ด 
ก็ตอเมื่อระดับแรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลล
จะตองมีคามากกวาระดับแรงดันไฟฟาที่ตัวแบตเตอรรี่ 
นอกจากนั้นการออกแบบจะตองคํานึงถึงวงจรปองกัน
กระแสที่ไหลยอนกลับจากตัวแบตเตอรรี่ไปหาแผง
โซลาเซลลดวย  

ในง านวิ จั ยนี้ ไ ด นํ า เ ทคนิ คของวงจร
เปรียบเทียบค าระดับแรงดันไฟฟาอย างง ายมา
ประยุกตใช  ซึ่งแสดงในรูปที่   7 โดยเปนการนํา  IC 

เบอร LM339 มาทําหนาที่ในการเปรียบเทียบระหวาง
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ระดับแรงดันไฟฟาที่ไดจากแบตเตอรรี่กับระดับ
แรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลล วงจรนี้จะ
ทํางานอัตโนมัติเมื่อระดับแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรรี่
มีคาต่ํากวาระดับแรงดันไฟฟาจากแผงโซลาเซลล  
และการชารจจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อระดับแรงดัน 
ไฟฟาจากแบตเตอรรี่มีคาเทากับหรือมากกวาระดับ
แรงดันไฟฟาจากแผงโซลาเซลล วงจรชารจนี้มี
คากระแสในการชารจสูงสุดที่  300 mA  และจะตอง
ใชกับแบตเตอรรี่ที่มีคาระดับการชารจอยูที่  12VDC 

7Ah จากการคํานวณ  เวลาที่ใชในการชารจแบตเตอรรี่
จนเต็มจะอยูที่ประมาณ  24 ช่ัวโมง อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติควรที่จะชารจแบตเตอรรี่ใหเต็มกอนที่จะ
นํารถตัดหญานี้ไปใชงาน 

ดังนั้นระบบพลังงานจากแผงโซลาเซลล    
ที่ถูกติดตั้งในรถตัดหญาจะชวยเก็บพลังงานไฟฟา 
ในขณะที่รถตัดหญาถูกใชงานอยู  ซึ่งจะชวยใหรถตัดหญา
ทํางานไดนานกวารถตัดหญาที่ไมไดติดต้ังระบบ
พลังงานแผงโซลาเซลล 
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ภาพที่ 7 : วงจรชารจแบตเตอรรี่ 

 

3.  การออกแบบวงจร 
การออกแบบวงจรบูสทคอนเวอร เตอร

จะตองทําการคํานวณคาตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ 
โดยคาตัวเหน่ียวนําคํานวณไดดังนี้   
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สวนคาของตัวเก็บประจุที่ใชในวงจรบูสทคอนเวอรเตอร 
เพื่อลดการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟาทางเอาตพุตนั้น 
หาไดจากสมการดังตอไปนี้ 
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4. ผลการทดลอง 
 

จากการนําเสนอรถตัดหญา  4 ลอ  ซึ่งแสดง
ดังรูปบล็อคไดอะแกรมในรูปที่  1 ไดถูกนํามาออกแบบ
และสรางเปนรถตัดหญาขนาดเล็กดังแสดงในรูปที่  8 
ซึ่งถูกนํามาใชในการทดสอบเพื่อตรวจสอบผลการ
ออกแบบ 

ขอบเขตที่กําหนดสําหรับรถตัดหญานี้ ไดแก  
-  แผงโซลาเซลลที่ใชเปนแผงขนาดเล็ก  
-  คากระแสสูงสุดของวงจรชารจแบตเตอรรี่ 

มีคา 300 mA 
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-  วงจรบูสทคอนเวอรเตอรมีขนาด 50 W 

-  มอเตอรไฟฟากระแสตรงที่ใชตอกับใบมีด
ตัดหญา มีขนาด 50 W 

 
ภาพที่ 8: อธิบายสวนตาง ๆ ของรถตัดหญา 

 

 
ภาพที่ 9: ผลการทดลองวงจรชารจแบตเตอรรี่ใน 1 วัน 
 

 
ภาพที่ 10 : ผลการทดลองรูปคลื่นสัญญาณขับ

มอสเฟสของวงจรบูสทคอนเวอรเตอร 

 
 

ภาพที่ 11 : ผลการทดลองแรงดันเอาตพุตตอคา Duty Ratio 
ของวงจรบูสทคอนเวอรเตอร 

 

ในการทดลองวงจรชารจแบตเตอรรี่ที่ได
แสดงรายละเอียดในหัวขอที่  2 นั้น  ไดทําการทดสอบ
ความสามารถในการชารจกระแสไฟฟาในขณะที่รถ
ตัดหญาทํางานตลอด  1 วัน  จากผลการทดสอบพบวา 
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลนั้น
ขึ้นอยูกับแตละชวงเวลาของวัน  โดยชวงเวลาที่แผง  
โซลาเซลลใหปริมาณกระแสที่มากที่สุด  คือ  ตลอด
ชวงเวลาเที่ยงวัน  ซึ่งเปนชวงแสงแดดจากดวงอาทิตย
มีความเขมมากที่สุด  ดังแสดงผลในรูปที่       9  สวน
วงจรบูสทคอนเวอร เตอรไดถูกทดสอบโดยการ
กําหนดคาตาง ๆ ไดแก  
 -  คากําลังไฟฟาทางดานเอาตพุตมีคา 50 W 
 -  คาแรงดันไฟฟาทางดานอินพุตมีคา 12 โวลต 
 -  คาความถี่ของการสวิตชใหกับมอสเฟตมีคา 
83 KHz 
 -  คา Duty Ratio ถูกควบคุมอยูที่ 12-68% 
 -  คาแรงดันไฟฟาทางดานเอาตพุตมีคา13-25 โวลต 

      -  ตัวเหนี่ยวนํามีคา 87 μH, ตัวเก็บประจุมีคา 47 μF 
ผลจากการปรับคา  Duty Ratio ในชวง 12-68  % 

ทํ าใหการควบคุมความเร็ วของมอเตอรไฟฟ า
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กระแสตรงสามารถทําได  เนื่องมาจากการปรับคา 
Duty Ratio จะทําใหคาระดับแรงดันไฟฟาทางดาน
เอาตพุตของวงจรคอนเวอรเตอรมีคาเปลี่ยนแปลง 
ตามไปดวย  จากรูปที่  10  แสดงรูปคลื่นสัญญาณที่ใช
ในการขับวงจรคอนเวอรเตอรที่คา  Duty Ratio 30%  
ผลการทดสอบคาแรงดันไฟฟาทางดานเอาตพุตของ
วงจรคอนเวอรเตอรที่คา  Duty Ratio  คาตาง  ๆ  แสดง
ดังรูปที่ 11 ซึ่งพบวา แรงดันไฟฟาจะมีคาสูงขึ้นเมือ่คา 
Duty Ratio  มีคาสูงขึ้น จากรูปที่  12 แสดงรถตัดหญา
ในขณะที่กําลังตัดหญาบางสวนจากสนามหญาจริง 
 

 
ภาพที่ 12 : รถตัดหญาในขณะที่กําลังตัดหญา

บางสวนจากสนามหญาจริง 
 
5.  บทสรุป 
 

รถตนหญาตนแบบขนาดกําลังไฟฟา  50 W 

โดยใชวงจรบูสทคอนเวอรเตอรเปนตัวปรับระดับ
แรงดันไฟฟากระแสตรง  วงจรชารจแบตเตอรรี่ที่ใช
ในรถตัดหญาจะทํางานไดเต็มประสิทธิภาพในตลอด
ชวงเวลาเที่ยงวัน ความเร็วของใบมีดตัดหญาถูกควบคุม
ดวยการปรับคาแรงดันไฟฟาที่จายใหกับมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง   วงจรปรับระดับแรงดันไฟฟา
กระแสตรงถูกกําหนดใหจายแรงดันไฟฟาใหกับ
มอเตอรไฟฟากระแสตรงโดยควบคุมคา  Duty Ratio 

อยูในชวง  12-68   %และจากการทดสอบการใชรถตัดหญา
ในการตัดหญาบางสวนของสนามหญาจริง  พบวารถตัดหญา
สามารถตัดหญาไดอยางราบรื่นด ี
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การสรางเครื่องซีลฝาขวดปลาราบอง 
The Creation of  Plarabong Cap Sealing Machine 
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วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 

บทคัดยอ 
 

 ในขั้นตอนการซีลฝาขวดปลาราบอง    ของ
กลุมแมบานเกษตรกร   บานทาตูม    จังหวัดอุดรธานี    
มีขั้นตอนยุงยากใชเวลาในการซีลมาก  หัวเปาลมรอน
เสียหายบอย      และประสิทธิภาพของการซีลดวยมือ  
ไมแนนอน ทําใหเกิดการสูญเสียฟลมหด  จากปญหา
ดังกลาว จึงเปนสาเหตุใหเกิดการวิจัยเพื่อสรางเครื่อง
ซีลฝาขวดปลาราบอง  โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนํามาออกแบบและดําเนินการ
สรางเครื่องซีลฝาขวดปลาราบองพรอมแบบประเมิน
ของผูเช่ียวชาญ  เครื่องซีลฝาขวดปลาราบองที่สรางขึ้น
มีระบบการทํางานไมซับซอน ควบคุมการทํางานงาย  
วัสดุที่ใชในการสรางเหมาะสมตามมาตรฐานของเครื่องจักร
บรรจุภัณฑอาหาร   สามารถใชกับขวดปลาราบองที่มี
ขนาดบรรจุ  300  กรัม    ระบบขวดปอนเขาและออก
จานหมุนผานลมรอนโดยสายพานลําเลียงแบบอัติโนมัติ 
สามารถซีลฝาขวดปลาราบองไดโดยเฉลี่ย 55-60 ขวด
ตอนาที ประสิทธิภาพของการซีลแนนอน ผลงานวิจัย
ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทดลองซีลฝาขวดปลาราบอง
ดวยเครื่องที่สรางขึ้นไดคุณภาพของผลิตภัณฑตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว    ซึ่งกลุมแมบานผูผลิตปลาราบอง
สามารถนําไปใชงานไดดี และกลุมผูประกอบการที่มี

การซีลฝาขวดยังสามารถนําไปใชงานในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑที่มีการผลิตจํานวนมาก  ๆ ได   จากผลการ
ประเมินในดานโครงสรางการออกแบบและการใชงาน
ของผูเช่ียวชาญดานเครื่องมือกล เครื่องกล และประธาน
กลุมแมบานผูผลิตปลาราบอง  พบวาผูเช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคลองใหการยอมรับในสมรรถนะของเครื่องซีล
ฝาขวดปลาราบองโดยสรุปผลการวิเคราะหไดคาเฉลี่ย 
( x ) = 4.75 และเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD) = 0.421 
 

 
Abstract 

 
It is complicated for the agricultural 

housewife group of Ban Tatoom, Udonthani to 

seal the cap of Plarabong. The hot air gun often 

breaks down. The efficiency of  the cap sealing 

by hand is not smooth and wastes much film. For 

this reason the researcher was interested in 

studying it in order to build a Plarabong cap 

sealing machine. The researcher studied all the 

information and the concerned theories  to 

design and carry out this machine including the 

expert questionnaire. 

 The operating system of the Plarabong 

cap sealing machine is not complicated and 
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controlled easily. The materials  used to build 

the machine are suitable according to the 

standard of  the filling machine for food. The 

machine can be used with 300-gram jars for 

Plarabong. The jar feeding and output system of 

the machine makes the turning pan pass the hot 

air through the automatic conveyor belt.  The 

machine can seal 55-60 caps a minute with 

smoothness. The researcher tried out the 

Plarabong cap sealing machine with the 

agricultural housewife group. The machine 

quality could be used efficiently as required in 

the objectives. Moreover, it can be used in mass 

packing industry. 

 Through the structure and performance 

evaluations of the experts in mechanical tools 

and machines and the head of the agricultural 

housewife group, they were in agreement on the 

machine efficiency with the mean of 4.75 and the 

standard deviation of 0.421. 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

จากนโยบายของรัฐบาลที่จัดใหมีโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   หรือที่ เรียกวา  OTOP   
(One  Tampon  One  Product)   เพื่อใหแตละชุมชน
ไดใชภูมิปญญาชาวบานในแตละทองถิ่นมาใชใน  
การพัฒนาสินคา  โดยรัฐพรอมที่จะชวยเหลือความรู
สมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินคา
จากชุมชนสูตลาด  ทั้งใน และตางประเทศ และเปน
การสนับสนุนขบวนการพัฒนาทองถิ่น  สรางชุมชน
ใหเขมแข็งพึ่งตนเองได  โดยใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสรางรายไดดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญา
ทองถิ่นมาพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑ   การบริการที่มี

คุณภาพ  มีจุดเดน และมีมูลคาเพิ่มเปนที่ตองการของ
ตลาด   และสามารถแขงขันในตางประเทศได    
             ผลิตภัณฑประเภทอาหารเปนผลิตภัณฑที่มี
จํานวนชุมชน และผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม
ดําเนินงานภายใตโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
(OTOP)  เปนจํานวนมากและอยูในอันดับที่ 2  ของ
จํานวนผลิตภัณฑทั้งหมด ดังแสดงในกราฟรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กราฟแสดงจํานวนผูผลิตสินคา OTOP ประเภทตางๆ 

 
ผลิตภัณฑอาหารปลาราบอง ของกลุมแมบาน

เกษตรกร  บานทาตูม   ตําบลหมูมน  อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี  เปนหนึ่งผลิตภัณฑประเภทอาหาร  
ที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภคเปนจํานวนมากทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคอื่นๆ เชนเดียวกัน 
และผลิตภัณฑอาหารปลาราบองทาตูม ยังไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสินคา  OTOP ระดับ 4 ดาว ปริมาณ
ความตองการของผูบริโภคสูงขึ้นเปนลําดับ ทําใหยอด
การผลิตจาก 20  กิโลกรัมตอวัน เพิ่มขึ้นประมาณ  80-100  
กิโลกรัม/วัน  (ไดขอมูลจากกลุมแมบานเกษตรกร) 
จากการสัมภาษณและสังเกตุการณซึ่งในขบวนการ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑ จะตองบรรจุปลาราบองลงในขวด 
และทําการซีลฝาขวดโดยใชความรอนจากหัวเปาลมรอน  
หรือไดรเปาผม ใหลมรอนเปาซีล (ฟลมหด)หดตัวบีบรัด
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ระหวางคอขวดกับฝาปดในขั้นตอนการซีลฝาขวดนี้
ทางกลุมแมบานเกษตรกรผูผลิต   ยังใชแรงงานคนทุก
ขั้นตอนทําใหใชเวลานาน  (โดยเฉล่ียประมาณ 6 ขวด
ตอนาที)  อีกทั้งยังตองปด- เปดหัวเปาลมรอนบอย 
เปลืองกระแสไฟฟา  ทําใหขดลวดใหความรอนไหม 
หัวเปาลมรอนเสียหายบอย  และการหุบรัดของซีลไม
สม่ํา เสมอ    เนื่องจากการซีลดวยมือไมสามารถ
ควบคุมระยะการใหความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเกิดการสูญเสียฟลมหด   แรงงานเกิดความ
เมื่อยลาและตองใชแรงงานที่มีความชํานาญในการ
ทํางานในขั้นตอนดังกลาว 
             จากประเด็นปญหาดังกลาว   ผูวิจัยซึ่งไดมี
สวนรวม ในโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ    
OTOP   รวมกับกลุมแมบานจึงมีแนวคิด ในการสราง
เครื่องซีลฝาขวดปลาราบองระบบปอนขวดเขาจานหมุน
อัตโนมัติ       เพื่อใหสามารถซีลฝาขวดปลาราบอง     
ไดรวดเร็วขึ้น  ลดการใชแรงงานคนใหนอยลง และ 
ทําใหการหุบรัดของซีลสม่ําเสมอ สวยงามมีประสิทธิภาพ  
ลดการสูญเสียฟลมหด  ซึ่งทําใหเปนการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ  
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
  2.1  เพื่อสรางเครื่องซีลฝาขวดปลาราบอง 
  2.2  เพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องซีล 
ฝาขวดปลาราบอง โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 10 คน 
 
สมมติฐานการศึกษา  
               หลังจากผู เ ช่ียวชาญประเมินสมรรถนะ
เครื่องที่สรางแลวมีความเห็นสอดคลองกับจุดประเมิน
โดยคาเฉลี่ยอยูในระดับดี  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1  
 

ขอบเขตการศึกษา 
         1.  สรางเครื่องซีลฝาขวดปลาราบองแบบ
เปาดวยลมรอน ระบบขวดปอนเขาจานหมุนอัตโนมัติ
แบบโรตารี่ ขนาดบรรจุ 300 กรัม 
         2. ใหผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณ ดานเครื่องกล 
และเครื่องมือกล ท่ีมีประสบการณทางดานเครื่องกล
และเครื่องมือกลอยางนอย 5 ป จํานวน 9 ทานและ
ประธานกลุมแมบานผูผลิตปลาราบองจํานวน 1 ทาน
เพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องที่สรางขึ้นในแบบ
ประเมิน 
        3  เดือน ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.  ไดเครื่องซีลฝาขวดปลาราบองที่มีสมรรถนะ
ที่ดีและเหมาะสมในการใชงาน 
         2.  กลุมแมบานเกษตรกร บานทาตูมสามารถ
ซีลฝาขวดปลาราบองไดรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  3.  กลุมผูประกอบการผลิตภัณฑประเภท
อาหารผลิตที่มีการซีลฝาขวด สามารถนําไปใชได 
  
 วิธีดําเนินการวิจัย 
        1.  กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  คือ
ผู เ ช่ียวชาญที่มีประสบการณในดานเครื่องมือกล 
เครื่องกล และกลุมแมบานผูผลิตปลาราบองจํานวน 
10 คน 
        2.  สรางและออกแบบเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย สรางเครื่องซีลฝาขวดปลาราบอง  
และสรางแบบประเมินสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญใชแบบ Check List  โดยสรางแบบประเมิน 
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ดานโครงสรางและการออกแบบ
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ขนาดโครงสรางรูปรางมีความแข็งแรง
เหมาะสมตอการปฎิบัติงาน

การออกแบบและสรางชิ้นสวนมีความ
เหมาะสมปราณีต

การจัดวางอุปกรณ

วัสดุที่นํามาใชสรางเครื่องมีความ

ใชชิ้นสวนมาตราฐานเหมาะสมในการ
 ื่

ทําความสะอาด 

ออกแบบและสรางไดเหมาะกับ
ผูประกอบการรายยอยนําไปใชงานได

ดานการใชงาน
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ทํางานไดตามวัตถปุระสงค

สามารถกระจายลรอนทั่วถงีและสม่ําเสมอ

 สามารถปรับอุณหภูมิและลมรอนได 3 
ระดับ

ใชงานงายไมยุงยากซับซอน  หลายขั้นตอน

ระบบปอนขวดงายสะดวกในการใชงาน

คุณภาพของผลผลิตที่ไดจากการซีลฝา
ขวดเรียบรอยปราณีต

ระยะเวลาที่ใชในการซีลฝาขวดรวดเร็ว

 ทําความสะอาดและดูแลบํารุงรักษางาย

มีความปลอดภัยในขณะทํางาน

2 ดาน คือ ดานโครงสรางและการออกแบบและดาน
การใชงาน ของเครื่องซีลฝาขวดปลาราบอง 
        3.  สถิติที่ใชในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนา
โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
แบบประเมินความเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              เครื่องซีลฝาขวดปลาราบอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินดานโครงสรางและการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินดานการใชงาน 
 

 ผลการวิจัย   
        เมื่อนํ าค า เฉลี่ ยระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญทุกจุดประเมินมาคิดคาเฉล่ียโดยรวมจะ  

ไดคาเฉลี่ย ( )Χ  ที่ระดับ 4.75  ซึ่งอยูในเกณฑที่สูงกวา
ระดับ  3.51  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
เทากับ 0.421  ซึ่งไมเกิน 1 แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคลองในการสรางเครื่องซีลฝาขวด 
 
อภิปรายผล 

2.1 ดานโครงสรางและการออกแบบ 
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ในหัวขอ
ประเมินวัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม  มีความ
สอดคลองสูงสุด (ระดับ 5)  เนื่องจากในการสราง
เครื่องใชวัสดุสเตนเลสและอลูมิเนียมซึ่งเปนวัสดุที่มี
ความเหมาะสมในการใชสรางเครื่องจักรบรรจุภัณฑ
เกี่ยวกับอาหาร    

2.2 หัวขอประเมินดานการใชงาน 
ผู เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในหัวขอ
ประเมินการทํางานใชเวลาในการซีลรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 4.9 
โดยผูเช่ียวชาญเห็นวาการทํางานของเครื่องซีลฝาขวด

หน้าที่ 171



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-044 

ปลาราบองสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยใช
เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 55-60 ขวดตอนาที ซึ่งเร็วกวา
การซีลดวยมือถึง 10 เทาสวนดานการใชงาน ใน
หัวขอประเมินการทําความสะอาดและดูแลรักษา
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองต่ําสุด เพราะใน
ระบบส งกํ าลั งใชการส งกํ าลั งด วย เฟองผู ดู แล
จําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานและความเขาใจขั้นตอน
ปฏิบัติ 
 
 ขอเสนอแนะ   
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

        1.1  ควรออกแบบและสรางเครื่องซีลฝาขวด  
ใหสามารถใชกับขวดที่มีขนาดการบรรจุไดหลายขนาด 
เนื่องจากในการวิจัยการสรางเครื่องสามารถซีลฝาขวด
ครั้งนี้สามารถใชกับขวดที่มีขนาดบรรจุไดเพียง 300 กรัม  
เพราะไดออกแบบและสรางจานรองรับขวดที่จานหมุน
เพียงขนาดเดียว เมื่อพิจารณาจากโครงสรางของเครื่อง
ควรออกแบบใหสามารถเปลี่ยนชุดจานหมุนรองรับ
ขวดไดตามขนาดที่มีการใชมากในผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
อาหาร 

   1.2  ควรออกแบบและพัฒนาสรางอุปกรณ
เพิ่มในสวนการปอนขวดเขาสูระบบสายพานลําเลียง  
แทนการใชแรงงานคนจะทําใหเครื่องเปนระบบ     
อัติโนมัติที่สมบูรณ และสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑอาหารที่มีขนาดการผลิตจํานวนมากๆได 

1.3  การใชวัสดุในการสรางเครื่อง      สวน
โครงสรางฐานอาจไมมีความจําเปนในการใชวัสดุที่
ทําดวยฉากสเเตนเลส เนื่องจากไมไดสัมผัสกับอาหาร 
เพราะอาหารไดผานการบรรจุและมีการปดฝาขวด
เรียบรอยแลวกอนนําเขาเครื่องเพื่อซีลฝาขวด  ทําให
ตนทุนการสรางเครื่องมีราคาสูง 

2.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
   2.1 หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่สนับสนุน

สงเสริมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือ
โครงการ  OTOP ใหแกชุมชนและผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอม ควรมีความรวมมือและประสานงาน
ในการทํางาน ใหเปนเอกภาพจะทําใหงบประมาณ
หรือโครงการตางๆที่ลงไปสูชุมชนเกิดประโยชนแก
ชุมชนและผูประกอบการอยางแทจริง 

     2.2 หนวยงานที่มีสวนเกี่ ยวของใหการ 
สนับสนุนชุมชน และผูประกอบการ SME ควรให
ความรูและสนับสนุนงบประมาณในดานการขบวนการผลิต 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหไดตาม มาตราฐานเพราะโดย
สวนใหญชุมชนและผูประกอบการ  SME เกี่ยวกับ
อาหารยังใชเครื่องจักรและอุปกรณตางๆไมเหมาะสม 
เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในขบวนการ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ อาหารมีราคาแพงมาก  และการ
ลงทุนตองใชคาใชจายสูง 

  2.3  เนื่องจากชุมชน และผูประกอบการ 
SME เปนการรวมตัวของกลุมเกษตรกรเพื่อใหเกิด
งานเกิดรายได โดยมีภาครัฐใหการสนับสนุนความ
ชวยเหลือใหความรูในดานตางๆ รวมทั้ง งบประมาณ 
แตบางครั้งในการสนับสนุนนั้นไมตรงกับความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน อีกทั้งการใหไดมาใน
สวนของงบประมาณสนับสนุนจําเปนจะตองมีการ
เขียนโครงการเสนอความตองการ  แตชุมชนยังขาด
ความรูความเขาใจและหลักการในการนําเสนอเพื่อให
ไดงบประมาณมาสนับสนุน  ผูที่มีสวนเกี่ยวของจึง
ควรใหความรูและคอยชวยเหลือในสวนนี้ อยาง
ใกลชิดเพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  ลงไปสูชุมชน
เกษตรกรซึ่งเปนรากหญา ของประเทศอยางแทจริง 
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เทคนิคชางกลเลม1. พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ 
สถาบันไทย-เยอรมัน(TGI)  รายงานฉบับสมบูรณ 
   โครงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตสาขาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ 
(เครื่องจักรบรรจุของเหลว) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 เอกสารการประชุมวิชาการ ประจําป 2547เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
Joseph E. Shigley and Charles R.Mischke, 

  MechanicalEngineering Design.6th Edition, 
McGraw-Hill Book Co., New York, 1997 
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การพัฒนาและสรางชดุทดลองการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด 
A Development and Construction of Experiment Set  

for Dot Matrix Display 
 

ศักดิ์สิทธิ์ สุมมาตย1 และวิรัติ อัศวานุวัตร2  
E - mail : ton_3555@hotmail.com1    waw@kmutnb.ac.th2 

 
1โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้นําเสนอการพัฒนา       และสราง
ชุดทดลองการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง         สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร     โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุด
ทดลองการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด ประกอบไปดวย
ใบเนื้อหา   ใบงาน แบบทดสอบหลังการทดลอง และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยไดนําไป
ทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาชั้นปที่  2 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร  ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา  2550 เมื่อไดผานการเรียนแลว ใหทํา
แบบทดสอบ จากการวิเคราะหผลพบวาชุดการทดลอง
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  85.50/88.50    ซึ่ง สูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80 
 
คําสําคัญ  : ชุดทดลอง, แมตริกชนิดจุด 

 

1. บทนํา 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สามารถแขงขันกับนานา
อารยประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอุตสาหกรรม
ใหมในภูมิภาคเอเชียและประเทศที่กําลังพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรมทั้งหลาย สิ่งสําคัญที่พิจารณาคือ เทคโนโลยี
ที่ใหม จํานวนผลิตที่มีมาก ราคาที่ถูก และความรวดเร็ว
ในการผลิต 

จากการศึกษาแผนการพัฒนาการศึกษา
แหงชาติฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540-2544 ) ในแผนงานหลัก
ที่ 2 เรื่ององคการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอน 
พบวาเปาหมายหนึ่งไดกําหนดใหมีการผลิตและ
พัฒนาสื่อทุกประเภทรวมทั้งสื่อตีพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
สื่อคอมพิวเตอร สื่อผสม และอุปกรณการเรียนการสอน
แบบตางๆ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
ดวยตนเองของผูเรียนในวัยตางๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
นโยบายที่มุงเนนจัดการเรียนการสอนในดานการ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงเห็นไดวา การจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษามีความสําคัญมาก
ในการที่จะพัฒนากําลังคนใหไดทั้งคุณภาพและ

หน้าที่ 174



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-045 

ปริมาณนั้นจะตองมีสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ
ชวยสอนตลอดจนวัสดุครุภัณฑที่ครบถวนเพียงพอ  

อยางไรก็ตามในปจจุบันการจัดการเรียน 
การสอนดานอาชีวศึกษายังขาดอุปกรณชวยสอนสื่อ
การเรียนการสอนตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก งบประมาณมี
จํานวนจํากัด จึงสงผลใหผูเรียนมี สวนรวมในกิจกรรม
การเรียนนอย ขาดแรงจูงใจ ขาดความตั้งใจ ในการเรียน
โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่มุงเนนใหเห็นจริง       และให
ปฏิบัติจริง ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการและเหตุผล  
ไดอยางลึกซึ้งที่ทําใหผูเรียนสามารถไปปฏิบัติงานจริงได 
จากการสอบถามขอมูลจากผูสอนหลาย ๆ คน     ที่มี
ประสบการณการสอนในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
(3105-2024) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พบวานักศึกษาสวนใหญเรียนรูไดชา ขาดการจินตนาการ 
ขาดสื่อการเรียนการสอน และใชเวลามากในการเรียนรู 
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการใชงานของตัวไมโคร-
คอนโทรลเลอรและการแสดงผลตัวอักษรภาษาไทย 
จากแนวคิดและปญหาดังกลาว      บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและสรางชุดทดลองการ
แสดงผลแบบแมตริก   ชนิดจุด   ซึ่งประกอบดวย       
ชุดทดลอง ใบงาน และแบบทดสอบ วิชาไมโคร-
คอนโทรลเลอร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโรงเรียนเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมมติฐานของการวิจัย คือ 
ชุดทดลองการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด ที่สรางขึ้น 
เมื่อใชงานกับกลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด 80/80 

 
 
 

2. ทฤษฏีและหลักการ 
การจัดการสอนในหองทดลองนั้นเกี่ยวของ

กับองคประกอบตางๆ มากมาย ต้ังแตเนื้อหา อุปกรณ
และเครื่องมือ บุคลากร และสถานที่ เปนตน อันเปนผล
ใหการลงทุนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการสอน
ลักษณะอื่น ๆ  สําหรับหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
ที่สําคัญ มีดังนี้ 

2.1 ความหมายของการสอนแบบทดลอง 
การสอนแบบทดลอง คือ กระบวนการที่

ผูสอนพยายามสรางกิจกรรมหรือสถานการณตางๆ 
เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติการ
ทดลอง รวมทั้งเพื่อใหผูเรียนแกปญหา พิสูจน
ขอเท็จจริงจากทฤษฎี ที่ไดมีการคนพบและเกิด      
การเรียนรู เกิดประสบการณตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ตอง
นําไปปฏิบัติสามารถพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ 
รวมทั้งสามารถประยุกต หลักการที่ใชในหองทดลอง 
กับงานจริงในภาคสนามได 

การเรียนรูผูเรียนจะทําการทดลองตามเนื้อหา
ทฤษฎีที่ไดเรียนมา โดยใชวิธีการสอบสวน คนควา 
และปฏิบัติการทดลองสวนผูสอนจะตองเตรียมพรอม
ในเรื่องของใบทดลอง (Lab Sheet) ซึ่งประกอบดวย 
จุดมุงหมาย รายการเครื่องมือและอุปกรณ ลําดับขั้น
การทดลอง การบันทึกผลการทดลอง รวมทั้งคําถาม
ปญหา และสิ่งอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง จากนั้น
ผูสอนจะทําการควบคุมการทดลอง จนกระทั่งผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง และจะทําการอภิปราย
ผลการทดลองรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่ง
การสอนแบบนี้จะทําใหผู เรียนไดมีโอกาสทําการ
ทดลองโดยทั่วถึงกัน 
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2.2  การสรางชุดประลองหลักการในการสรางชุดการสอน 
มีดังนี้ 
         2.2.1 กําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค โดย
การศึกษาขอมูล องคความรู จากประสบการณตางๆ 
ของผูเช่ียวชาญ และทําการวิเคราะหกิจกรรม (Task 
Analysis) ซึ่งหัวขอที่ไดรับการคัดเลือกแลวจะนํามา
เขียนในรูปของวัตถุประสงค 

2.2.2 ออกแบบและสรางชุดประลอง 
องคประกอบที่สําคัญในการออกแบบและสรางชุด
ประลองคือ การจัดกิจกรรมและเนื้อหาที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงค ซึ่งวัตถุประสงคที่ผานการตรวจสอบแลว 
จะเปนแนวทางสําหรับการออกแบบสรางชุดประลอง
ที่มีคุณภาพ 

2.2.3 ทดลองใชชุดประลอง โดยนําไปใชใน
สถานศึกษาโดยผูวิจัย เพื่อคนหาขอบกพรองตางๆ 
เชน ความถูกตอง ความเที่ยงตรง ความยากงาย ความ
ซับซอน ความทนทาน และความสะดวกในการ
ลอกเลียนแบบ 

2.2.4 ปรับปรุงขอมูลและประสบการณที่ได
จากการทดลองขั้นตน จะถูกนํามาใชในการปรับปรุง
ชุดประลองใหมีคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับตอไป 

2.3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร 
ตัวไมโครคอนโทรลเลอรภายในชิพจะมี

หนวยความจําพอรตการติดตอภายนอก และวงจร
ควบคุม ซึ่งเรียกไดวาเปนคอมพิวเตอรชิพเดี่ยว ที่
สรางเปนเครื่องคอมพิวเตอรได โดยการปอน
แหลงจายไฟ และสัญญาณควบคุมเทานั้น ดังภาพที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 1 วงจรการประยุกตใชงานอยางงาย 

 
2.4  ตัวการแสดงผล 

อุปกรณการแสดงผลที่สามารถแสดงผลได
ประกอบดวย LED, Dot Matrix, 7-Segment เปนตน 
ซึ่งตัว Dot Matrix เปนตัวแสดงผลที่สามารถแสดงผล  
ไดทั้งตัวเลข ตัวอักษร และภาพสัญญาลักษณตางๆ   
ที่ขึ้นอยูกับจํานวนความละเอียดของจุด ที่เกิดจากการ
นําเอาหลอด LED มาวางเรียงกันเปนแนวในแนวตั้ง
และแนวนอนที่มีอยูดวยกันหลายขนาด เชน 4x4, 5x7, 
5x8, 8x8 และ16x16 มีทั้งแบบสีเดียว และหลายสี    
ในหลอดเดียวกันโครงสรางจะเหมือนกับ 7- Segment 
คือจะนําขาใดขาหนึ่งของหลอด LED แตละแถวมาตอ
รวมกัน อาจจะเปนขาคาโทด หรือ อาโนด ดังนั้น
สามารถแบง Dot Matrix ได 2 แบบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 Dot Matrix แถวต้ังอาโนดรวมและ 

แถวนอนคาโทดรวม 
 

 
 

ภาพที่ 3 Dot Matrix แถวต้ังคาโทดรวมและ 
แถวนอนอาโนดรวม 

 

3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
การสรางชุดประลองการแสดงผลแบบ    

แมตริกชนิดจุดสามารถแบงขั้นตอนการดําเนิน
โครงการไดดังนี้ 

- วิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
- กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
- สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
- ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 
- สรุปและวิเคราะหผล 

3.1  การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
การดําเนินการสรางชุดทดลอง ไดทําการ 

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ และทําการวิเคราะหหลักสูตร
รายวิชา เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งได
กําหนดเนื้อหาเรื่อง การเชื่อมตไมโครคอนโทรลเลอร
กับหนวยแสดงผลแบบ Dot Matrix ซึ่งเปนที่นิยมกันมาก
ในงานประชาสัมพันธโฆษณาตางๆ ที่ใชตัวอักษร
ภาษาไทย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมี
ปญหามาก เนื่องจากขาดสื่อการเรียนการสอนและมี
ราคาแพง โดยสามารถจัดทําใบงานได 2 เรื่อง คือ 

- การทดลองที่ 1 เรื่อง การควบคุมการติดสวาง 
- การทดลองที่ 2 เรื่อง การแสดงผล

ตัวอักษรภาษาไทย 

3.2  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ เปนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

ช้ันสูง สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โรงเรียน
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุมตัวอยาง   คือ    เปนนักศึกษาชั้นปที่   2 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี 
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คอมพิวเตอร โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมโคร-
คอนโทรลเลอร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
โดยผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง
จํานวน 10 คน 

3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของใบงาน

สําหรับการทดลอง ผูวิจัยไดออกแบบสรางเครื่องมือ
สําหรับงานวิจัย ดังนี้ 

3.3.1 สรางใบงาน สําหรับใบงาน จํานวน 2 
เรื่อง คือ การควบคุมการติดสวาง และ การแสดงผล
ตัวอักษรภาษาไทย ในแตละใบงานประกอบไปดวย 
หัวขอ วัตถุประสงค ลําดับขั้นการทดลอง คําถาม และ
สรุปผลการทดลอง 

3.3.2 สรางชุดทดลอง โดยการวิเคราะห
หัวขอและขั้นตอนการทดลอง เพื่อสรางวงจรทดลอง
ซึ่งประกอบดวยวงจรการแสดงผลแบบ Dot Matrix 
ขนาด 72x16 จุด   ที่ควบคุมการทํางานโดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 จํานวน 1 ชุด ทําการ
ทดลองและใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ซึ่งขั้นตอน
การสรางของชุดทดลองดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรางของชุดทดลอง 
 

3.3.3 สรางแบบฝกหัดทายการทดลองและ
แบบทดสอบ ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย จํานวนอยางละ 
20 ขอ จากนั้นวิเคราะหหาคุณภาพของชุดขอสอบโดย
ใชนักศึกษากลุมทดลองที่เคยเรียนในหัวขอดังกลาว
มาแลว 

3.3.4 สรางแบบประเมินคุณภาพ ใบงาน ชุด
ทดลอง และขอสอบที่สรางขึ้น โดยกําหนดระดับ
ความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคาที่ใหน้ําหนัก
คะแนนในระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  ผูวิจัยไดทําการหา
คุณภาพของเครื่องมือ ของชุดการทดลองที่สรางขึ้น
ทั้งหมด โดยใชแบบประเมินนําไปใชกับผูเช่ียวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบและ
ตอบแบบประเมิน และนําขอมูลที่ไดตลอดจน

หน้าที่ 178



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-045 

ขอเสนอแนะมาทําการปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหมี
คุณภาพตามที่ตองการตอไป 
4.  ผลของการวิจัย 

ชุดทดลองเรื่องการแสดงผลแบบแมตริก 
ชนิดจุด ที่สรางขึ้นมี 2 การทดลอง คือ การควบคุม
การติดสวาง  และการแสดงตัวอักษรภาษาไทย  มี
รายละเอียด ดังนี้ 
4.1 ผลของชุดการทดลองที่สรางขึ้น 

4.1.1 คูมือครู เปนเครื่องมือสําหรับผูสอน 
ซึ่งประกอบดวยแผนการเรียน ใบงาน และชุดขอสอบ 

4.1.2 ชุดทดลองเรื่องการแสดงผลแบบแมตริก 
ชนิดจุด มีความละเอียดขนาด 72x16 จุด รายละเอียด 
ขนาดและโครงสรางของชุดทดลอง ดังแสดงในภาพที่  5 

 

 
 
ภาพที่ 5 ชุดทดลองการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด 
 
4.2 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพชุดทดลอง 

ผลของการนําเอาชุดการทดลอง เรื่องการ
แสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด ไปใชกับกลุมตัวอยาง   
ที่เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จะไดผลการหา
ประสิทธิภาพ ดังในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุด
ทดลองที่สรางขึ้น 

รายการ 
 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 

รอยละ 
 

แบบฝกหัดทายการทดลอง 
 

20 17.10 85.50 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

20 17.70 88.50 

 
จากผลการทดลองในการทําแบบฝกหัดหลัง

การทดลอง (E1) ของเพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
ทดลอง เรื่องการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด จํานวน 
2 การทดลอง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งกลุม
ตัวอยางทําคะแนนไดเฉลี่ย 17.10 คะแนน หรือคิดเปน
รอยละ 85.50 และจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) ของกลุมตัวอยาง พบวา
สามารถทําแบบทดสอบไดถูกตอง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 
17.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเปนรอยละ 88.50 
 
5.  สรุปผล 

บทความนี้ไดนําเสนอ ผลการวิจัยในการ
พัฒนาชุดทดลองการแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุดที่
ผูวิจัยไดสรางขึ้นหลังจากนํา ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจาก
การทําแบบฝกหัดหลังการทดลอง และการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาชุดทดลอง เรื่อง การ
แสดงผลตัวอักษรภาษาไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (E1/E2) 
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รอยละ 85.50 / 88.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 
80/80  

สรุปไดวา ชุดทดลองเรื่อง การแสดงผล
แบบแมตริกชนิดจุด ที่สรางขึ้นสามารถใชกับนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดเปนอยางดี โดยประสิทธิภาพชุดทดลองอยูใน
เกณฑดี 

การอภิปรายผลการวิจัย จะเห็นวาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองเรื่อง การแสดงผลแบบแมตริกชนิดจุด 
ที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่
กําหนดไว และมากกวารอยละ 80/80 ทั้งนี้ อาจมีผล
สืบเนื่องมาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

1. ชุดทดลองที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานการ
ประเมินผลและตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญทั้งทางดาน
การออกแบบผลิตสื่อและทางดานเนื้อหาวิชาการจาก
อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งผลจากการประเมินและแนะนํา
จากผูเช่ียวชาญ และอาจารยที่ปรึกษา ยังนําไปใชใน
การตรวจปรับและแกไขขอบกพรองอีกดวย ดังนั้นเมื่อ
นําสื่อที่มีการออกแบบและสรางอยางมีระบบ ไปใชกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง ไดทําการเรียนและฝกปฏิบัติ
กับชุดทดลอง จึงเกิดการเรียนรู และจดจํา ไดดีจนเกิด
เปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบทดลอง สิ่ง
สําคัญคือจําเปนตองมีสื่อการสอนที่เปนชุดการทดลอง
ที่มีคุณภาพสอดคลองกับหัวขอของหลักสูตร เปนสวน
ชวยใหนักศึกษาสามารถรับเนื้อหาไดมากขึ้น สงเสริม
ใหนักศึกษาสามารถจินตนาการไดมากขึ้น และจาก
การทําแบบฝกหัด ทําใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้งมาก

ยิ่งขึ้น ชวยใหจดจําเนื้อหาไดดีและปองกันการเลือนหาย 
สงผลใหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีคาเทากับ 88.50 สูงกวาจากการทํา
แบบฝกหัดหลังการทดลองที่มีคาเทากับ 85.50 
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บทคัดยอ 

  

  ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนและความเจริญ 
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนผลให
เกิดปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย
เพิ่มขึ้น  อาจเปนไปไดวาพฤติกรรมที่ไมดีของเด็กและ
เยาวชนในปจจุบันเกิดขึ้นจากการขาดความตระหนัก
ทางดานศีลธรรมและจริยธรรม   แนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถบรรเทาความรุนแรงของปญหาเหลานี้ได คือ
การบูรณาการศีลธรรมและจริยธรรมเขาไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน  
 การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคดังนี้ เพ่ือจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการสรางเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐาน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 
2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 44 คน ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ
ผูเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู  
  เมื่อนําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใช
พบวา ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรูตาม
กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้น  รอยละ  83.33   ของ
ผูเรียนที่ใหสัมภาษณเห็นวากิจกรรมการเรียนรูชวยให
เห็นคุณคาของการเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
มากยิ่งขึ้น    นอกจากนี้ผูเรียนรอยละ  94.44   ของ
ผูเรียนที่ใหสัมภาษณมีความเห็นวาสื่อตาง ๆ  ที่ใชใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนี้สามารถสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของตนเองและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ, คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค, เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
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Abstract 
 
  Under the current of globalization and 

the development of technology and computers, 

there are a higher number of problems dealing 

with children and youth in Thai society. 

Possibly, the nowadays problems of children and 

youth’s bad behave are caused by the lacking 

awareness of moral and ethics. A way to reduce 

the violent of these problems is the integration of 

moral and ethical issues into school curriculum.   

This research aims to provide an 

integrated learning process for enhancing 

student’s desirable characteristics in the 

fundamentals of information technology course 

and study students’ responses to the learning 

process. The sample of the study was the seventh 

grade students of 44 from a high school in the 

second semester of academic year 2007. 

Research data was collected by classroom 

observations and interviewing during the 

classes. 

  The data from the implementation of an 

integrated learning process showed that students 

were enjoyed with the learning activities which 

provided for them. 83.33 percent of students who 

were interviewed indicated that the learning 

activities helped them to see the value of morals 

and ethics. Additionally, 94.44 percent of 

students, who were interviewed, agreed that all 

medias or materials in each learning activity 

were able to enhance their desirable 

characteristics and it could be applied to their 

real life.  

 
Keywords : Integrated learning, Learner’s 

Desirable Characteristics, Fundamentals of 

Information Technology 

 
1.  บทนํา 

ความเจริญกาวหนาของโลกยุคโลกาภิวัฒน 
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทําใหผูคนในสังคม
สามารถติดตอสื่อสารกันไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตามความเจริญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ก็ไดสงผลกระทบในทางลบตามมาดวยเชนกัน ไมวา
จะเปนความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคมในอนาคต  ผลกระทบ
เหลานี้ลวนมีผลมาจากความเสื่อมถอยทางคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่ดี  

การศึกษาในประเทศไทยพยายามมุงเนน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนมากขึ้น 
เพื่อใหดํารงไวซึ่งสังคมที่เปยมดวยคุณธรรม ลดการ
เอารัดเอาเปรียบของผูคนในสังคม สงเสริมการอยู
ร วมกันด วยความ เอื้ อ เฟ อ เผื่ อแผ  รู รั กสามัคคี 
สอดคลองกับแนวคิดในการจัดการศึกษามาตรา 23 
และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหแตละสาขาวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผู เรียนเปนสําคัญ ผสมผสาน
ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ   อยางสมดุลและมีการ
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ดังนั้น แนวทางหนึ่ง
ที่จะสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดตอเด็กและเยาวชนได 
ก็คือการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการสรางเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย  
  1. เพื่อจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการสราง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
 2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการสรางเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
 3.1  ประชากรเปนผูเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพนมสารคาม “พนม
อดุลวิทยา” กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  มี
จํานวน 44 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 3.2  เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
พ้ืนฐาน  ไดแก การใชงานระบบปฏิบัติการเบื้องตน 
อินเทอรเน็ต โปรแกรมประมวลคํา และโปรแกรม
นําเสนอ 
 3.3  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ไดแก ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณาเอื้อเฟอ      
เผื่อแผ  ความประหยัด 
 3.4  ประเภทของสื่อสงเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ไดแก นิทาน ขาวประจําวัน อัตตชีวประวัติ   
นิตยสาร และภาพยนตร 
 

4.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียน

เปนสําคัญ พัฒนาผูเรียนทั้งความรู และคุณธรรมอยาง
สมดุล เพื่อเปนทรัพยากรมนุษยที่คุณคาของสังคม 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู เทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปนคนดี มีความรู 
ความสามารถ มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมในการ
เรียนรู 
  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการ
เรียนรูโดยการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชากับสาระความรู
อื่นๆ ใหมีความสัมพันธกัน เพื่อประโยชนสูงสุด     
ในการพัฒนาผูเรียน 
  หลักการสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ แสดงในภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1: หลักการการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ [1] 

 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบูรณาการ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน พบวาจาก
งานวิจัยของ รอยพิมพใจ [2] ปทีป [3] และMartin [4]  

 เนนการปลูกฝง
จิตสํานึก คานิยม 

และจริยธรรม    
ที่ถูกตอง 

 จัดประสบการณ
ตรงใหกับผูเรียน 

 เนนผูเรียน    
เปนศูนยกลาง 
 

 จัดบรรยากาศ
ที่สงเสริมให
ผูเรียนกลาคิด 
กลาทํา 

 ใหผูเรียนไดรวม
ทํางานกลุม 

 

การจัดการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการ 
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ไดผลการวิจัยสอดคลองกัน คือ การจัดการเรียนรูโดย
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเฉพาะดานในรายวิชา
ตามหลักสูตรปกติ สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีแนวคิด
เชิงจริยธรรมสูงขึ้นได 
5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

เปนการวิจัยก่ึงเชิงทดลอง(Quasi-Experimental 
Research) ดําเนินการวิจัยโดยการออกแบบและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการสราง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน จํานวน 16 สัปดาห 

ทั้งนี้ สื่อที่ใชสําหรับสรางเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียนเปนสื่อที่ผูเรียนสามารถพบเห็น
ไดในชีวิตประจําวัน 
  ซึ่งเรียนรูเนื้อหารายวิชา โดยอาศัยกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชสื่อสําหรับสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งจะทําใหผูเรียนมี
โอกาสไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับ
เนื้อหาหรือเรื่องราวของสื่อดังกลาวนี้ และเกิดการ
พัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของตนเอง จากนั้น
นําแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวนี้สงใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 คน 
และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคจํานวน  2 คน   ผูวิจัย
ปรับปรุงแกไขแผนการเรียนรูตามขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญแลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง และเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป 
  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของ
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค โดยใชแบบ
ประเมินที่มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา 
(Rating Scale)   พบวา   ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหามี
ความเห็นวาแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวนี้มีคาเฉลี่ย

เปน 4.17 ซึ่งอยูในระดับดี และผูเช่ียวชาญดานเทคนิค
มีคาเฉลี่ยเปน  3.91 ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี    
มีคาระหวาง 3.50-4.49  
จากการสังเกตและการสัมภาษณผูเรียนพบวา 
  1)  ผูเรียนมีความสนุกสนานในการรวมกิจกรรม
การเรียนรู โดยรอยละ 83.33 ของผูเรียนที่ใหสัมภาษณ
เห็นวา กิจกรรมการเรียนรูชวยใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของการเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

 2)  รอยละ 94.44 ของผูเรียนที่ใหสัมภาษณ
เห็นวาสื่อตางๆ ที่ใชบูรณาการในการจัดการเรียนรู
สามารถสงเสริมแนวคิดเชิงคุณธรรมของตนเอง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เนื่องจากเปนสื่อ
ที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป  
 

6.  ผลการวิจัย  
     งานวิจัยนี้มีผลดังนี้ 

6.1  ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรู
ที่ผานการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญแลว ซึ่งมีจํานวน
ทั้งสิ้น 16 แผน และเพื่ออธิบายใหเขาใจในรายละเอียด
ผูวิจัยขอยกตัวอยางแผนการเรียนรูที่บูรณาการการ
สรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เรื่อง 
ความรับผิดชอบ  กับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน เรื่อง การกําหนดแท็บ หัวขอยอย 
และสัญลักษณ โดยสื่อที่ใชในการเรียนรูแบบบูรณาการ 
คือ บทความจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
วันที่ 9 เมษายน 2550 หนา 12 เรื่อง นายทุนกับการ
แกปญหากากพิษอุตสาหกรรม ซึ่งมีเนื้อหากลาวถึง
ความรับผิดชอบ แผนในการจัดการเรียนรูสําหรับ
เนื้อหาบูรณาการสวนนี้เริ่มจาก 

ขั้นที่ 1 ใหผูเรียนเปรียบเทียบระหวางไฟล
เอกสารที่มีการกําหนดแท็บ หัวขอยอย และสัญลักษณ
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กับไฟลขอความปกติ ซึ่งสรางจากบทความเรื่อง นายทุน
กับการแกปญหากากพิษอุตสาหกรรม เพื่อกระตุน
ความสนใจของผูเรียน จากนั้นครูและผูเรียนรวมกัน
เฉลยขอคําถามจากบทความเรื่อง นายทุนกับการ
แกปญหากากพิษอุตสาหกรรม 

ขั้นที่ 2  ครูสาธิตขั้นตอนการใชคําสั่งการ
กําหนดแท็บ หัวขอยอย และสัญลักษณในเอกสาร 
เสร็จแลวใหผูเรียนทํากิจกรรมตามใบกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการกําหนดแท็บ หัวขอยอย 
และสัญลักษณ โดยใชเนื้อเรื่องจากบทความเรื่อง 
นายทุนกับการแกปญหากากพิษอุตสาหกรรม ประกอบ
ในกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 3 ครูและผูเรียนรวมกันประเมินช้ินงาน
ที่ได 

ขั้นที่ 4 ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนรู โดยสรุปทั้งในสวนของการใช
คําสั่งการกําหนดแท็บ หัวขอยอย และสัญลักษณ และ
เนื้อหาหรือเรื่องราวที่ไดจากบทความซึ่งเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบ 

6.2  จากการสัมภาษณผูเรียนหลังจากได
เรียนรูตามแผนที่ผูวิจัยกําหนดไปแลวในสัปดาหที่ 1-8 
พบวารอยละ 83.33 ของผูเรียนที่ใหสัมภาษณมีความเห็น
วากิจกรรมการเรียนรูนี้ชวยใหผูเรียนเห็นคุณคาของ
การเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น และ
รอยละ 94.44 ของผูเรียนที่ใหสัมภาษณมีความเห็นวา
สื่อที่ผูวิจัยนํามาใชในการบูรณาการสามารถสงเสริม
แนวคิดเชิงคุณธรรมของผูเรียนในการนําไปประยุกตใช
ในชีวิตจริงได นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาชวง
ระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูนั้นผูเรียนมีความ
สนุกสนานในการรวมกิจกรรมดังกลาวอีกดวย 

7.  บทสรุป  
ดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรกอให เกิดผลผลกระทบทางลบตอเด็ก
และเยาวชน แนวทางหนึ่งที่สามารถบรรเทาผลกระทบ
ดังกลาวนี้ได ก็คือ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
การสรางเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชา
ตามหลักสูตรปกติ โดยดําเนินการวิจัยเพื่อออกแบบ
และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู หลังนําไปทดลอง
กับผู เรียนที่ เปนกลุมตัวอยางพบวา ผู เรียนมีความ
คิดเห็นในทางบวกตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ดังกลาวนี้ โดยเห็นวาเปนการจัดการเรียนรูที่ทําให
การเรียนรูสนุกสนาน และไมนาเบื่อ นอกจากนี้ยังได
ขอคิดที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
  บทความวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของงานวิจัย 
เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการการสรางเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน ผลการวิจัยที่นําเสนอไดมาจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสังเกตและการ
สัมภาษณความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูระหวางสัปดาหที่ 1-8 ทั้งนี้ผู วิจัยยังจะตอง
ดําเนินการวิจัยตอไปเพื่อเก็บขอมูลใหครบทั้ง 16 
สัปดาหของภาคการศึกษา 2/2550 นี้ 
 
8.  อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยที่พบวา    ผูเรียนสวนใหญมี
ความคิดเห็นในทางบวกตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ดังกลาวนี้ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปทีป [4] ที่
ไดสรางรายวิชาเกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร 
และจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชขอมูลและสื่อ
ที่ เกี่ยวกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร  เพื่อพัฒนา
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จริยธรรมทางคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร แตสําหรับการวิจัยนี้ เปนการนําสื่อที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียนมา
บูรณาการรายวิชาคอมพิวเตอรตามหลักสูตรปกติ 
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูตามหลักสูตร
ราย วิชา เทคโนโลยีสาระสนเทศพื้นฐาน  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งพบวาการ
จัดการเรียนรูสามารถจัดการไดอยางลงตัว  
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การออกแบบวงจรเลื่อนเฟสสัญญาณรูปคลื่นซายนแบบนําหนาดวยอุปกรณ 
CCTA ที่ควบคุมดวยกระแสเพียงตัวเดียว 

Design of Sinusoidal Leading-type Phase Shifting Circuit Using Single 
Current Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier 

(CCCCTA)  
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บทคัดยอ 
 

บทความนี้ นําเสนอการออกแบบวงจรรวม 
เพื่อสรางและออกแบบวงจรเลื่อนเฟสแบบนําหนา    
โดยใช CCCCTA จุดเดนของวงจรคือ สามารถปรับคา
มุมตางเฟสที่ตองการเลื่อนดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
วงจรที่นําเสนอไมซับซอนประกอบไปดวย CCCCTA 
เพียงหนึ่งตัว  ตอรวมกับตัวเก็บประจุอีกหนึ่งตัว  โดย
ปราศจากตัวตานทานภายนอกทําใหเหมาะสมที่จะนําไป
พัฒนาเปนวงจรรวม    โดยสมรรถนะการทํางานของ
วงจรที่นําเสนอนี้สามารถยืนยันผลไดดวยการจําลอง
การทํางานดวยโปรแกรม   PSPICE    สามารถทําการ
เลื่อนเฟสสัญญาณซายนไดความถี่สูงถึงระดับ 100M Hz  
โดยที่ยังรักษาระดับของสัญญาณใกลเคียงอุมคติ วงจร

มีอัตราการบริโภคพลังงานเทากับ  1.25mW  และ
สามารถใชงานไดที่แรงดันไฟเลี้ยง  ± 1.5V 
 
คําสําคัญ  : วงจรทรานลิเนียร, เลื่อนเฟสสัญญาณ
ซายน 

 
Abstract 

 
This paper presents an Integrated 

Circuit (IC) design approach to design and 

implement a leading-type sinusoidal phase 

shifting circuit using Current Controlled Current 

Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA). 

Its advantages are that a sinusoidal output phase 

angle can be electronically adjusted: the circuit 
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description is very simple, consisting of merely 

single CCCCTA and 1 capacitor. Without 

external resistors, the proposed circuit is very 

appropriate to further develop into an integrated 

circuit. The PSPICE simulation results are 

depicted. The given results agree well with the 

theoretical anticipation and operating frequency 

is up to hundreds megahertz ranges which keep 

in a signal level approximate an ideal. The 

power consumption is about 1.25 mW at ± 1.5 

supply voltages. 

 
Keywords : Translinear, Sinusoidal Phase  Shifting 

 

1. บทนํา 
วงจรเลื่อนเฟส (Phase Shifting Circuit) 

เปนวงจรกรองความถี่ที่ยอมใหทุกความถี่ผาน โดย
ขนาดของสัญาณอินพุตกับเอาตพุตจะมีขนาดเทากัน 
แตสามารถ   ที่จะเลื่อนเฟสใหสัญญาณเอาตพุตกับ
อินพุตตางกัน      วงจรเลื่อนเฟสเปนวงจรที่นําไป
ประยุกตใชงานรวมกับวงจรอื่นๆ ในระบบไฟฟา
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกสๆ ไดมากมายในปจจุบัน 
เชน ใชในอุปกรณเครื่องมือวัดเฟสมิเตอร ออสซิลโลสโคป 
ในวงจรมอดูเลตแบบตาง ๆ [1] วงจรหนวงเวลา [2] 
และเครื่องชวยฟง 

จากการศึกษาพบวา ไดมีผูนําเสนอวงจร
เลื่อนเฟสที่มีโครงสรางและวิธีการตางๆ โดยการ
ออกแบบจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ในระดับ
ทรานซิสเตอร (Transistor Level)  และแบบอุปกรณ
สําเร็จรูป  (Building Block)   โดยวิธีที่ใชระดับ
ทรานซิสเตอรในการออกแบบมีความซับซอนมาก 

ดวยเหตุนี้ ไดมีการนําเสนอ การออกแบบวงจรดวย
อุปกรณสําเร็จรูป เชน ออปแอมป [3] วงจรสายพาน
กระแส [4], [5] โอทีเอ (Operational Transconductance 
Amplifier) [6] วงจรสายพายกระแสที่ควบคุมดวย
กระแส (Current Controlled Current Conveyor) [7] 

อยางไรก็ตามวงจรที่ไดนําเสนอกอนนี้  ได
ออกแบบวงจร ที่ตอรวมกับอุปกรณพาสซีฟจํานวน
มากและในการออกแบบยังมีความซับซอนอยู ซึ่ง
ประกอบไปดวยวงจรคูณ วงจรหาร และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งอยูในรูปของวงจรรวมหลายตัว และ
ยังตอบสนองความถี่ไมกวางมาก ซึ่งไดเพียงระดับ 
100 kHz เทานั้นที่วงจรยังคงรักษาระดับของสัญญาณ
ไวได จึงไมสามารถนําวงจรไปประยุกตใชงาน ในยาน
ความถี่สูงไดประกอบกับวงจรที่กลาวมาดังขางตนนั้น 
เปนวงจรที่มีโครงสรางซับซอนไมเหมาะที่จะนําไป
ประยุกตใหอยูในรูปของวงจรรวม 

จากปญหาดังกลาวขางตน ในงานวิจัยนี้  จึง
นําเสนอ วงจรเลื่อนเฟสที่สามารถปรับคามุมตางเฟส
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช Current Controlled 
Current Conveyor Transconductance Amplifier 
(CCCCTA) [8] ซึ่งโครงสรางของวงจรที่นําเสนอ   
ไมซับซอน ประกอบไปดวย CCCCTA เพียงตัวเดียว 
ตอรวมกับตัวเก็บประจุอีกหนึ่งตัว จึงเหมาะสมที่จะ
สรางเปนวงจรรวม ผลการทดสอบสมรรถนะของ
วงจรโดยใช PSPICE พบวาวงจรยังสามารถรักษา
ระดับของแรงดันใหคงที่ ในยานความถี่ที่กวางถึง
ระดับเมกะเฮิรต 
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2. หลักการทํางานของวงจร 
2.1 หลักการทํางานของ CCCCTA 

เนื่องจากวงจรที่นําเสนอประกอบไปดวย
อุปกรณหลักคือ CCCCTA หัวขอนี้จึงขอกลาวถึง 
CCCCTA พอสังเขป ซึ่งความสัมพันธของกระแส
และแรงดันของ CCCCTA แสดงดวยสมการในเชิง
เมตริกซไดดังนี้ 

 
 
(1) 
 
 

โดยที่ CCCCTA จะมีคาความตานทานอินพุตที่ขา x
( xR )มีคาจํากัด ซึ่ง xR  สามารถควบคุมไดจากกระแส 
ไบแอส 1BI ดังสมการตอไปนี้ 
 

(2) 
 

คาความนําถายโอนของ CCCCTA สามารถควบคุมไดที่ 

2BI  ดังแสดงไดตามสมการที่ (3) 
 

(3) 
 

เมื่อ TV  เปนศักดาความรอน CCCCTA มีสัญลักษณ
วงจรสมมูลและโครงสรางภายในดังภาพที่ 1 (ก) (ข)
และ (ค) ตามลําดับ 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

 
ภาพที่ 1 CCCCTA (ก) สัญลักษณ (ข) วงจรสมมูล 

(ค) โครงสรางภายในของ CCCCTA 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสรางของวงจรเลื่อนเฟสที่นําเสนอ 
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2.2  หลักการของวงจรเลื่อนเฟสที่นําเสนอ 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางของวงจรเลื่อน

เฟสที่นําเสนอ พิจารณาจากโครงสรางของวงจรใน
ภาพที่ 2 และใชคุณสมบัติของ CCCCTA ที่ไดกลาว
มาแลวในหัวขอที่ 2.1 จะไดกระแส XI ดังนี้ 

x

in
X R

V
I =   (4) 

 
และจากวงจรพบวา 

−+=
OzC III   (5) 

 
จากคุณสมบัติของ CCCCTA จะได XZ II =  จาก 
สมการที่ (5) จะได 
 

−+=
OzC III   (6) 

 
แทน (4) ใน (6) และ  outmO

VgI =−   ดังนี้ 

outm
x

in
C Vg

R
V

I +=  (7) 

 
จากวงจรในภาพที่ 2 จะไดกระแส CI  ดังนี้ 

 
)( outinC VVCsI −=  (8) 

 
แทนสมการ (8) ใน (7) ดังนี้ 

outm
x

in
outin Vg

R
V

VVCs +=− )(  (9) 

ดังนั้นจะไดฟงกชันโอนยายดังนี้ 

m

x

in

out

gCs
RCs

V
V

sH
−
−

==
/1

)(         (10) 

จากสมการที่ (10) หาก xm Rg /1=  ซึ่ง
ทําไดโดยปรับกระแสไบอัส 12 4 BB II = จากสมการที่ 
(10) จะได 

m

m

gCs
gCs

sH
+
−

=)(   (11) 

 
เมื่อ ϖjs =  ในสมการที่ (11) จะได 

1)( =
+
−

=
m

m

gCj
gCj

sH
ω
ω

 (12) 

 
และมีมุมตางแฟสดังนี้ 

mg
fCπωϕ 2tan2)( 1−−=   (13) 

 

เมื่อ TBm VIg 2/2=  จากสมการที่ (13) จะได  

2

1 4tan2)(
B

T

I
fCVπ

ωϕ −−=  (14) 

 
 
จากสมการที่ (12) และสมการที่ (14) สรุปไดวาวงจร
เลื่อนเฟสตามรูปที่ 2 ที่นําเสนอนั้น มีอัตราขยาย
กระแสเทากับ 1 ซึ่งเปนคุณสมบัติทั่วไปของวงจร
เลื่อนเฟส  และสามารถปรับคามุมตางเฟสไดดวย
กระแสไบแอส 2BI  
 
3.  ผลการจําลองการทํางาน 

เพื่อเปนการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่
นําเสนอ จึงไดจํา ลองการทํางานของวงจรดวย
โปรแกรม PSPICE สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ
NPN ที่ใชในการจําลองการทํางานของวงจร ไดใช
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พารามิเตอรของทรานซิสเตอรเบอร PR200N และ
NR200N ตามลําดับ ซึ่งเปนทรานซิสเตอรอารเรย
ALA400 ของ AT&T [9] โดยกําหนดให CCCCTA
ทํางานที่แรงดัน ±1.5V และมีโครงสรางภายในแสดง
ดังภาพที่ 1(ค) โดยตัวเก็บประจุเทากับ 1nF สวน 

FI B μ501 = และ FI B μ2002 =  เมื่อปอน
สัญญาณอินพุต 10 mV 

 

ภาพที่ 3 ผลตอบสนองทางเฟสเทียบกับความถี่ 
 

 
ภาพที่ 4 ผลตอบสนองทางขนาดเทียบกับความถี่ 

 
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางมุมตาง 

เฟสเทียบกับความถี่ ซึ่งพบวาที่ความถี่ตํ่าสัญญาณ
อินพุตกับเอาตพุตจะมีเฟสตางกัน 180 องศา สวนที่
ความถี่สูงจะมีเฟสตางกันลดนอยลง สอดคลองกับ
สมการที่ (14) สวนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธของ

ความถี่กับขนาดสัญญาณของวงจรที่นําเสนอ กับขนาด
ของสัญญาณในทางอุดมคติ ซึ่งผลที่ไดมีความ
คลาดเคลื่อนจากในทางอุดมคติเล็กนอย และมีความ
สอดคลองกับสมการที่ (14) 
 

 
ภาพที่ 5 สัญญาณอินพุตเทียบกับเอาตพุต  

เมื่อปอนอินพุตมีความถี่ 1kHz 
 

ภาพที่ 6 สัญญาณอินพุตเทียบกับเอาตพุต 
เมื่อปอนอินพุตมีความถี่ 1MHz 

ภาพที่ 7 สัญญาณอินพุตเทียบกับเอาตพุต 
เมื่อปอนอินพุตมีความถี่ 100MHz 
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ภาพที่ 5 6 และ 7 แสดงสัญญาณอินพุต
เทียบกับเอาตพุต เมื่อปอนอินพุตมีความถี่ 1 kHz 1 
MHz และ100 MHz ตามลําดับ ผลที่ไดสอดคลองกับ
ผลการทดลองดังภาพที่ 3 กลาวคือ เมื่อความถี่ 1 kHz 
จะทําใหสัญญาณเอาตพุตมีความตางเฟสกับอินพุตอยู 
180 องศาและที่ความถี่ 100MHz สัญญาณเอาตพุตกับ
อินพุตจะมีเฟสเหมือนกัน สวนภาพที่ 8 แสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงของมุมตางเฟสที่คากระแสไบแอสตางๆ
เห็นไดชัดเจนวา คามุมตางเฟสของสัญญาณสามารถ
ควบคุมไดจากคากระแสไบแอส 2BI  สอดคลองกับ
สมการที่ (14) 

ภาพที่ 8 ผลของมุมตางเฟสเมื่อเปลี่ยนแปลงคา 
กระแสไบแอส 

 
4.  สรุป 

บทความวิจัยนี้ไดนําเสนอ วงจรเลื่อนเฟส
แบบนําหนา โดยใชอุปกรณ CCCCTA เพียงตัวเดียว 
ตอรวมกับตัวเก็บประจุอีกเพียงหนึ่งตัว จึงมีความสะดวก
และงายตอการพัฒนาเปนวงจรรวม เนื่องจากจะใช
พื้นที่ในชิปนอย โดยสามารถควบคุมความถี่ในการ
เลื่อนเฟสไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส วงจรมีอัตรา
การบริโภคพลังงานเทากับ 1.25mW ที่แรงดันไฟเลี้ยง  
± 1.5V 
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ระบบรับสัมผัสแรงกดทับและอณุหภูมิสําหรับการศึกษา 
และติดตามภาวะกดทบัของผิวหนังรางกาย 

Pressure and Temperature Sensors System for Studying and Tracking 
Pressured Status of Body Skin 
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บทคัดยอ 
 

แผลกดทับ  (Pressure sore)  เปนปญหา
แทรกซอนที่พบไดทั่วไปในผูปวยที่เคลื่อนไหวดวย
ตนเองไมไดหรือผูปวยโรคเรื้อรังที่นอนติดเตียงนาน  
ในรายที่อาการรุนแรงอาจติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตได  
การรักษาที่ดีที่สุดก็คือการปองกันไมใหเกิดแผลกดทับ 
แผลกดทับจะเกิดขึ้นกับผิวหนังบริเวณที่มีการกดทับ
ทําใหขาดการไหลเวียนโลหิตตอเนื่องเปนระยะเวลา 
นานกวา 2-3 ช่ัวโมง ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับแตละบุคคล
และพยาธิสภาพของโรคในผูปวยอีกดวย งานวิจัยน้ี 
ไดนําเสนอระบบรับสัมผัสแรงกดทับและอุณหภูมิ
สําหรับการศึกษาและติดตามภาวะกดทับของผิวหนัง
รางกาย โดยใชตัวรับสัมผัสแรงกดทับ  (Pressure sensor) 
และตัวรับสัมผัสอุณหภูมิ   (Temperature sensor)    
ระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถติดตั้งใชงานรวมกับเตียง
และวัสดุรองนอนพื้นบานได แนวคิดในการใชงานคือ
เมื่อระบบตรวจพบวาผูปวยมีภาวะแรกเริ่มที่จะนําไปสู
การเกิดแผลกดทับก็จะสงสัญญาณเตือน   ผูดูแลผูปวย

ก็สามารถใหการบริบาลพลิก ตัว ผูป วยไดตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย 
 
คําสําคัญ : แผลกดทับ, ตัวรับสัมผัสแรงกดทับ, ตัวรับ
สัมผัสอุณหภูมิ  
 

Abstract 
 

Pressure sore is a complication which 

can be generally found in patients who are 

unable to move themselves or chronic-disease 

patients who are confined to bed.  In severe 

case, pressure wound may be infected causing 

septicemia and leading to death.  Preventing 

patients from pressure sore is the best treatment.  

The sore can develop at skin area which is 

pressed making its blood supply cut off for more 

than two to three hours depending on individual 

persons and symptom of their diseases.  This 

research proposes system for studying and 

tracking pressured status of body skin by using 

pressure and temperature sensors.  The system 
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can be installed with common beds and native 

bed sheets.  A concept of using the system is to 

detect initial stage of pressed skins risking to 

become pressure sores and then produce alarm 

signal so that person  taking care of the patient 

can perceive to reposition his/her patient at the 

appropriate time. 

 

Keywords : pressure sore, pressure sensor, 
temperature sensor 
 
1. บทนํา 
 แผลกดทับ (pressure sore) หรือแผลที่เกิดขึ้น 
กับผิวหนังบริ เวณที่มีการกดทับทํ าใหขาดการ
ไหลเวียนของโลหิตตอเนื่องกันเปนระยะเวลานาน
กวา   2-3  ช่ัวโมง    ]1 [  เปนสภาพการณที่เกิดขึ้นกับ
ผูปวยในโรงพยาบาลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ แมแตในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่มี
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีก็ไดมีการรวบรวมสถิติ
การเสียชีวิตจากกรณีแผลกดทับวามีจํานวน 34,319   ราย
ตอป หรือเฉลี่ยแลวประมาณ 3   รายตอช่ัวโมง    ]2    [
และจากงานวิจัยของ  Russo และ Elixhauser    ]3    [
พบวาในป ค .ศ    .2003 ผูปวยแผลกดทับเพิ่มขึ้นรอยละ  63    
เมื่อเทียบกับ 11    ป กอนหนานี้ แผลกดทับเปนปญหา
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่นอนติดเตียงนาน และ
วิธีการรักษาที่ดีที่สุด คือ การปองกันการเกิดแผลกดทับ 

]4[  การพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับสําหรับ
ผูปวยที่ เคลื่อนไหวดวยตนเองไมไดโดยทั่วไปนั้น 
พยาบาลจะคอยพลิกตัวใหทุก 2-4   ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับ
สภาพผูปวย การวินิจฉัยโรคและอาการแทรกซอน
อื่นๆ  อยางไรก็ตามปญหาแผลกดทับก็ยังคงพบได  
ในปจจุบัน ในประเทศไทยมีการคิดคนและพัฒนา

เตียงปองกันแผลกดทับ เรียกวา “ญาณินทรเบด”[5] 
ซึ่งมีประสิทธิภาพ   100  เปอรเซ็นตในการปองกันแผล
กดทับ โดยใชหลักการสลับจุดรับน้ําหนักเพื่อให
ผิวหนังและกลามเนื้อพักไดอยางเต็มที่ ผูปวยที่ไม
สามารถขยับรางกายไดจึงเสมือนมีการขยับรางกายได
ทุกจุดทั่วรางกายแมไมไดพลิกตัวผูปวย ระบบทํางาน
ดวยคอมพิวเตอรและไฮดรอลิก การผลิตเตียงนี้มี
ตนทุนประมาณ 200,000  บาท ซึ่งแมวาจะมีตนทุนต่ํากวา
เตียงที่นําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาประมาณ 
2,000,000  บาท ก็ยังนับวามีราคาสูงอยู ปจจุบันใน
ตางประเทศ ไดมีแนวทางการวิจัยสําหรับปองกัน
ภาวะแผลกดทับโดยใชอุปกรณรับสัมผัสหรือตัวรับ
สัมผัส (Sensor)  เชน   การนําเอาระบบเครื่องกล
จุลภาค (MEMS) มาใชเปนเทคโนโลยีในการตรวจ
พ้ืนผิว ]6  [  เซ็นเซอรวัดการกระจายอุณหภูมิที่จุดตางๆ
ของรางกาย 16  จุดโดยใชการสงขอมูลผาน IC RAM การด

 ]7 [  Mandy T. Lowery [8] ก็ไดทําเครื่องประเมินความเสี่ยง
จากการเกิดแผลกดทับแตในประเทศไทยยังไมพบวา
มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณรับสัมผัสเพื่อปองกัน
ภาวะแผลกดทับ ดังนั้นผูจัดทําโครงงานจึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาระบบรับสัมผัสแรงกดทับและ
อุณหภูมิสําหรับการศึกษาและติดตามภาวะกดทับของ
ผิวหนังรางกาย  โดยจะพัฒนาฮารดแวรในสวนของ
อุปกรณรับสัมผัสดังกลาว พรอมซอฟตแวรควบคุม
การทํางานของอุปกรณ แลวนําไป ติดตั้งกับเตียงหรือ
วัสดุรองนอนทั่วไปในทองถิ่น ไดแก แครและเสื่อ
กระจูด  ทั้งนี้มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
[9] พบวาเสื่อกระจูดซึ่งเปนผลิตภัณฑพ้ืนบานจาก
หญาธรรมชาติของภาคใตนั้นเปนวัสดุที่ชวยลด
อุณหภูมิ ผิ วหนั งร า งกาย  ณ  จุ ดสัมผัสไดถึ ง  1 
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เปอรเซ็นต จึงสามารถสงเสริมการดูแลและปองกัน
ภาวะกดทับใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได ในการ
ติดตั้งก็จะวางตามจุดที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดแผล
กดทับ  แมวาการประยุกตใชแนวทางนี้กับผูปวยที่
เคลื่อนไหวดวยตนเองไมไดยังจําเปนตองอาศัยผูดูแล
ผูปวยก็ตาม แตก็เปนแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพ
โรงพยาบาลทองถิ่น สถานพยาบาลในชุมชน หรือ
แมแตในบานเรือนที่มีผูปวยตองดูแล และไมมีเศรษฐฐานะ
เพียงพอที่จะจัดหาอุปกรณพิเศษซึ่งมีราคาแพงได 
 การเรียบเรียงและอธิบายโครงสรางดาน
ฮารดแวร ซอฟตแวร ตลอดจนชิ้นงานที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึ้นจะไดกลาวไวในหัวขอที่ 2 3 และ 4 ตามลําดับ 
สําหรับหัวขอที่ 5 จะสรุปถึงการดําเนินงานวิจัยที่จะทํา
ตอไป 
 
2.  โครงสรางทางดานฮารดแวร 
      ในงานวิจัยน้ี สวนของฮารดแวรที่สําคัญ 3 สวน 
ไดแก เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอรวัดแรงกดทับ 
และวงจรควบคุมการทํางาน ซึ่งอธิบายรายละเอียดได
ดังนี้ 
2.1  เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 
       มีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน ไดแก วงจร
ตรวจจับความรอนและขยายสัญญาณ และวงจรกรอง
ความถี่ตํ่าผานสําหรับเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 

2.1.1  วงจรตรวจจับความรอนและขยายสัญญาณ 
               โดยในงานวิจัยนี้เลือกใชวิธีการวัดการแผ
รังสีความรอน โดยใชอินฟราเรดเทอรโมไพลเซ็นเซอร
เปนอุปกรณตรวจจับการแผรังสีความรอนของรางกาย 
เนื่องจากเอาทพุทที่ไดจากเซ็นเซอรเปนระดับแรงดัน
อนาลอกที่แปรผัน โดยตรงกับอุณหภูมิ ซึ่งเมื่อแปลงเปน

สัญญาณดิจิตอลแลว สามารถใชไมโครคอนโทรลเลอร
จัดการกับขอมูลได วงจรตรวจจับความรอนและขยาย
สัญญาณเปนวงจรที่ทําหนาที่รับการแผรังสีความรอน
ของวัตถุแลวเปลี่ยนเปนแรงดันไฟฟา ซึ่งไดเลือกใช

อินฟราเรดเทอรโมไพลเซ็นเซอร เบอร TPS334 ของ

บริษัท  PerkinElmer  (Precisely)   แสดงดังภาพที่ 1 
วงจรทําหนาที่รับการแผรังสีความรอนของวัตถุ
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา โดยใชไอซี Instrument 
Amplier เบอร INA101HP ซึ่งเปนไอซีที่มีคุณสมบัติ
แบบมีอินพุตออฟเซ็ทตตํ่า มีการเปลี่ยนแปลงแรงดัน
ตออุณหภูมิ ตํ่า  มีคาคอมมอนโหมดรีเจกชันเรโช 
(CMRR) สูง และความไมเปนเชิงเสนของอัตราการ
ขยายต่ําจะทําใหเหมาะสําหรับการนํามาใชในอุปกรณ
การวัดที่มีความถูกตองแมนยําสูง โดยแบงเปนภาค
การขยายสองสวน เพื่อขยายสัญญาณจากวงจรขยาย
ภาคแรกใหสูงขึ้นอีก  และใชไอซี Precision Operation 
Amplifier เปนบัฟเฟอรซึ่งจะทําใหแรงดันเอาทพุท
ออฟเซ็ทตของวงจรขยายภาค 1  และ 2  ลดลง แตยังมี
สัญญาณรบกวน (Noise) อยูและจะถูกสงไปยังวงจร
กรองความถี่ตอไป 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1: วงจรตรวจวัดความรอนและขยายสัญญาณ 
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2.1.2  วงจรกรองความถี่ตํ่าผานสําหรับเซ็นเซอร 
วัดอุณหภูมิ   
               อุปสรรคในการทําใหเครื่องมือวัดเกิดความ
ผิดพลาด สวนหนึ่งมาจากสัญญาณรบกวนที่เขามาใน
ระบบ ซึ่งเปนสัญญาณรบกวนความถี่ 50  Hz จาก
แหลงจายไฟของเครื่องมือวัดเอง ดังนั้นจึงจําตองมี
การกําจัดสัญญาณรบกวนออกไปโดยใชวงจรความถี่ตํ่า 
โดยภาพที่ 2 เปนวงจรกรองความถี่ตํ่าที่สามารถเลือก
ความถี่ตัดไดโดยการควบคุมของสัญญาณนาฬิกา โดย
วงจรกรองความถี่ตํ่าที่สรางขึ้นเลอืกใชไอซ ีLTC 1062 
ของบริษัท Linear Technology เปนไอซีกรองความถี่ตํ่า
แบบ Butterworth อันดับ 5  กรองความถี่สัญญาณ
แรงดันที่มาจากเทอรโมไพลเซนเซอรที่ถูกขยายแลว 
รวมกับสัญญาณรบกวนที่เกิดจากแหลงจายไฟของ
ระบบที่ 50 Hz เอาทพุตจากวงจรกรองความถี่ตํ่าจะถูก
ขยายอีกครั้งดวยไอซี LTC 1052  กอนสงเขาไปยัง
พอรต AN ที่ขา 2  -  ขา 10  ของไมโครคอนโทรลเลอร 
dsPIC30F 4011  ซึ่งเปน I/O พอรตและมีวงจรแปลง
สัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล  เพื่ อประมวลผล
สัญญาณตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 : วงจรกรองความถี่ตํ่าผานสําหรับเซ็นเซอร 

วัดอุณหภูมิ 

2.2  เซ็นเซอรวัดแรงกดทับ 
      มีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน ไดแก วงจร
ตรวจจับแรงกดทับและขยายสัญญาณ และวงจรกรอง
ความถี่ตํ่าสําหรับเซ็นเซอรวัดแรงกดทับ 

2.2.1  วงจรตรวจจับแรงกดทับและขยาย
สัญญาณ  
               จากการศึกษาการวัดแรงดวยสเตรนเกจทําให
ทราบวา สัญญาณความตางศักยไฟฟาที่สงออกมาจาก
วงจรบริดจนั้นจะมีคาตํ่าและมีกําลังไมพอที่จะนําไป 
ใชงานได     จึงจําเปนตองมีการขยายขนาดและกําลัง
ของสัญญาณใหมีคาที่เหมาะสม      สําหรับการขยาย
สัญญาณความตางศักยไฟฟาที่มีขนาดเล็กจากวงจรบริดจ
จะใชการขยายสัญญาณโดยวงจรอินสตรูเมนตแอมปลิ- 
ไฟเออร     ซึ่งเปนวงจรที่ใชขยายสัญญาณผลตางและมี
คุณสมบัติที่ดีคือ มีคาความตานทานขาเขาสูง คา CMRR สูง 
มีคาสัญญาณรบกวนและคาออฟเซตดริฟทตํ่า แสดง
ดังภาพที่ 3 เปนวงจรอินสตรูเมนตอยางงายที่ใชไอซี 
Precision Amplifier ขนาดสี่ชุดขยาย เบอร TLC274 
ของบริษัท Texas Instrument กอนจะสงสัญญาณไปยัง
วงจรกรองความถี่ตอไป 

2.2.2  วงจรกรองความถี่ตํ่าสําหรับเซ็นเซอร
วัดแรงกดทับ 
      วงจรกรองความถี่ตํ่าเปนการกรองความถี่
สัญญาณรบกวน  Pass Filter ที่ใชไอซี Precision 
Amplifier เบอร OP07 ของบริษัท Texas Instrument 
กรองความถี่ขนาด 50 MHz จากภาพที่ 4 เปนวงจร
กรองความถี่ตํ่าผาน กรองสัญญาณที่ไมตอง 
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ภาพที่ 3: วงจรขยายสัญญาณเซ็นเซอรวัดแรงกดทับ 
 

การออก ทําการขยายสัญญาณใหสูงขึ้นอีก กอนจะสง
สัญญาณเขาสูไมโครคอนโทรลเลอร ผาน Port AN ที่ขา 
2 - ขา10 ของไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F4011 ซึ่ง
เปน I/O พอรตและมีวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปน
ดิจิตอลเพื่อประมวลผลสัญญาณตอไป 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 : วงจรกรองความถี่ตํ่าผานของสเตรนเกจ 

  
2.3  วงจรควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรและวงจร
แหลงจายไฟ สําหรับควบคุมการทํางานทั้งหมดของ
อุปกรณใหสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัยที่ต้ังเอาไว ซึ่งจะตองประกอบดวย 

2.3.1    การแสดงผลอุณหภูมิและแรงกดทับ 
ผานทางจอ LCD 16x2 

           2.3.2   การแสดงสถานะการทํางานของ
อุปกรณผานหลอด LED 
          2.3.3    การควบคุมการเริ่มตนและการหยุด
การทํางานของอปุกรณ โดยใชปุมควบคุม 
           2.3.4  การรองเตือนผานลําโพงเมื่อเกิดสภาวะ 
การกดทับของผิวหนังรางกาย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: วงจรควบคุมการทํางานของอุปกรณ 
 
      ภาพที่ 5 แสดงการออกแบบลายวงจรควบคุม
การทํางานของอุปกรณทั้งหมดตามวัตถุประสงคของ
โครงงาน 

 
3.  การออกแบบทางดานซอฟตแวร 

      การออกแบบทางดานซอรฟแวรจะตองรับ
ขอมูลจากวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิตอล
เพื่อนําไปประมวลผลแลวสงคาอุณหภูมิที่วัดไดไป
แสดงผลบนจอ LCD และจะตองติดตอกับพอรต RS-232 
เพื่อสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเมื่อขอมูลถูกสงมายัง
คอมพิวเตอรผานพอรตอนุกรม  RS-232 แลวจะตอง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อรับขอมูลมาแสดง
และจัดเก็บลงฐานขอมูล  ในสวนของโปรแกรม
คอมพิวเตอรจะใชการเขียนโปรแกรมควบคุมและ
แสดงผลของไมโครคอนโทรลเลอร dsPIC30F4011 
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โดยใช Editer MPLAB IDE v.7.52 และใช MPLAB 
C.30  เปนตัวคอมไพลซึ่งเปนมาตรฐานของภาษา C 
ในการออกแบบหนาจอเพื่อแสดงคาอุณหภูมิ วันเดือนป 
และเวลาที่ทําการวัดเพื่อบันทึกลงฐานขอมูล ฟงกชัน
หลักที่ใชแสดงไวในภาพที่ 6 - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 : ฟงกชันหนวงเวลาในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 : ฟงกชันการอินเตอรรัฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 : ฟงกชันการรองเตือน 
 

4.  ชิ้นงานที่พัฒนา 
     ผู วิจัยไดพัฒนาชิ้นงานในสวนฮารดแวร
สําหรับระบบรับสัมผัสแรงกดทับและอุณหภูมิ
สําหรับการศึกษาและติดตามภาวะกดทับของผิวหนัง
ตามที่ไดออกแบบไวดังกลาวขางตน ซึ่งจะไดช้ินงาน 
2 สวน ดังแสดงในภาพที่ 9 และ 10  

 

 
 

ภาพที่ 9 : ชุดควบคุมการทํางานของอุปกรณ 
 
 

void DelayNmSec(unsigned int N)  

{  

unsigned int j;  

while(N--)  

  for(j=0;j < MILLISEC;j++);  

return; 

void _ISR _INT0Interrupt(void) 

{ 

 DelayNmSec(10); 

void on_sound_alarm() 

{ 

LATDbits.LATD2=1; 

} 

void off_sound_alarm() 

{ 

 LATDbits.LATD2=0; 

void off_back_light() 

{  

 LATFbits.LATF0=0; 
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ภาพที่ 10 : ชุดรับสัมผัสแรงกดทับและอุณหภูมิ 
 

5.  สรุปผลการดําเนินงานวิจัย 
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอ
การดูแลและปองกันภาวะกดทับสําหรับผูปวยที่ไม
สามารถชวยเหลือตนเองได โดยประยุกตอุปกรณให
เหมาะสมกับสภาพโรงพยาบาลทองถิ่น สถานพยาบาล
ในชุมชนหรือในบานเรือนที่มีผูปวยตองดูแล ซึ่งไม
สามารถจัดหาอุปกรณพิเศษที่มีราคาแพงได 
     สําหรับการดําเนินการในปจจุบัน ผูวิจัยได
พัฒนาในสวนของฮารดแวรแลว เหลือเพียงทดสอบ
และปรับปรุงแกไขในสวนของซอฟตแวรใหถูกตอง 
ก็จะสามารถนําไปติดต้ังเขากับวัสดุรองนอนพื้นบาน
ตามแนวคิดในการติดตั้งใชงานระบบกับแครไมไผ
และเสื่อกระจูด ดังแสดงในภาพที่ 11-14 เพ่ือนําไป
ทดลองใชงานกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 : แครไมไผ 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 : เตียงไมไผ เมื่อเจาะรูตรงพื้นที่เสี่ยง 

ตอการเกิดภาวะกดทับ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 : เตียงไมไผที่ติดต้ังระบบรับสมัผัสแรงกดทับ
และอุณหภูมิสําหรับการศึกษาและติดตามภาวะกดทับ 
 
 
 
      
 
 
ภาพที่ 14 : เตียงไมไผพรอมระบบตนแบบซึ่งปูทับ 

ดวยเสื่อกระจูดพรอมใชงาน 
 
 

 

 

สายแพที่ เชื่อมตอระหวางชุดรับสัมผัสแรงกดทับและ
อุณหภูมิไปยังกลองบรรจุชุดควบคุมการทํางานของอุปกรณ
เพื่อทําการควบคุมการทํางาน 
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โครงงานวิจัยนี้ไดทุนสนับสนุนการพัฒนา
จากโครงการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลนวัตกรรม
เทคโนโลยี ประจําป 2550 ของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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เคร่ืองมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรงปฏิกิริยาของคาน 

Apparatus for Structural Test Demonstration: Reaction of Beams 
 

บุญมี  ทีรวม1   และ ศักดา  กตเวทวารักษ 2 
E-mail : skg@kmutnb.ac.th2 

 
1 แผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2 ภาควิชาครุศาสตรโยธา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องมือ
แสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรงปฏิกิริยาของคาน  
เนื่องจากการเรียนการสอนเฉพาะทางภาคทฤษฎีโดย
ใชวิธีการคํานวณเพียงอยางเดียวนั้น  พบวานักศึกษา
ไมสามารถมองเห็นคาตัวเลขหรือผลของการคํานวณ
ที่เปนรูปธรรมได  เครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสราง
ที่สรางขึ้นจะเปนประโยชนตอผูเรียน   คือ ผูเรียน
สามารถเขาใจการเกิดแรงปฏิกิริยาของคานจากแรง
กระทําแบบตาง ๆ  เชน   แรงกระทําแบบจุด แรง
กระทําแบบแผกระจาย  เปนตน ไดงายขึ้น สามารถ
เรียนรูดวยตนเองไดและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน
ใหสูงขึ้น   เครื่องมือชุดแสดงการทดสอบโครงสราง 
ที่สรางขึ้นสามารถมองเห็นคาของแรงปฏิกิริยาที่เกิด
กับคานที่จุดรองรับไดจริง   จากการทดสอบวัดคาแรง
จากเครื่องมือเทียบกับคาแรงจากการคํานวณไดคา
ความถูกตอง 99.83% เครื่องมือนี้จึงมีประโยชนและ
สามารถนําไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดประโยชนมาก
ยิ่งขึ้นสําหรับการนําไปใชในการเรียนการสอน 
 

คําสําคัญ : เครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสราง,  
แรงปฏิกิริยา 

 
 

Abstract 
 

  The objective of this research is to 
invent the apparatus for structural test 
demonstration: Reaction of beams, because we 
found that the study only theory and calculation 
without practical may not show substantial 
calculation results to student.  This apparatus 
invented will be useful for student in which they 
can easily understand how the beam reactions 
exist by many types of force, e.g. point force, 
distributed force etc. The student can also learn 
by themselves and get more efficient study.   This 
invented apparatus for structural test 
demonstration give the actual reaction results at 
the beam supports.  The accuracy of this 
apparatus compare to the results from theory 
calculation is 99.83%.  Therefore this apparatus 
is very useful and can be developed for more 
beneficial to be used for learning. 
 
Keywords : Apparatus for structural test 

demonstration, Reaction 
 
1. บทนํา 
  การเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรทํา
การถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดมีความรูความเขาใจ
ตรงตามที่ผูสอนถายทอดใหและผูเรียนมีความสามารถ
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ในการคิดและเขาใจไดดวยตนเองโดยมีครูเปนผูช้ีนําทาง
ที่ถูกตอง จากการเรียนการสอนในสถานศึกษาพบวา 
ครู-อาจารยผูสอน ไมสามารถทําการสอนใหนักศึกษา
ไดรับความรูประสบการณตรงเสมอไป ทําใหเกิด
ปญหากับผูเรียนตามมาคือ การรับรู ซึ่งการรับรูของ
แตละบุคคลที่เรียนรวมกันนั้นแตกตางกัน ประกอบกับ
เนื้อหารายวิชาที่มีมากซับซอนยากตอการทําความ
เขาใจ ทําใหผูที่เรียนเกงสามารถรับรูไดเร็วทันกับ
เนื้อหาที่ผูสอนถายทอด แตสําหรับผูที่เรียนออนตอง
ใชเวลาในการรับรูที่มากกวา ทําใหการเรียนในหอง
เปนไปอยางไมสมดุล เปนเหตุใหผูที่เรียนเกงตองรอ 
ผูที่เรียนออนจนกวาจะเขาใจในเนื้อหาวิชา กอใหเกิด
ความเบื่อหนายไมเปนอิสระในการเรียนของแตละคน 

  จากปญหาดังกลาวนั้น จึงตองมีวิธีการเรียน
การสอนที่ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาไดดี โดยเฉพาะ
เนื้อหาวิชาทางดานการวิเคราะหโครงสราง เพื่อสามารถ
วิเคราะหปญหา  แกไขและประยุกตใชเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงได
สรางเครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรง
ปฏิกิริยา (Reaction) ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมใหเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานเทาเทียมกัน และทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอนในเวลาที่จํากัด เนื่องจากการเรียน
การสอนในวิชานี้ใชวิธีการคํานวณ ซึ่งนักศึกษาไม
สามารถมองเห็นผลของการคํานวณที่เปนรูปธรรมได 
ทําใหยากที่จะทําความเขาใจ 
  เครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่อง
แรงปฏิกิริยาที่สรางขึ้นนี้ เพื่อแสดงการเปรียบเทียบ
คาแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทําแบบตาง ๆ 
เชน แรงกระทําแบบจุด แรงกระทําแบบแผกระจาย 

เปนตน ที่อานไดจากเครื่องมือกับผลลัพธจากการ
คํานวณ อีกทั้งนักศึกษาสามารถทําการเรียนรูดวย
ตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะวาพื้นฐาน
การศึกษาพฤติกรรมของโครงสรางและการวิเคราะห
เพื่อหาคาแรงตาง ๆ ที่เกิดกับโครงสรางนั้น ลวนแต
เริ่มตนจากการคํานวณหาคาแรงปฏิกิริยาทั้งสิ้น 

 
2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหหาคาของแรง
ปฏิกิริยา กระทําโดยอาศัยหลักการสมการสมดุลของแรง
เพื่อคํานวณหาคาของแรงปฏิกิริยาของคาน   โดย      
ในงานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหเฉพาะคานชวงเดียวแบบงาย
ตรงตามลักษณะของเครื่องมือที่สรางขึ้น 
 วีระศักดิ์ [1] : ไดทําการวิจัย การสรางและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชากลศาสตรวิศวกรรม 1 
เรื่องระบบของแรงสมดุลของแรง แรงในโครงสราง
และแรงกระจายตามหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง 
ที่สรางขึ้นทดลองกับนักศึกษา แผนกชางยนตช้ันปที่ 1 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผลการวิจัยปรากฏวาชุดการสอน
ที่สร างขึ้น      โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ ยรอยละ 
85.97/82.50 สูงกวาเกณฑ รอยละ 80/80 ที่กําหนดไว 
 ชํานาญ [2] : ไดทํ าการวิจั ยการสร างและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 
เรื่องหนวยแรงในคานตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาชางกอสราง สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยปรากฏวาชุดการสอนที่สรางขึ้น
โดยมีประสิทธิภาพ ทางการเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 87 
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 สมคิด [3] :ไดทําการวิจัย เรื่องการสรางและ 
หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร เรื่อง
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การทดลอง California Bearing Ratio Test (CBR.) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช้ันสูง สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
2546) ผลการวิจัยปรากฏวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 86.75/84.00 สูงกวาเกณฑ 80/80 
ที่กําหนดไว 

สัมฤทธิ์ [4] :ไดทําการวิจัย เรื่องการสราง
และหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการออกแบบ
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เรื่องการออกแบบพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาช้ันสูง สาขาวิชาชางโยธา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2546) ผลการวิจัย
ปรากฏวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
82.53/83.80 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 อดิศักดิ์ [5 ] :ไดทําการวิจัย เรื่องการสราง
และหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาปฐพีกลศาสตร 
เรื่องการจําแนกประเภทของดินโดยวิธี Unified และ
วิธี AASHTO ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง 2546) ผลการวิจัยปรากฏวาชุดการสอนที่
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 86.33/84.47 สูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสราง
เครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรงปฏิกิริยา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
ชางกอสราง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรปรับปรุง 2546) โดยมี
รายละเอียดวิธีการดังนี้ 

  ก) สรางเครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสราง
เรื่องแรงปฏิกิริยา 
  ข) ทําการทดสอบและตรวจสอบความแมนยํา
ถูกตอง 

 

4.  ผลการวิจัย 
4.1  เคร่ืองมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรง
ปฏิกิริยา 
  เครื่องมือที่สรางขึ้น สําหรับแสดงการทดลอง
หาคาของแรงกระทําที่ฐานรองรับของโครงสราง แสดง
ดังภาพที่ 1 ถึง 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การติดตั้งเครื่องมือแสดงการทดสอบ
โครงสรางกอนทดสอบ 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางน้ําหนักทดสอบ 
 

4.2  ผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบเครื่องมือ 
ทดสอบดวยนํ้าหนัก 520 กรัม ที่ระยะ 60 cm 

ตามลักษณะการรับน้ําหนักของคานชุดที่ 1 ดังภาพที่ 4 
และ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยางคานรับน้ําหนักสําหรับทดสอบ
เครื่องมือชุดที่ 1 

 

 คาที่อานไดจากเครื่องมือ แสดงดังภาพที่ 5 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด A อานคาได  260  กรัม 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด B อานคาได  260  กรัม 
 คาน้ําหนักที่ไดจากการคํานวณ 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด A อานคาได  260  กรัม 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด B อานคาได  260  กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 น้ําหนักกระทําบนเครื่องมือและผลของแรง
ตามคานภาพที่ 4 

 
ทดสอบดวยนํ้าหนักกระทําบนคาน ตามลักษณะการ
รับน้ําหนักของคานชุดที่ 2 ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอยางคานรับน้ําหนักสําหรับทดสอบ
เครื่องมือชุดที่ 2 

 

 คาที่อานไดจากเครื่องมือ 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด A อานคาได  752  กรัม 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด B อานคาได  425  กรัม 
 คาน้ําหนักที่ไดจากการคํานวณ 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด A อานคาได  752  กรัม 
  คาแรงปฏิกิริยาที่จุด B อานคาได  425  กรัม 
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  ทําการทดสอบเครื่องมือโดยตัวอยางการ
ทดสอบเพิ่มอีกรวมทั้งหมด 10 ตัวอยาง และทําการ
เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับคาจากการคํานวณ ไดผล
ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาน้ําหนักจากการคํานวณกับ
คาน้ําหนักที่อานไดจากเครื่องมือแสดงการทดสอบ
โครงสราง 

ลําดับ 
คาที่ไดจากการ
คํานวณ (กรัม) 

คาที่อานไดจาก
เคร่ืองมือ (กรัม) 

ความ
แตกตาง
(กรัม) 

ความ
ถูกตอง 

(%) 

ความ
ถูกตอง
เฉลี่ย 
(%) 

RA = 260 RA = 260 0 100 
1 

RA = 260 RA = 260 0 100 
100 

RA = 752 RA = 752 0 100 
2 

RA = 425 RA = 425 0 100 
100 

RA = 935 RA = 932 3 99.68 
3 

RA = 605 RA = 605 0 100 
99.84 

RA = 728.34 RA = 730 1.66 99.77 
4 

RA = 1111.67 RA = 1110 1.67 99.85 
99.81 

RA = 255 RA = 255 0 100 
5 

RA = 255 RA = 255 0 100 
100 

RA = 397.50 RA = 395 2.50 99.37 
6 

RA = 472.50 RA = 472 0.50 99.89 
99.63 

RA = 641.67 RA = 640 1.67 99.74 
7 

RA = 678.33 RA = 680 1.67 99.75 
99.75 

RA = 645.83 RA = 645 0.83 99.87 
8 

RA = 744.17 RA = 745 0.83 99.88 
99.88 

RA = 528.33 RA = 525 3.33 99.37 
9 

RA = 1031.67 RA = 1030 1.67 99.84 
99.61 

RA = 615 RA =612 3 99.51 
10 

RA = 695 RA = 695 0 100 
99.76 

คาเฉลี่ยรวม 99.83 

 
5. สรุปและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุป 
  จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบที่ได
จากตัวอยางที่ใชทําการทดสอบ 10 ตัวอยาง มีคาความ
ถูกตองเฉลี่ยรอยละ 99.83 จึงสรุปไดวาประสิทธิภาพ

ของเครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรง
ปฏิกิริยา ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก 

  จากผลการทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือแสดงการทดสอบโครงสรางเรื่องแรง
ปฏิกิริยาของคาน เมื่อรับน้ําหนักหรือแรงที่กระทํา
แลวมีพฤติกรรมในการถายน้ําหนักลงที่จุดรองรับของ
โครงสรางนั้น สามารถแสดงใหผูเรียนมองเห็นคาแรง
ที่เกิดบนฐานรองรับไดชัดเจน โดยเครื่องมือที่สรางขึ้น
มีประสิทธิภาพและความถูกตองรอยละ 99.83 เมื่อ
เทียบกับคาที่ไดจากการคํานวณตามทฤษฎี ผูเรียน
สามารถทําการทดสอบโดยการกําหนดหรือสรางใบงาน
ขึ้นมาเองไดหลากหลายนอกเหนือจากตัวอยางที่
กําหนดใหและสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา  ไม
จําเปนตองทําเฉพาะในเวลาเรียนเทานั้น ทําใหเกิด
ความทาทายและกระตุนใหเกิดการเรียนรูทุกครั้งที่เรียน
โดยไมตองเสียเวลามากนัก สามารถเรียนรูไดดวย
ตัวเองและมองเห็นคาแรงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดจริง ทําให
ผูเรียนประสบผลสําเร็จทุกครั้งที่เรียน ถาหากผูเรียนมี
เจตคติที่ดีเพราะวาเคยประสบผลสําเร็จในการเรียนมากอน 
จะทําใหการเรียนรูในเรื่องตอไปเปนไปดวยความงาย 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 
  ก) ควรมีการนําไปใชทดลองกับกลุมผูเรียน
หลากหลายกลุมเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
แสดงการทดสอบโครงสรางเพิ่มขึ้นอีก 

  ข) คาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก
เครื่องมือสําหรับอานคาที่ยังใหความละเอียดไม
เพียงพอ และควรปรับปรุงใชเครื่องมือวัดในระบบ
ดิจิตอลตอไป 
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  ค )  ควรมีการศึกษาคนคว าและพัฒนา
เครื่องมือแสดงการทดสอบกับเนื้อหาหัวขออื่น ๆ ใน
รายวิชาและรายวิชาอื่น ๆ 
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บทคัดยอ 
 

 การเรียนโดยใหอาจารยเปนผูสอน นักศึกษา
อาจจะทําความเขาใจไดไมเทากันขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงถูกสรางขึ้นเพื่อ
เปนสื่อการสอนเพิ่มเติมชวยใหนักศึกษาไดเรียนดวย
ตนเองตามความสามารถและเลือกเรียนในชวงเวลาที่
นักศึกษาสะดวก สามารถทบทวนไดหลายครั้งจนเขาใจ   
โดยนําเสนอในรูปแบบของสื่อประสม [1]  มีทั้งภาพ
และเสียง   เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ  ทําใหเกิด
ความสะดวกตอผูสอนและผูเรียนทั้งสองฝาย   

บทเรียนสรางตามเนื้อหาวิชาวงจรขาย   
ระบบสื่อสาร  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต    
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ซึ่งประกอบดวย
เนื้อหาทั้งหมด 11  บท [2] จากนั้นกําหนดรูปแบบการ
นําเสนอ  แลวจึงจัดทําสื่อประสม โดยใชโปรแกรม  
Microsoft PowerPoint XP  [3]  ในการจัดรูปแบบ
การนําเสนอ     จากนั้นใหอาจารยผูเช่ียวชาญ 1 ทาน 
อาจารยผูสอน  3 ทาน    และนักศึกษา 10 ทาน   
ทดลองใชงานและประเมินผลความพึงพอใจโดยใช
ใบประเมินผลการประเมินไดเกินกวารอยละ 80.0   

         

 
Abstract 

 
   Instruction via lecturer instructors 

could bring a main weakness from the fact that 

learners may possess diverse abilities to follow 

the lessons. Computer-assisted instruction (CAI) 

for the course Communication Networks was 

thus designed as an additional alternative for 

learners’ self-study at their own pace and their 

convenient time available. In this manner, 

students could exercise the instruction media 

until the subject matters were totally comprehended. 

Importantly, the  incorporated  audiovisual feature 

of the media not only enhanced students’ learning 

motivation  but also facilitate their learning to a 

great extent.  

 The designed CAI covered the content 

of Communication Networks, a course leading to 

a bachelor’s degree in Industrial curriculum, 

College of Industrial Technology. The contents 

included 11 chapters. The multimedia presentation 

was created by Microsoft PowerPoint XP.  

Afterward the CAI was tried out by 1  experts, 3 

instructors and 10 students. According to the 
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questionnaire assessing their impression, the 

group claimed their satisfaction towards the 

application s more than 80.0 % 

 

1.  บทนํา    
        คอมพิวเตอรในปจจุบันมีความสามารถสูง
คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของเรา
แทบทุกเรื่อง  รวมทั้งการศึกษาดวย  และคอมพิวเตอร 
ในปจจุบันสวนใหญจะมีสื่อประสม  (Multi media) 
รวมอยูดวย  นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรเปนทุกคน  
ดังนั้นจึงไดใชคอมพิวเตอรมาพัฒนาการเรียนการสอน  
โดยใชเปนอุปกรณชวยสอนซึ่งมีทั้งภาพและเสียง
ประกอบ    ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเอง
ชวงใดก็ได   สามารถเรียนไดตามความสามารถของ
นักศึกษา  เกิดความเราใจในการนําเสนอ  คลายกับ
การชมภาพยนตร  สามารถเรียนซ้ําไดหลายรอบจน
เขาใจ    จึงทําใหนักศึกษาสนใจ ในการเรียนการสอน  
วิชาวงจรขายระบบสื่อสาร   เปนวิชาในหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส     วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  
        ดังนั้นจึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาวงจรขายระบบสื่อสารขึ้น  เพื่อใหผูที่
ตองการศึกษามีความสะดวก  เรียนไดตลอดเวลา  
และสามารถชวยเพิ่มความสะดวกแกนักศึกษาไดเปน
อยางดี  รูปแบบการนําเสนอจะมีลักษณะเปนสื่อประสม 
โดยใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP ในการ
นําเสนอ   บทเรียนมีทั้งหมด 11 บท  ดังนี้ บทที่ 1 
วงจรสองทางเขาออก   บทที่ 2 การตอวงจร สอง
ทางเขาออก   บทที่ 3  อิมพีแดนซเงาและอิมพีแดนซ
วนซ้ํา  บทที่ 4 วงจรกรองความถี่และวงจรปรับแตง
สัญญาณ   บทที่ 5 ระบบคอมพิวเตอรแบบรวมศูนย

และแบบกระจาย  บทที่ 6 มัลติโพรเซสเซอร บทที่ 7 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร  บทที่ 8  
แบบจําลอง  OSI  และแบบจําลอง  TCP/IP   บทที่ 9 
โพรโทคอล   บทที่ 10 ขายคอมพิวเตอรเฉพาะบริเวณ 
และบทที่ 11 อินเตอรเน็ต   คอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วงจรขายระบบสื่อสารที่สรางขึ้นตองมีผลการประเมิน
มากกวาหรือเทากับ  รอยละ 80 [4] 
 
2.  วิธีการดําเนินงาน 
       การดําเนินงานนั้นตองศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของและทฤษฎีตาง ๆ  ดังนี้  
2.1  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา  
วิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณ [5] ใชในการ
เตรียมตัวกอนเรียน หรือเปนสื่อประกอบการเรียน
เพื่อที่จะชวยใหมองเห็นภาพของบทเรียนที่ตองใช
จินตนาการไดอยางชัดเจน  ผูจัดทําไดสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม  Macromedia 
Authorware    ผลการดําเนินงาน  ไดผลการประเมิน
หาคาเฉลี่ยปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาวิศวกรรมระบบเสียงและสัญญาณมีผลสัมฤทธิ์  
ตามวัตถุประสงครอยละ 85.3   

2.1.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
สนามแมเหล็กไฟฟา  จัดทําโดยนายชรินทร  จรรยา
วงศโชติ และนายเสกสรร แสนศรี [6] ใชโปรแกรม 
Authorware  เปนโปรแกรมหลักในการจัดรูปแบบ 
การนําเสนอและใช 3D Studio Max สรางภาพ 
เคลื่อนไหว 3 มิติ  เปนการดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน ระบบเสียงใชโปรแกรม Jet Audio ควบคุม  
ตัดตอหรือการบันทึกเสียง  จึงไดระบบเสียงที่คมชัด   
ผลการดําเนินงาน ไดทดสอบโปรแกรมกับนักศึกษา
กลุมหนึ่งพบวาทําแบบทดสอบไดเกินรอยละ 80   
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2.1.3  สื่อผสมหลอดไมโครเวฟ  จัดทําโดย
นายชัยณรงค  ปนตุย  และนางสาวชลิดา  ตุมมล [7]  
เปนการสรางแบบจําลองของหลอดไมโครเวฟ  สราง
จากโปรแกรม Macromedia Flash MX   นําเสนอผาน
ทางโปรแกรม  Flash Player  ทําการประเมินโดยใช
กลุ มนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีอิ เล็ กทรอนิกส 
(โทรคมนาคม) ซึ่งกําลังศึกษาอยูจํานวน 2 คน โดยจัด
กลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ปานกลาง และพอใช  
โดยแบงเปนกลุมละ 2 คน  ผลการดําเนินงาน มีคา
คะแนนเฉลี่ยทุกรายการรอยละ 86.44  

2.1.4  สื่อประสมวิชาวิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา 
จัดทําโดยนายกิติพร   ชาวโพธิ์สระ  และนางสาว
อัญชลี  มาหมั่น [8] ใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
XP เปนโปรแกรมในการจัดรูปแบบการนําเสนอ  ใช
โปรแกรม 3D Studio Max สรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  
และใชโปรแกรม Macromedia Flash มาชวยในการ
สรางสรรค  ดานการนําเสนอ   ผลการดําเนินงานจาก
ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ใชสื่อ
ประสมประกอบการสอน  พบวาผลการประเมินคิดได
เปนรอยละ 85.10   
2.2  ศึกษาขอมูลและแนวทางปฏิบัติ   ดังนี้ 

2.2.1  การพิจารณาวัตถุประสงคของแตละบท 
ในสวนนี้จะพิจารณาเนื้อหาที่จะนํามาสรางเปน

สื่อประสมประกอบการสอน  แลวกําหนดวัตถุประสงค
ของบทเรียน   จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของบทเรียน                                     

2.2.2  เนื้อหาของแตละบทเรียน 
ตองพิจารณาเนื้อหาใหเหมาะสมกับการ

นําเสนอในรูปแบบของสื่อประสมประกอบการสอน 
เนื่องจากเปนเรื่องที่ตองใชภาพ  ตัวอักษร และเสียง
ประกอบในการอธิบาย   ตองมีการตอบสนองของ

นักศึกษา จึงจําเปนจะตองวางแผนและสรางแผน   
การเรียนการสอน[9] 

2.2.3  การสรางรูปภาพประกอบการสอน 
เปนภาพเคลื่อนไหวที่ทําจากโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint XP  

2.3  การตรวจสอบสวนสําคัญของเนื้อหา การวางรูปแบบ  

ลักษณะตัวอักษร  เสียงประกอบ และสีที่ใชในการสราง

สื่อประสม  เพื่อใหมีความเสมือนจริงของภาพ   แสดง

ความแตกตาง  และเพื่อสรางการตอบสนองทางอารมณ[4] 

จากนั้นทําการปรับปรุงสวนตาง ๆ  เพื่อที่จะใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่ต้ังไว  สื่อประสมจะเลือกตัวอยางที่

สําคัญตอการศึกษาครอบคลุมเนื้อหาใหตรงตามหลักสูตร  

และตรงตามวัตถุประสงคของวิชาวงจรขายระบบสื่อสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4  กําหนดรูปแบบของการนําเสนอ  ในสวนนี้จะเปน

การกําหนดรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา  ในแตละเฟรม

ตองมีทั้งภาพ  ตัวอักษร และเสียง ประกอบกัน เพื่อใหเกิด

ความเราใจ  นาติดตาม[10] การกําหนดไตเติ้ล การกําหนด

เมนูหลักและเมนูยอย   การออกแบบในแตละเฟรม

หนาจอวาจะใชวิธีการแบบใด   การออกแบบกราฟก

หนาจอ  การออกแบบพื้นหลัง   การออกแบบปุมตาง ๆ  

การใชตัวอักษร  การใชพ้ืนสี   ลําดับของเนื้อหา และ

การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสวนอื่น ๆ  เปนตน  

2.5  จัดทําคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวงจรขายระบบสื่อสาร  

เมื่อรวบรวมเนื้อหาไดครบตามตองการในแตละบทแลว  

กําหนดรูปแบบการนําเสนอ  จากนั้นจึงใชโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint XP เปนหลัก   ซึ่งโปรแกรมมี

ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น และ
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ภายในตัวโปรแกรมสามารถที่จะสรางรูปแบบการ

นําเสนอที่ตองการ  เชน   สามารถวาดรูป    แสดง

ภาพเคลื่อนไหว ใสเสียงประกอบ เปนตน ซึ่งทําให

สะดวกในการใชงาน  

2.6  ทดสอบการทํางาน  เมื่อจัดทําคอมพิวเตอรชวยสอน

เสร็จเรียบรอยแลว  จากนั้นก็จะทําการทดสอบวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม  โดยการทําการทดลองใช

สื่อประสมที่จัดทําขึ้น หากพบปญหาใด ๆ เชน ไม

สามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันได หรือไมตรงตาม

วัตถุประสงค เปนตน  ก็ตองทําการปรับปรุงแกไขแลว

ทําการทดสอบใหมจนกวาจะสําเร็จผลตามตองการ   

2.7  ประเมินผล  ขั้นตอนการประเมินสื่อประสม

ประกอบการสอนวิชาวงจรขายระบบสื่อสาร    มี

รายละเอียดในการดําเนินการประเมินผล  ดังนี้  

2.7.1  การจัดทําใบประเมินผล 

ออกแบบใบประเมินผล  โดยจะสอบถาม

ความคิดเห็นของอาจารยผูเช่ียวชาญ  เพื่อใชหาผลการ

ประเมินของสื่อประสมคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  

มีการแบงหัวขอการสอบถามตามวัตถุประสงคขอตาง ๆ      

ใบประเมินผลจัดทําสําหรับ 3 กลุม  คือผูเช่ียวชาญ  

อาจารยผูสอน และนักศึกษา  แบงการประเมินเปน     

5  ระดับคือ   5  หมายถึง ดีมาก  4  หมายถึง ดี   3  

หมายถึง พอใช    2 หมายถึง  ตองปรับปรุง  และ  1 

หมายถึง ยังใชไมได   ถาผูประเมินมากกวา 1 คน

ระดับการประเมินจะพิจารณา  ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50-5.00 หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง  3.50-4.49 หมายถึง  ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง  2.50-3.49 หมายถึง  พอใช 

      คาเฉลี่ยระหวาง  1.50-2.49    หมายถึง   

ตองปรับปรุง 

     คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.49 หมายถึง   

ยังใชไมได[4] 

2.7.2  หัวขอในการประเมินคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชาวงจรขายระบบสื่อสารจากผูเช่ียวชาญ

และอาจารยผูสอน    

       1.  สื่อมีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ 

       2. สื่อมีความตอเนื่องเขาใจงาย 

       3. เรียงลําดับเนื้อหาไดเหมาะสม 

       4. สื่อมีความยาวเหมาะสม 

       5. ภาพและเสียงของสื่อเหมาะสมและ 

                    นาสนใจ 
       6.  สื่อมีขนาดและสัดสวนที่ดี 

       7. สื่อมีขนาดและตัวอักษรเหมาะสม 
       8. ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน 

      9. ตัวอยางในสื่อเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 

     10.เพิ่มความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น  

      11. สื่อใชงานไดงาย 

     12.ไฟลรูปภาพสะดวกในการแกไขและ 

                      เพิ่มเติม 

      13. สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่ทันสมัยตอไป 

                      ไดในอนาคต   
      14. สื่อมีความเหมาะสมที่จะใช 
                     ประกอบการสอน 

2.7.3  หัวขอในการประเมินคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาวงจรขายระบบสื่อสารจากนักศึกษา   

       1.  สื่อมีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ 

       2. สื่อมคีวามตอเนื่องเขาใจงาย 
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       3. เรียงลําดับเนื้อหาไดเหมาะสม 

       4. สื่อมีความยาวเหมาะสม 

       5. ภาพและเสียงของสื่อเหมาะสมและ 

                    นาสนใจ 
       6.  สื่อมีขนาดและสัดสวนที่ดี 

       7. สื่อมีขนาดและตัวอักษรเหมาะสม 
       8. ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน 

       9. ตัวอยางในสื่อเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 

      10.เพิ่มความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น 

      11. สื่อใชงานไดงาย 
       นักศึกษาจะประเมินผลเพียง 11 ขอเทานั้น  
นอยกวาผูเช่ียวชาญและอาจารยผูสอน 3  ขอสุดทาย 
   
       2.7.4 การประเมินสื่อประสม   
        การประเมินสื่อประสมที่สรางขึ้น   โดยการ
ประเมินดานการนําไปใชงานของสื่อประสม  ซึ่งจะมี
ผูเช่ียวชาญ  1 ทาน อาจารยผูสอนจํานวน 3 ทานและ
นักศึกษา 10 ทาน  ทดลองใชงานสื่อประสม  แลวใช
ใบประเมินในการประเมินผล นําคะแนนมาคํานวณ 
หาคาเฉลี่ย   เลขคณิตของแตละรายการ   จากนั้น
คํานวณหาคาเฉลี่ยรวมของใบประเมิน  และสุดทาย
คํานวณหาคาออกมาเปนรอยละ   แลวจึงสรุปผลการ
ประเมินวาสื่อประสมเหมาะสมจะใชประกอบการเรียน
การสอนหรือไม 
         สูตรที่ใชในการคํานวณจะใช  3  สูตร  ดังนี้   
       1. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของแตละรายการ  
ใชสูตร  

        Χ   = 
n
fx∑                        (2-1)                                                                         

เมื่อ   Χ   =  คาเฉลี่ยเลขคณิตของแตละรายการ 

  x    =  คะแนนที่กําหนดตามสเกล เชน 5 , 4 , 
3 , 2 , 1  เปนตน 
          f     =    จํานวนผูประเมินแตละระดับการ
ประเมิน 
           n    =      จํานวนผูประเมินทั้งหมด  [4] 
 
  2. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) รวมของการ
ประเมินผล ใชสูตร  

      Χ   = 
Ν
∑x

                    (2-2)                                      

เมื่อ   Χ  =  คาเฉลี่ยรวมของใบประเมินผล 
  ∑x  =  ผลรวมของคาเฉลี่ยของแตละรายการ 

     Ν   =  จํานวนรายการทั้งหมด [11] 
 
         3. คารอยละ (Percentage) ของการประเมินผล       
ใชสูตร 
   
       รอยละ =                                                      (2-3)                                      
 
  นํ าขอมูลจากใบประ เมินของอาจารย
ผูเช่ียวชาญ  อาจารยผูสอน และนักศึกษา มาหาคาเฉลี่ย
ของแตละรายการ โดยใชสูตร (2-1)   การหาคาเฉลี่ย
รวมของการประเมินทั้งฉบับใชสูตร (2-2)  และการหา
คารอยละของการประเมินใชสูตร (2-3)      
        โดยจะอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รอยละ 80.0  
เปนเกณฑขั้นตํ่า  ถาผลการประเมินมีคะแนนต่ํากวา
รอยละ 80.0  จะตองปรับปรุงแกไขสื่อประสมตาม
หัวขอของการประเมินที่มีคะแนนรวมต่ํากวาเกณฑ
ที่ ต้ังไว แตถาคะแนนมากกวารอยละ 80.0  ขึ้นไป
แสดงวาสื่อประสมนี้สามารถนํามาใชประกอบการสอน
ในวิชาวงจรขายระบบสื่อสารได  [4] 

 

คาเฉลี่ยรวม 

สเกลเต็มของแบบประเมิน 
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3.  ผลการดําเนินงาน 
       การใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อประสม  
เพื่อเปนการพัฒนาใหนักศึกษาไดมีการเรียนรูและ
แกปญหาการเรียนไมทันเพื่อน  จึงไดแนวคิดในการที่
จะสรางสื่อประสมเพื่อใชประกอบการสอนวิชาวงจร
ขายระบบสื่อสารขึ้นมา เพื่อเปนสื่อการสอนเพิ่มเติม
ชวยใหนักศึกษาไดเรียนดวยตนเองตามความสามารถ
และเลือก เรี ยนในชวง เวลาที่นั กศึกษาสะดวก   
สามารถทบทวนไดหลายครั้งจนเขาใจ     มีการ
นําเสนอเปนแบบสื่อประสม  แสดงภาพ  ขอความ  
ประกอบเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา   
เมื่อประเมินผลโดยผูเช่ียวชาญ   อาจารยผูสอน  และ
นักศึกษา   สรุปไดดังนี้   
3.1 ผลการประเมินสื่อประสมจากผูเช่ียวชาญ  
เนื่องจากมีจํานวนรายการ  14  รายการ  คะแนนเต็ม
ของแบบประเมินจึงเปน 70 คะแนน   ผูเช่ียวชาญเพียง
ทานเดียว  จึงไมตองคํานวณหาคาเฉลี่ยของแตละ
รายการ  ดังนั้นจึงหาคาเฉลี่ยรวมและรอยละของการ
ประเมินผลเทานั้น  แสดงดังตารางที่ 1       
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 

xΣ  N  x  รอยละ 
58 14 4.142 82.85 

 
3.2 ผลการประเมินสื่อประสมจากอาจารยผูสอน  
เนื่องจากมีอาจารยผูสอน 3 คน  จึงตองหาคาเฉลี่ยของ 
แตละรายการ  แสดงดังตารางที่ 2   

x  
         ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยแตละรายการผลการ ประเมิน 
                          จากอาจารยผูสอน 
รายการ xΣ  N  x  

1 13 3 4.333 
2 12 3 4 

รายการ xΣ  N  x  
3 13 3 4.333 
4 11 3 3.666 
5 9 3 3 
6 12 3 4 
7 10 3 3.333 
8 14 3 4.666 
9 14 3 4.666 

10 11 3 3.666 
11 12 3 4 
12 12 3 4 
13 14 3 4.666 
14 12 3 4 

      
นําผลรวมของคาเฉลี่ยแตละรายการจาก

ตารางที่ 2 มาหาคาเฉลี่ยรวมและรอยละของการ
ประเมินผล  แสดงดังตารางที่ 3   

      
ตารางที่ 3  ผลการประเมินจากอาจารยผูสอน 

xΣ  N  x  รอยละ 
56.329 14 4.023 80.47 

 
3.3  ผลการประเมินสื่อประสมจากนักศึกษา 10 ทาน    
จึงตองหาคาเฉลี่ยของ แตละรายการ  แสดงดังตารางที่ 4   
 
         ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยแตละรายการผลการประเมิน 
                           จากนักศึกษา 
รายการ xΣ  N  x  

1 39 10 3.9 
2 40 10 4 
3 43 10 4.3 
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รายการ xΣ  N  x  
4 37 10 3.7 
5 46 10 4.6 
6 42 10 4.2 
7 38 10 3.8 
8 46 10 4.6 
9 45 10 4.5 

10 45 10 4.5 
11 44 10 4.4 

 
        นําผลรวมของคาเฉลี่ยแตละรายการจาก
ตารางที่ 4 มาหาคาเฉลี่ยรวมและรอยละของการ
ประเมินผล  แสดงดังตารางที่ 5      
 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินจากนักศึกษา 

xΣ  N x  รอยละ 
46.6 10 4.23 84.72 

     
4.  สรุปผล 
 4.1  ผลก า รป ร ะ เ มิ นสื่ อ ป ร ะสมจ า ก
ผูเช่ียวชาญ สื่อมีการเรียงลําดับเนื้อหา  ชวยใหผูเรียน
มีความกระตือรือรน  ตัวอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 
และสื่อใชงานงาย อยูในเกณฑดีมาก  ภาพและเสียง  
ขนาดของรูปและตัวอักษรอยูในเกณฑพอใช   สวนที่เหลือ 
อยูในเกณฑดี   เฉลี่ยรวมทุกรายการได 4.142  คิดเปน
รอยละ 82.85   

4.2  ผลการประเมินสื่อประสมจากอาจารย
ผูสอน สื่อชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ตัวอยาง
เหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อใชงานงาย อยูในเกณฑ   
ดีมาก  ภาพและเสียง   ขนาดของรูปและตัวอักษร    
อยูในเกณฑพอใช   สวนที่เหลืออยูในเกณฑดี   เฉลี่ย
รวมทุกรายการได 4.023  คิดเปนรอยละ 80.47  

4.3  ผลการประเมินสื่อประสมจากนักศึกษา 
สื่อมีภาพและเสียงนาสนใจ   ชวยใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรน  ตัวอยางเหมาะสมกับเนื้อหา และเพิ่ม
ความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น อยูในเกณฑดีมาก  
สวนที่เหลืออยูในเกณฑดี    เฉลี่ยรวมทุกรายการได 
4.23   คิดเปนรอยละ 84.72   
        สรุปผลการประเมินโดยรวมจากผูเช่ียวชาญ   
อาจารยผูสอน  และนักศึกษา  อาจจะแตกตางกันบาง
ขึ้นอยูกับประสบการณ  สถานภาพ  และอายุ   แตทั้ง 
3 กลุม    คํานวณจากการประเมินผลไดเกินกวารอยละ 
80.0  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน     
จึงสรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวงจรขาย
ระบบสื่อสารที่จัดทําขึ้น  สามารถที่จะนํามาใชเปนสื่อ
ประสมประกอบการสอนของอาจารยผูสอนได 
5.  ขอเสนอแนะ 
 5.1  ความเหมาะสมของภาพ  ควรปรับปรุง
ใหมีสวนเคลื่อนไหวมากขึ้น  ควรใชจอภาพที่มีขนาด
ใหญขึ้นเพื่อใหมองเห็นรายละเอียดไดชัดเจน  เสียงที่
บันทึกตองชัดเจน  ออกเสียงใหถูกตองตามอักขระ
ภาษาไทย  ดนตรีประกอบควรใชเพลงคลาสสิก  จะ
ไดไมโดดเดนกวาเนื้อหา 
 5.2 ตัวอักษรควรมีขนาดใหญและสีของ
ตัวอักษรควรตัดกับสีพื้นเพื่อความชัดเจน 

5.3  ในการนําคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วงจรขายระบบสื่อสารไปใชเรียน  ควรใชกับคอมพิวเตอร
ที่มีความเร็วสูง  ความละเอียดของจอภาพและระบบ
เสียงตองดี   จึงจะทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่งขึ้น 

5.4  ในการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ
เปนสื่อประสมใชประกอบการสอนนั้น  ควรศึกษา
โปรแกรมรุนใหม ๆ ที่มีคุณภาพดี  ความสามารถ
ทางดานเทคนิคการทําภาพเคลื่อนไหวหลากหลาย    
ทําให เกิดความเราใจนาติดตามคลายกับการชม
ภาพยนตร   นักศึกษาจะสนใจมากขึ้น 
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วงจรกรองความถี่ทํางานในโหมดกระแสที่มคีวามตานทานอินพุทต่ํา 
แบบซีมอสที่สามารถปรับจูนได 

Low Input Impedance Electronically Tunable  
CMOS Current Mode Filter 

 
เสนอ  สะอาด1  ดรุณี  ชายทอง1  รุงลาวัลย  ชูสวัสดิ์ 1 และ ปยะ  ประสงคจันทร 2 
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คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้นําเสนอวงจรอินทิเกรเตอรและ
วงจรกรองความถี่โดยใชมอสทรานซิสเตอรทํางาน 
ในโหมดกระแสแบบขยายผลตาง  วงจรอินทิเกรเตอร
ถูกสรางขึ้นจากวงจรสะทอนกระแสที่มีความตานทาน
อินพุตตํ่าและสามารถทํางานไดภายใตแหลงจาย
แรงดันตํ่ารวมกับตัวเก็บประจุไฟฟาที่ตอลงกราวด  
วงจรอินทิเกรเตอรดังกลาวถูกนํามาสรางเปนวงจร
กรองความถี่ตํ่าผานอันดับที่ 5 โดยวิธีการเลียนแบบ
การทํางานวงจรกรองความถี่ขั้นบันไดแบบแอล-ซี 
โดยใชเทคโนโลยีซีมอสทรานซิสเตอรขนาด 0.5 
ไมครอน วงจรถูกออกแบบใหมีความถี่คัทออฟเทากับ 
200 เมกกะเฮิรตซ สามารถปรับจูน ความถี่ไดในชวง 
90-250 เมกกะเฮิรตซ โดยการปรับเปลี่ยนคากระแส
ไบอัสต้ังแต 30-140 ไมโครแอมป โดยมีกําลังงาน
สูญเสีย 1.3 มิลลิวัตต/โพล ภายใตแหลงจายแรงดัน
ขนาด 1.5 โวลต  

คําสําคัญ  : วงจรกรองความถี่ทํางานในโหมดกระแส  
วงจรอินทิเกรเตอรแบบขยายผลตางทํางานในโหมด
กระแส   
 

Abstract 
 

A CMOS differential current mode 

integrator and filter are presented.  A current 

mode tunable integrator is designed based on 

low input impedance current mirror and can 

operate under low supply voltage with grounded 

capacitors.  The integrator is implemented to 

provide a basic building block for use in active 

filter circuits based on the doubly terminated LC 

ladder filter prototype.  A prototype 5th order 

low pass active ladder filter using the integrator 

is designed in a standard 0.5 μm CMOS 

technology.  The filter design to have cutoff 

frequency of 200 MHz and can be electronically 

tuned from 90-250 MHz by varying a reference 

DC bias current from 30 to 140 μA.  The power 
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dissipation is found to be 1.3 mW/pole.  The 

filter operates with a voltage supply of 1.5 V. 

Keywords  : current mode filter, differential 
current mode integrator. 

 

1. บทนํา 
วงจรกรองความถี่เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส

อีกวงจรหนึ่งที่มีความสําคัญ ถูกนํามาใชในระบบ 
สื่อสารโทรคมนาคม ระบบการวัด เครื่องมือวัดและ
ระบบอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ
นิยมสรางขึ้นมาจากอุปกรณออปแอมป โดยใชวิธีการตอ
แบบคาสเคด    การเลียนแบบการทํางานวงจรแอลซี
แบบขั้นบันได และการปอนกลับแบบหลายลูป 
อยางไรก็ตาม วงจรกรองความถี่ดังกลาวไมเหมาะที่จะ
นํามาใชงานที่ความถี่สูงเนื่องจากขอจํากัดของออปแอมป 
ปจจุบันวงจรกรองความถี่มักถูกออกแบบใหมี
ลักษณะเปนแบบแอคทีฟโดยอยูในรูปแบบวงจรรวม 
โดยมุงเนนใหสามารถทํางานไดที่แหลงจายแรงดันต่ํา
และสิ้นเปลืองกําลังงานนอย ดังนั้นวงจรกรองความถี่
ที่ทํางานในโหมดกระแสจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
นาสนใจ [1] 

วงจรกรองความถี่ที่มีความถี่คัทออฟในยาน
ความถี่สูง   ถูกนํามาประยุกตใชงานหลากหลาย  เชน 
การประมวลผลสัญญาณเสียงและภาพ ระบบการอาน
แถบแมเหล็กและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม[2]-[5] 
วงจรกรองความถี่ที่ถูกสรางขึ้นจากวงจรอินทิเกรเตอร 
ดวยวิธีการเลียนแบบการทํางานของวงจรกรองความถี่
ขั้นบันไดแบบพาสซีพจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ถูกนํามา
ออกแบบมาใชงานกันอยางกวางขวาง   อยางไรก็ตาม 
วงจรอินทิเกรเตอรที่ถูกนําเสนอใน [6]-[7]  เปนวงจร
อินทิเกรเตอรแบบขั้วเดี่ยวซึ่งจําเปนตองกลับเฟส
กระแสเพื่อสรางวงจรอินทิเกรเตอรแบบไมสูญเสีย ทําให

วงจรตองสิ้นเปลืองกําลังงานมาก นอกจากนี้ยังทําให
ความผิดเพี้ยนฮารโมนิกสมีคาสูง วงจรใน [8]-[9] ถูก
นําเสนอโดยใชทรานซิสเตอรชนิดไบโพลาร ซึ่งไมเหมาะ
ที่จะนําไปใชงานในวงจรที่เปนแบบผสมระหวาง
อนาล็อกและดิจิตอล  วงจรที่ถูกนําเสนอใน [10] เปน
วงจรกรองความถี่ตํ่าผานแบบขยายผลตาง   ทํางานที่
ความถี่สูงถึง 320 เมกกะเฮิรตซภายใตแหลงจายแรงดัน
เพียง  2.5  โวลต    และยังสามารถปรับจูนความถี่ได 
อยางไรก็ตามวงจรสูญเสียกําลังงานสูงถึง 210 มิลลิวัตต 
วงจรกรองความถี่ที่ถูกนําเสนอใน   [11]  ถูกสรางขึ้น
จากวงจรอินทิเกรเตอรแบบขยายผลตางสามารถทํางานได
ที่แหลงจายแรงดันขนาด ±  1.5 โวลต มีความผิดเพี้ยน
ฮารโมนิกสรวมตํ่าตองการกําลังงานสูญเสียเพียง  1.2 
มิลลิวัตต แตวงจรทํางานไดที่ความถี่  1  เมกกะเฮิรตซ
เทานั้น วงจรใน [12] เปนวงจรอินทิเกรเตอรแบบขยาย
ผลตางสรางจากวงจรสะทอนกระแสแบบงายที่มีการตอ
ปอนกลับแบบลบโดยใชโอทีเอเพื่อลดความตานทาน
ทางดานอินพุตของวงจร การที่วงจรตองใชโอทีเอทําให
วงจรตองสิ้นเปลืองกําลังงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
แหลงจายแรงดันในวงจรยังขึ้นอยูกับความตองการ
ของโอทีเออีกดวย (5โวลต) 

จากปญหาที่ไดนําเสนอขางตน บทความนี้
จึงนําเสนอวงจรกรองความถี่แบบขยายความผลตาง  
ที่มีความตานทานต่ําสามารถไดทํางานที่ความถี่สูงสูญเสีย
กําลังงานต่ําภายใตแหลงจายแรงดันขนาด 1.5 โวลต 
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับจูนความถี่ไดงายโดยการ
ปรับเปลี่ยนคากระแสไบอัสในวงจร ผลจากการจําลอง
การทํางาน ดวยโปรแกรม H-spice รวมกับ เทคโนโลยี
ซีมอส 0.5 ไมครอน พบวา วงจรสามารถทํางานไดที่
ความถี่สูงถึง 200 เมกกะเฮิรตซ มีความตานทาน
อินพุทของวงจรเพียง 11 โอหม มีความผิดเพี้ยน     
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ฮารโมนิกสรวม 0.91เปอรเซ็นต สิ้นเปลืองกําลังงาน
เพียง 6.4 มิลลิวัตตที่กระแสไบอัส 100 ไมโครแอมป 

 
ภาพที่ 1 : วงจรอินทิเกรเตอรแบบขยายผลตาง 

 

2.  วงจรอินทิเกรเตอร 
รูปที่ 1 แสดงวงจรอินทิเกรเตอรแบบขยาย

ผลตางที่นําเสนอวงจรมีการปอนสัญญาณอินพุต 2 
อินพุต ( +

ini + และ −
ini  ) ที่กลับเฟสกัน 180 องศา      

ที่โนด A และ B ตามลําดับ ถูกสรางขึ้นจากวงจร
สะทอนกระแสที่มีความตานทานอินพุตต่ํ าและ
สามารถทํางานไดที่แหลงจายแรงดันต่ํา[13] ตอ
รวมกับตัวเก็บประจุไฟฟาจํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
ทรานซิสเตอร 61 NN MM −  และตัวเก็บประจุ
ไฟฟา +

1C  และ −
1C ตามลําดับ วงจรอินทิเกรเตอร     

มีการปอนกลับสัญญาณแบบบวกเขาไปยังอินพุตของ
วงจรเพื่อชดเชยการสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงจร โดยมี
ทรานซิสเตอร 7NM และ 8NM ทําหนาที่สะทอน
กระแสเอาตพุตของวงจร ในการออกแบบกําหนดให
ท ร า น ซิ ส เ ต อ ร  76431 NNNNN MMMMM  
และ 8NM  มีขนาดเทากัน และมีทรานซิสเตอร 

2NM และ 5NM  มีขนาดเทากัน วงจรอินทิเกรเตอร
ที่ไดเปนแบบไมสูญเสียไดกระแสเอาตพุตในโหมด
ขยายผลตางมีคาเทากับ 

   ( )−+−+ −=− inin
m

outout ii
sC
g

ii 1  (1) 

 
 

โดยที่ 1mg   คือ คาทรานคอนดัคแตนซของ
ทรานซิสเตอร 1NM  มีคาเทากับ 

B
M

OX I
L

WC
N1

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛μ

และ C คือ ตัวเก็บประจุไฟฟามีขนาดเทากับ +
1C  และ 

−
1C  ตามลําดับ 

2.1 การปรับจูนวงจรอินทิเกรเตอร 
การปรับจูนความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร

สามารถทําไดโดยการปรับเปลี่ยนคากระแสไบอัส IB 

อยางไรก็ตาม การปรับจูนความถี่ดังกลาวจะถูกจํากัด
ดวยการทํางานของทรานซิสเตอรที่ตองทํางานอยูใน
ยานอิ่มตัว ไดคากระแสปรับจูนสูงสุด (IB,MAX) และ
คากระแสปรับจูนตํ่าสุด  (IB,MIN)  คือ 

 

 
โดยที่ VTh คือ แรงดันขีดเริ่มของทรานซิสเตอรและ 
VB1 คือ คาแรงดันที่จายใหกับขาเกตของทรานซิสเตอร 

ในสมการที่ (2) และ (3) การปรับคากระแส
ไบอัส IB จะถูกจํากัดดวยขนาดของทรานซิสเตอร MN1 
และ MN2 และคาแรงดัน VB1 ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อ
ทรานซิสเตอรมีขนาดโตขึ้นจะสงผลทําใหการปรับจูน 
ความถี่กวางขึ้น อยางไรก็ตามการที่ทรานซิสเตอรมี
ขนาดโตขึ้นจะทําใหตัวเก็บประจุแฝงของทรานซิสเตอร
มีขนาดโตขึ้นเชนกัน สงผลใหการตอบสนองความถี่
ของวงจรมีคาลดลง 

แหลงจายแรงดันตํ่าสุดจะตองมีคามากกวา
คาแรงดันขีดเริ่มของทรานซิสเตอรชนิดเอ็น และ

คาแรงดันเดรน-ซอสต่ําสุดที่ทําใหทรานซิสเตอรชนิดพี
ยังคงทํางานเปนแหลงจายกระแสใหกับวงจร อยางไร
ก็ตามในการออกแบบใชงานจําเปนที่จะตองเผื่อคา
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แรงดันที่ใชในการปรับจูและการกระเพื่อมของ
สัญญาณของวงจร ดังแสดงในสมการที่ (4) 

 
2.2 วงจรอินทิเกรเตอรแบบไมเปนอุดมคติ 

วงจรจําลองสัญญาณขนาดเล็กของวงจร
อินทิเกรเตอรถูกแสดงในรูปที่ 2 โดยไดรวมผลของ
ความไมเปนอุดมคติที่เกิดขึ้นจากตัวเก็บประจุแฝง 
(Cgs) และคาความนําไฟฟาดานขาออก (gds) ของ
ทรานซิสเตอร จากวงจรทําการวิเคราะหโดยใชกฎ
กระแสของเคอรซอฟท ไดฟงกช่ันการถายโอนใน
โหมดขยายผลตางและโหมดรวมดังแสดงในสมการที่ 
(5) และ (6) ตามลําดับ 

 
 

 
ภาพที่ 3 : วงจรกรองความถี่ตํ่าผานแบบพาสซีพ อันดับที่ 5 

เมื่อพิจารณาการทํางานในโหมดขยายผลตาง 
พบวาหากกําหนดใหคา gm >> gds และ C >> Cgs จะได
ฟงกช่ันการถายโอนของวงจรเชนเดียวกับสมการที่ (1) 
โดยความถี่ที่อัตราการขยายเทาหนึ่งมีคาเทากับ gm/C 

ในทํานองเดียวกันเมื่อพิจารณาในการทํางานในโหมด
รวมจะไดฟงกช่ันการถายโอนของวงจรมีคาเทากับ 
gm/(sC+2gm) จะเห็นไดวาฟงกช่ันการถายโอนที่ได
เปนแบบสูญเสีย มีอัตราการขยายของวงจรเทากับ 0.5 เทา 

จากสมการที่ (5) และ (6) พบวาวงจรอินทิเกรเตอร
จะถูกจํากัดการใชงานที่ความถี่สูง เนื่องจากผลของตัว
เก็บประจุแฝง (Cgs) ของทรานซิสเตอรจะทําใหเกิด
โพลรองขึ้น ดังนั้นในการออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร

เพื่อไมใหโพลรองมีผลกับการทํางานของวงจรอินทิ-
เกรเตอร จะตองกําหนดใหโพลหลักมีคามากกวาโพลรอง

มาก ๆ (หรือ C>>Cgs) โดยโพลรองเกิดจากตัวเก็บ
ประจุแฝงของทรานซิสเตอรซึ่งจะแปรผันกับขนาด
ของทรานซิสเตอร        ดังนั้นในการออกแบบวงจร
จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวเก็บ
ประจุแฝงในทรานซิสเตอรดวยและเมื่อพิจารณา
ผลกระทบที่ เกิดจากคาความนําดานขาออกของ
ทรานซิสเตอรพบวาอัตราการขยายของวงจรจะมีคา
จํากัดที่ความถี่ตํ่า 

 
ภาพที่ 4 : วงจรกรองความถี่ตํ่าผานอันดับที่ 5 
แบบแอคทีฟที่ออกแบบจากวงจรอินทิเกรเตอร 

 

3. วงจรกรองความถี่ 
จากวงจรอินทิเกรเตอรแบบขยายผลตางที่ได

นําเสนอ ถูกนํามาออกแบบเปนวงจรกรองความถี่ตํ่า
ผานอันดับที่ 5 แบบแอคทีฟ โดยใชวิธีการจําลอง
ดําเนินการเลียนแบบการทํางานวงจรกรองความถี่
ขั้นบันไดแบบแอลซี (Simulation of LC Ladder Filter) 
โดยใชโครงสรางของวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ
ที่มีตัวตานทานสิ้นสุดคู (Doubly terminated LC 
ladder) เปนโครงสรางพื้นฐานในการสังเคราะห      
ดังแสดงในรูปที่ 3 เนื่องจากวงจรดังกลาวมีคาความไว
ของวงจรตํ่าและสามารถสงผานกําลังงานไดสูงสุด
[14] จากวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ ถูกนํามา
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดัน 
โดยจัดใหอยูในรูปสมการกระแส ซึ่งสามารถนํามา
ออกแบบเปนวงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟได ดัง
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แสดงในรูปที่ 4 โดยการแทนฟงกช่ันการถายโอนของ
วงจรอินทิเกรเตอร (C/gm) ที่ไดในสมการที่ (1) ลงใน
สมการกระแสของวงจรกรองความถี่ที่ไดจากการ
วิเคราะหวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพ โดยที่วงจร
อินทิเกรเตอรแตละชุดทําหนาที่เสมือนอุปกรณแตละตัว
ในวงจรกรองความถี่พาสซีพที่เปนวงจรตนแบบ เมื่อ
คาความจุไฟฟาของ วงจรอินทิเกรเตอร INTi คือ 

 
เมื่อ Xi คือ คาของอุปกรณ (ตัวเก็บประจุหรือขดลวด
เหนี่ยวนํา) ในวงจรกรองความถี่แบบพาสซีพสาขา i 
 
4.  ผลการจําลองการทํางาน 

จากวงจรที่นําเสนอถูกนํามาจําลองการ
ทํางานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพโดยใชโปรแกรม 
Hspice รวมกับเทคโนโลยีแบบซีมอสทรานซิสเตอร
ขนาด 0.5 ไมครอน (Level 49) โดยใชแหลงจาย
แรงดัน 1.5 โวลต รูปที่ 5 แสดงการตอบสนองความถี่ 
ของวงจรอินทิเกรเตอรในโหมดขยายผลตาง มีอัตราขยาย
เทากับ 70 เดซิเบล ที่กระแสไบอัส 100 ไมโครแอมป 
สามารถปรับจูนความถี่ไดต้ังแต 100-300 เมกกะเฮิรตซ 
เมื่อปอนกระแสไบอัส ระหวาง 25-145 ไมโครแอมป 
รูปที่ 6 แสดงการตอบสนองความถี่ของวงจรกรอง
ความถี่ตํ่าผานอันดับที่ 5 แบบบัตเตอรเวิทตที่
ความถี่คัทออฟ 200 เมกกะเฮิรตซ วงจรสามารถปรับ
คาความถี่คัทออฟไดต้ังแต 90-250 เมกกะเฮิรตซ ดวย
การปรับคากระแสไบอัสวงจรตั้งแต 30-140 ไมโครแอมป 
รูปที่ 7 แสดงคาความผิดเพี้ยนฮารโมนิกสรวมของ
วงจรกรองความถี่ ที่คาความถี่และขนาดของสัญญาณ
กระแสอินพุตคาตางๆ คาความผิดเพี้ยนฮารโมนิกสรวม
ที่ไดมีคานอยกวา 0.91 เปอรเซ็นต เมื่อปอนอัตราสวน
ของสัญญาณกระแสอินพุตตอกระแสไบอัสมีคา

เทากับ 0.6 จากการทดลองจะเห็นไดวาคาความ
ผิดเพี้ยนฮารโมนิกสรวมจะมีคาต่ําที่ความถี่ตํ่าและจะ
มีคาสูงขึ้นที่ความถี่สูงนอกจากนั้นคาความเพี้ยนจะมีคา
ลดลงเมื่อลดอัตราสวนของกระแสอินพุตกับกระแส
ไบอัสวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 : การตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกร
เตอรเมื่อปรับกระแสไบอัสคาตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 : การตอบสนองความถี่ของวงจรกรอง
ความถี่ตํ่าผานแบบบัตเตอรเวิทต อันดับที่ 5 
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ภาพที่ 7 : คาความผิดเพี้ยนฮารโมนิกสรวมของวงจร
กรองความถี่แบบบัตเตอรเวิทต 

 

5.  สรุป 
วงจรกรองความถี่ ตํ่าผานอันดับที่ 5 แบบ

แอคทีฟทํางานในโหมดกระแส  ถูกสรางจากวงจร
อินทิเกรแตอรที่นําเสนอ   ดวยวิธีการเลียนแบบการ
ทํางานวงจรกรองความถี่ขั้นบันไดแบบพาสซีพ  วงจร
กรองความถี่ที่นําเสนอมีคาความตานทานอินพุทตํ่า 
สามารถทํางานภายใตแหลงจายแรงดันขนาด 1.5 โวลต   
วงจรสามารถทํางานในยานความถี่สูง สูญเสียกําลัง
งานต่ํา และสามารถปรับจูนความถี่คัทออฟไดงายโดย
การปรับเปลี่ยนกระแสไบอัสวงจร 
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ความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบการศึกษาทางไกล 

ของผูประกอบวิชาชีพกอสรางกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
Study needs of  study continue by system education long distant  

of  who work in construction Case study  Phuket province 
 

สมกิจ  ตันศิริ1 วิทยา วิภาวิวัฒน 2  สันชัย  อินทพิชัย3  และ ภาณุวัฒน ปนทอง4  
E-mail : wwi@kmutnb.ac.th2  sci@kmutnb.ac.th3  skg@kmutnb.ac.th4 

 
1 สาขาวิชาโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2,3,4 ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

บทคัดยอ 
 

               การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
ตองการศึกษาตอวิชาชีพการกอสรางและรวบรวม   
หาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาหลักสูตร   
การจัดรูปแบบการเรียนการสอน   ตลอดจนปจจัยใน
การตัดสินใจศึกษาตอ ดวยระบบการศึกษาทางไกล   
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบวิชาชีพ
การกอสรางที่จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดภูเก็ต  จํานวน  390 คน  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถาม  สถิติที่นํามาใชใน
การวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย และ 
หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผูประกอบวิชาชีพ  
การกอสราง  สวนใหญเปนเพศชาย   มีอายุระหวาง  
26-30 ป  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาการกอสราง  ทํางานในบริษัทเอกชน   
ตําแหนงผูควบคุมงานกอสราง   รายได  10,000-
15,000 บาท/เดือน   มีความตองการศึกษาตอวิชาชีพ
การกอสรางดวยระบบการศึกษาทางไกล เฉลี่ยรวม 

อยูในระดับมาก  โดยตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการกอสราง   กลุมวิชาการบริหารและ
ควบคุมงานกอสราง   การเขียนแบบออกแบบ
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร  และการประมาณ
ราคางานกอสราง  ตามลําดับ    โดยการศึกษาดวย
ตนเองกับสื่อที่เปนแผน VCD/DVD และบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  การเขารับการสอนเสริม
ตองการใหผูสอนเปนผูสรุปเนื้อหาสาระประเด็น
สําคัญ  และประเมินผลจากงานที่ผูสอนมอบหมาย  
ใหทํามีความกาวหนาในการประกอบอาชีพและ
คาใชจายในการศึกษาตอเปนปจจัยในการตัดสินใจ 
 
คําสําคัญ  :  การศึกษาวิชาชีพ, ระบบการศึกษาทางไกล, 
ผูประกอบวิชาชีพการกอสราง 
 

Abstract   
 

        The objective of this research is to 

investigate study needs on construction career. 

The information from this study will be used as a 

guideline to develop a curriculum, set learning 

and teaching method. The sampling group 
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included 390 foremen who work in the 

construction field in Phuket with the minimum 

education of secondary level. The research 

instrument was questionnaire which was 

analyzed to find mean, percentage and standard 

deviation.   

       The results can be concluded that the 

subjects in this study were men with the age 

between 26-30 and had vocational diploma in 

the construction field. Most of them worked in 

the private sector as foremen with the salary 

between 10,000-15,000 baht/month. Their needs 

to further their study in the construction career 

through long distance program were rated at 

high level. They reported their needs to further 

in a bachelor degree in the field of civil 

engineering, administrative and construction 

management, architect and design with CAD, 

construction cost estimation respectively. They 

preferred self study with VCD, DVD media and 

CAI. However, they need the tuition period when 

the instructor concluded the main points and 

evaluate their work. The factors effect their 

decision were progress in their career and 

tuition fee.  

 

Keywords  :  study in vocational, long distant, 
education system, person who work in 
construction 

 

1.  บทนํา 
  การจัดการอาชีวศึกษาเปนกระบวนการผลิต
และพัฒนากําลังคน ระดับ  กึ่งฝมือ  ฝมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยี   ที่มีความสัมพันธอยางชัดเจนกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยี    
และมีสวนในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศใหไดระดับมาตรฐานสากล มีการจัดระบบ
เครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก  ประสาน
ประโยชนการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหเกิดการผลิต
และพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น และของประเทศชาติ   สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจ
โดยตรงในการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ไดจัด 
รูปแบบการศึกษาไว  3  รูปแบบ  คือ แบบปกติ  แบบ
ทวิภาคี  และแบบเทียบโอนผลการเรียนรู  ทั้ง 3  รูปแบบ  
ผูเรียนจะตองใชเวลาสวนหนึ่งหรือทั้งหมดอยูใน
สถานศึกษา 

ผูประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ  
มีโอกาสในการศึกษาตอนอยมากเมื่อเขาสูระบบการ
ทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบวิชาชีพการกอสราง   
เพราะงานกอสรางเปนงานที่ตองดําเนินการตามขั้นตอน 
และกระบวนการทางวิศวกรรม  ไมมีวันหยุดที่แนนอน  
มีการเปลี่ยนยายฐานการปฏิบัติงานเมื่องานกอสราง
แลวเสร็จ     เปนผลใหผูประกอบอาชีพการกอสรางที่
ตองการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง ไมสามารถกระทําได
ในระบบการศึกษาวิชาชีพที่มีในปจจุบัน ดังนั้นการนํา
ระบบการศึกษาทางไกล มาใชในการพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพการกอสราง    จึงเปนทางเลือกใหมที่นาสนใจ  
ซึ่งในปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดดําเนินการอยางเปน
ระบบและรูปธรรมที่ชัดเจน  

ดังนั้น ผู วิจัยจึงสนใจทําการศึกษาความ
ตองการศึกษาตอ ของผูประกอบวิชาชีพการกอสราง
ในจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของ
ผูมีงานทํา (แรงงานจังหวัดภูเก็ต: 2550)  เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปวางแผนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
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ดวยระบบการศึกษาทางไกล   อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  สามารถยกระดับผูประกอบวิชาชีพ
การกอสรางใหมีความรู   ทักษะ  และทัศนคติ  ที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ  และการ
ขยายตัวของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
การกอสรางตอไป 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอวิชาชีพการ
กอสราง ดวยระบบการศึกษาทางไกล   รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน    และปจจัยที่สงผลในการ
ตัดสินใจศึกษาตอ   
      
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  มุงศึกษาความตองการศึกษา
ตอดานวิชาชีพการกอสรางดวยระบบการศึกษาทางไกล 
ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม  2550 ดานระดับ
การศึกษา  กลุมวิชา  รูปแบบการเรียน  วิธีการสอนเสริม   
สื่อ   และการประเมินผล  ตลอดจนปจจัยในการ
ตัดสินใจศึกษาตอ  จากกลุมตัวอยางผูประกอบ
วิชาชีพการกอสราง   ที่จบการศึกษาขั้นตํ่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในสถานประกอบการที่ เปน
ภาครัฐบาล และภาคเอกชน เชน  องคการบริหาร
สวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาล  
บริษัทที่ประกอบกิจการกอสราง  และผูรับเหมางาน
กอสรางในจังหวัดภูเก็ต  จํานวน  390 คน   

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย   
4.1  รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้ใชเทคนิคการ

สํารวจ (Survey Research) ศึกษาความตองการศึกษา
ตอของผูประกอบวิชาชีพการกอสราง   ที่มีตอระบบ

การศึกษาทางไกลภายใตกระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพและปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอ 

4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร 
คือ ผูประกอบวิชาชีพการกอสรางในจังหวัดภูเก็ต  
จํานวน  16,266 คน   สวนกลุมตัวอยางใชวิธีการ
คํานวณตามสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวน 390 คน 

4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  ทําการเก็บขอมูล
ในชวงเวลาเดือนธันวาคม  2550  ไดแบบสอบถามใน
สภาพสมบูรณสามารถนํามาใชในการวิเคราะหผลได  
จํานวน  348 ชุด  คิดเปนรอยละ  89.23 

4.4  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  เปน
แบบสอบถาม  สอบถามเกี่ยวกับ  ขอมูลทั่วไป  ความ
ตองการของผูประกอบอาชีพการกอสรางที่มีตอระบบ
การศึกษาทางไกล  และความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

4.5  การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย( X ) และ
หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

4.6  เกณฑการแปลผลขอมูล  ใชเกณฑใน
การคิดน้ําหนัก ตามแนวทางของเบสท (Best, 1981: 
179 - 187) ดังนี้ 

 

    X   =  4.50 – 5.00   หมายถึง ระดับ มากที่สุด 
    X   =   3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับ  มาก 
    X   =   2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับ  ปานกลาง 
    X   =   1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับ  นอย 
    X   =   1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับ  นอยที่สุด 
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4.7  สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย  ในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย  และสรุปสาระสําคัญ
โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเปนขอมูลเชิงพรรณา 

4.8  แบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชเก็บ
รวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนการสราง  ดังรูปที่  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 

5. ผลการวิจัย 
  5.1  สถานภาพทั่วไป  จากผลการวิจัย พบวา
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด รอยละ  82.5   เปนเพศชาย  
รอยละ  43.1 อายุระหวาง  26-30 ป  รอยละ  46.0   จบ
การศึกษาระดับ ปวส.   รอยละ  55.5   จบการศึกษา
สาขาวิชาการกอสราง  รอยละ  30.2   ทํางานเปนผู
ควบคุมงานกอสราง  รอยละ  59.2  ทํางานในบริษัทเอกชน 
และรอยละ  31.0   มีรายได 10,000-15,000 บาท/เดือน 

  5.2  ความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล ดานระดับการศึกษา  กลุมวิชารูปแบบ
การเรียน  การเขารับการสอนเสริม  สื่อ  การประเมินผล
และปจจัยที่มีผลตอตอการตัดสินใจศึกษาตอ ตาม
ความคิดเห็นของผูประกอบวิชาชีพการกอสราง  สรุปผล 
การวิจัยในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ดังนี้  
          ดานระดับการศึกษา  ผูประกอบวิชาชีพการ
กอสรางสวนใหญ ตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล  ในระดับปริญญาตรีอยูในระดับมาก  
โดยมีคาเฉลี่ยความตองการสูงสุด    แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่  1  
 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล   ดานระดับการศึกษา         

n = 348  

ระดับการศึกษา 
x  ..DS  

 

ระดับ 

1. ปริญญาตรี  4.35 1.062 มาก 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  3.12 1.624 ปานกลาง 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.67 1.533 นอย 

     

         ดานกลุมวิชา ผูประกอบวิชาชีพการกอสราง
สวนใหญ ตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบการศึกษา
ทางไกล  ในสาขาวิชาการกอสราง  โยธา  และสถาปตยกรรม 
ในระดับมาก  โดยเฉพาะกลุมวิชาการบริหารและ
ควบคุมงานกอสราง การเขียนแบบออกแบบสถาปตยกรรม
ดวยคอมพิวเตอร และการประมาณราคาคากอสราง  
ซึ่งเปนกลุมวิชาในสาขาวิชาการกอสราง และกลุมวิชา
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับสุดทาย คือ กลุมวิชาอุทกวิทยา/
วิศวกรรมชลศาสตร   งานดานปฐพีกลศาสตร  และ
วิศวกรรมการทาง   ซึ่งเปนกลุมวิชาในสาขาวิชาโยธา  
แสดงรายละเอียดดังตารางที่  2 

 

ศึกษาขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางของขอคําถาม 

สรางแบบสอบถามฉบับราง 

ทดลองใช  

จัดทําฉบับสมบูรณ 

ผาน 
หาคาความ ปรับปรุง ไมผาน 

ท่ีปรึกษา

ผาน 

ผาน 

ผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุง 
ไม

ที่ปรึกษา ปรับปรง 
ไมผาน 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล   ของกลุมวิชา  

n = 348  

กลุมวิชา 
X  

 

S.D. 

 

ระดับ 

1. การบริหารและควบคุมงานกอสราง 4.00 1.033 มาก 

2.เขียน/ออกแบบสถาปตยฯดวยคอมฯ 3.98 1.027 มาก 

3. การประมาณราคาคากอสราง 3.96 1.025 มาก 

4. การปฏิบัติและเทคนคิงานกอสราง 3.93 1.049 มาก 

5. วิเคราะห/ออกแบบโครงสราง 3.91 1.124 มาก 

6.เขียนแบบ/ออกแบบตบแตงภายใน 3.91 1.053 มาก 

7. สํารวจเพื่อการกอสรางและโยธา 3.84 1.108 มาก 

8. บริหารจัดการงานตบแตงภายใน 3.80 1.032 มาก 

9. งานระบบภายในอาคาร 3.78 1.113 มาก 

10. การบรหิารและควบคุมงานโยธา 3.74 1.167 มาก 

11. ประเมนิอสังหาริมทรัพย                    3.69 1.080 มาก 

12. การสาํรวจในงานวศิวกรรม 3.65 1.148 มาก 

13. ควบคุมและตรวจสอบงานสํารวจ 3.59 1.215 มาก 

14. ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 3.57 1.195 มาก 

15. เขียนแบบ/ออกแบบเครื่องเรือน   3.49 1.127 ปานกลาง 

16. วิศวกรรมการทาง 3.47 1.291 ปานกลาง 

17.งานดานปฐพีกลศาสตร 3.31 1.308 ปานกลาง 

18. อุทกวิทยา/วิศวกรรมชลศาสตร 3.23 1.246 ปานกลาง 
 

ดานรูปแบบการเรียน  ผูประกอบวิชาชีพ
การกอสรางใหความสําคัญกับรูปแบบการเรียนใน
ระดับมาก โดยรูปแบบการเรียนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  
การศึกษาดวยตนเอง  รองลงมาเปนเขารับการสอน
เสริมในบางหนวยการเรียน  และเขารับการฝกปฏิบัติ
ในหองปฏิบัติการ  ตามลําดับ แสดงรายละเอียด  ดัง
ตารางที่ 3 
    

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล   ดานรูปแบบการเรียน       
 

n = 348  
รูปแบบการเรียน X  S.D. 

 
ระดับ 

1. ศึกษาดวยตนเอง 4.06 1.048 มาก 
2. รับการสอนเสริมในบางหนวยการเรียน 3.91 1.126 มาก 
3. ฝกปฏิบัติในหองปฏบิัติการ 3.88 1.130 มาก 
4.  การทาํงานนับเปนการฝกงาน 3.79 1.237 มาก 
5.  ฝกทดสอบวัสดุในสถานศึกษา 3.74 1.233 มาก 

  
ดานการเขารับการสอนเสริม เพื่อใหผูสอน

ถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ  ผูประกอบ
วิชาชีพการกอสรางมีความตองการในระดับมาก โดย
รูปแบบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ใหผูสอนสรุปเนื้อหา
สาระประเด็นสําคัญ รองลงมาคือผูสอนบรรยายใชสื่อ
ที่มีภาพและเสียง   และแบงกลุมอภิปรายกรณีตัวอยาง 
ตามลําดับ  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล   ดานการเขารับการสอนเสริมเพื่อ
ถายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ     
   

n = 348  
การสอนเสริม    X  S.D. 

 
ระดับ 

1. ผูสอนสรุปเนือ้หาสาระประเด็นสําคัญ 4.14 1.034 มาก 
2. ผูสอนบรรยายใชส่ือท่ีมีภาพและเสียง 4.03  0.982 มาก 
3.แบงกลุมอภิปรายกรณีตัวอยาง 3.53 1.127 มาก 
4. แบงกลุมยอยทํางานที่ไดรับมอบหมาย 3.53  1.152 มาก 
5. แบงกลุมอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมาย 3.51 1.228 มาก 

 
         ดานสื่อการเรียน  ผูประกอบวิชาชีพการ
กอสราง มีความตองการในระดับมาก  โดยสื่อที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด   คือ   สื่อที่เปนแผน VCD/DVD    
รองลงมาคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และสื่อ
สิ่งพิมพ   ตามลําดับ  แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล   ดานสื่อการเรียน 

n = 348  
สื่อการเรียน X   

S.D. 

 
ระดับ 

1.แผน VCD/DVD  4.12 0.947 มาก 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.04 0.994 มาก 
3. ส่ือส่ิงพิมพ 3.97 1.076 มาก 
4. โทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม 3.68 1.261 มาก 
5. วิทยุ-โทรทัศน 3.67 1.233 มาก 

6. เทปบันทึกเสียง 3.35 1.265 ปานกลาง 

   
             ดานรูปแบบการประเมินผล   ผูประกอบ
วิชาชีพการกอสราง มีความตองการระดับมากที่จะให
ประเมินผลจากงานที่ผูสอนมอบหมายใหทํา  ผลการ
ทํางานในหนวยงานที่ทํา และสอบที่ศูนยการเรียน 
ตามลําดับ  แสดงรายละเอียด  ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ลําดับและระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวย
ระบบการศึกษาทางไกล   ดานการประเมินผล 

n = 348  
การประเมินผล X  S.D. 

 
ระดับ 

1. งานที่ผูสอนมอบหมายใหทํา 3.98 0.911 มาก 
2.  การทาํงานในหนวยงาน 3.90 1.155 มาก 
3. สอบที่ศูนยการเรียน 3.89 1.071 มาก 
4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3.70 1.056 มาก 

           
        ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ คาใชจาย 
และความรูพื้นฐานที่มีอยูเดิม  เปนปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจศึกษาตอวิชาชีพการกอสรางดวยระบบ
การศึกษาทางไกลของผูประกอบวิชาชีพการกอสราง  
แสดงรายละเอียด  ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และระดับความตองการศึกษาตอวิชาชีพดวยระบบ
การศึกษาทางไกล   ดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ศึกษาตอ 

n = 348  

ปจจัยการตัดสินใจ 
X  

 

S.D. 

 

ระดับ 

1. ความกาวหนาในอาชีพ 4.34 0.948 มาก 
2. คาใชจายในการศึกษาตอ 4.14 0.970 มาก 
3. ความรูพื้นฐานทีม่ีอยูเดิม 4.03 0.955 มาก 
4. ระยะเวลาในการศึกษา 3.98 0.998 มาก 
5. การสงเสริมจากหนวยงาน 3.94 1.093 มาก 
6. การจัดการเรียนการสอน  3.86 1.074 มาก 
7. การมีเพื่อนรวมเรียน 3.73 1.142 มาก 

    

      
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ  
            จากผลการวิจัยพบวา   ผูประกอบวิชาชีพ
การกอสรางในจังหวัดภูเก็ต  สวนใหญเปนเพศชาย  มี
อายุระหวาง  26-30 ป  จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง   สาขาวิชาการกอสราง  ทํางานใน
บริษัทเอกชน ตําแหนงผูควบคุมงานกอสราง ตองการ
ศึกษาตอวิชาชีพการกอสราง  ดวยระบบการศึกษา
ทางไกลในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการกอสราง 
กลุมวิชาการบริหารและควบคุมงานกอสราง    การ
เขียนแบบออกแบบสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร   
และการประมาณราคางานกอสราง ในระดับมาก  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา (2545: บทคัดยอ) 
ที่พบวาผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ   มีความตองการใหมี
ระบบการสอนทางไกล  ในระดับมาก  
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          การจัดการเรียนการสอนตามความตองการ 
และความถนัดของผูเรียนโดยผานกระบวนการเรียนรู
และการประเมินตามสภาพจริง ผูสอนเปนผูเอื้ออํานวย
การเรียนรู เปนนักจัดการเรียนรู เพื่อกระตุนใหผูเรียน
ไดเรียนรู ตามความสนใจ ความถนัดและความตองการ 
เปนนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ผูประกอบอาชีพการกอสรางตองการ  คือ  
ตองการศึกษาดวยตนเองกับสื่อที่เปนแผนVCD/DVD 
ใหผูสอนเปนผู เอื้ออํานวยการเรียนรูโดยการสรุป
เนื้อหาสาระประเด็นสําคัญ   และประเมินผลจากงาน
ท่ีมอบหมายใหทํา   

สําหรับปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอ คือ  
ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ   และคาใชจาย
ในการศึกษาตอ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกุล
โสภิษฐ (2546: 33) ที่พบวาการที่พนักงานไดรับ
วิทยาการใหมๆในเรื่องความรูและการฝกอบรมใน
หนาที่การงานอยางดีจะทําใหสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
           จากขอคนพบความตองการของผูประกอบ
วิชาชีพการกอสราง  สรุปไดวา   ผูประกอบวิชาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรม  มีความตองการพัฒนาตนเองแตติด
เงื่อนไขเรื่องของเวลา   ดังนั้นจึงมีความสําคัญที่
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะตองใหการสนับสนุน
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษาทางไกลเปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง  
ซึ่งเปนลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต  สอดคลองกับ
การปฏิรูปการเรียนรู  ในสภาวการณปจจุบัน 

            สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหนวยงานตางๆที่ เกี่ยวของ   ควรรวมมือกัน
กําหนดนโยบาย   แนวปฏิบัติและทําการศึกษาวิจัย  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยระบบการศึกษา
ทางไกลของผูประกอบวิชาชีพการกอสราง   สาขา
งานกอสราง  ระดับปริญญาตรี   ตลอดจนขยายขอบขาย
ความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนใน
การผลิตและพัฒนาคน    ใหเกิดความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  
ตามแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ในการผลิตและพัฒนาคน เพื่อ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น   สนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน ในการพัฒนาประเทศ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้นําเสนอการสรางเครื่องรีดเก็บ
น้ําเชื้อดวยไฟฟา ที่มีประสิทธิภาพและราคาถูกกวา
ทองตลาด เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรลดตนทุน
ในการผสมเทียมโค และเปนการสงเสริมการเลี้ยงโค
ตามนโยบายของรัฐบาลโดยการศึกษาทฤษฎี และ
เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ แลวออกแบบวงจร
และสรางเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา การทดสอบกับ
โคพอพันธุโดยผูชํานาญการ พบวาเครื่องรีดเก็บ
น้ําเชื้อดวยไฟฟาที่จัดทําขึ้นนี้สามารถใชงานไดดี และ
สามารถกระตุนการหลั่งน้ําเชื้อของโคพอพันธุไดเปน
อยางดี 

คําสําคัญ: เครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา 
 

Abstract 
 

This paper present the construct an 

ElectroEjaculator which was used and much 

cheaper than in the market. The research was 

alsodesigned to help reduce the cost of breed the  

cow and to promote demesticate the coe in 

orderto follow the goverment project. The paper 

was conducted by studing and reviewing related   

documents as well the theories of the sorting  

machine. After that, the machine was 

tested.Finally, the data was analyzed and 

concluded.The resulted showed that the Electro 

Ejaculatorworked with the cows efficiently. 

 
Keywords  : Electro Ejaculator 

 

1. บทนํา 
ปจจุบันการผสมพันธุโคโดยการผสมเทียม

ดวยนํ้าเชื้อแชแข็งเปนที่นิยมมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในโคนม โคนมภายในประเทศ 99% ผสมพันธุโดย
การผสมเทียม แตอัตราการผสมติดที่เกิดจากการผสม
เพียงครั้งเดียวของโคมภายในประเทศไทย คิดเปนไมถึง 
40% ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาผสมไมติดอยางหนึ่ง
คือคุณภาพของน้ําเชื้อที่ไดจากการรีดน้ําเชื้อในแตละครั้ง
มีคุณภาพนอยวิธีการรีดเก็บน้ําเชื้อปจจุบันที่นิยมใชมี   
2 วิธี คือ 

1) การใชโยนีเทียม 
2) การรีดเก็บดวยไฟฟา 
การรีดเก็บน้ําเชื้อโดยใชโยนีเทียมคอนขาง

ยุงยาก เนื่องจากตองใชแมพันธุหรือตัวลอในการรีด
น้ําเชื้อหรือบางครั้งพอพันธุที่มีปญหาเกี่ยวกับการขึ้นทับ 
คือไมสามารถขึ้นทับได เชนพอพันธุที่ขาเจ็บ หรือ 
พอพันธุที่ดุมากๆ ไมสามารถปลอยออกจากคอกไดจึง
จําเปนตองใชการรีดน้ําเชื้อดวยไฟฟา ซึ่งในปจจุบัน
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เครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟาสวนใหญนําเขามาจาก
ตางประเทศ มักมีราคาแพง และเมื่อเกิดความเสียหาย
ขึ้นการหาอะไหลซอมแซมก็เปนเรื่องยุงยาก ทําให
ตนทุนในการผสมเทียมโคในแตละครั้งมีราคาแพงขึ้น
ไปดวย แตหากเราเขาใจหลักการทํางานของเครื่อง
แลวก็จะสามารถประดิษฐใชไดเองในราคาถูกกวาการซื้อ
มาจากตางประเทศมาก โดยใชวัสดุที่สามารถหาซื้อ
ไดงาย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็สามารถซอมแซม
หรือหาซื้ออะไหลมาเปลี่ยนทดแทนไดงาย ดังนั้น
คณะผูจัดทําโครงการจึงเล็งเห็นวาควรสรางเครื่องรีด
เก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟาขึ้น เพื่อแกปญหาและเพื่อเปน
การพัฒนาการรีดน้ําเชื้อใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น ทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการผสมเทียมโค
ลดลง   รวมทั้งยังเปนการสงเสริมการเลี้ยงโค        
ตามนโยบายของรัฐบาลดวย 
 
2. การรีดเก็บน้ําเชื้อ 

น้ําเชื้อโคที่จะมาผลิตเปนน้ําเชื้อแชแข็ง พอพันธุ
ตัวนั้นจะตองมีพันธุประวัติดี สายพันธุแนนอน และ
ตองผานการทดสอบสายพันธุ (Progeny test) แลว โค
ที่จะนํามารีดเก็บน้ําเชื้อควรมีอายุไมนอยกวา 1 ป 6 เดือน 
หรือถาเปนกระบือ ควรอายุไมนอยกวา 2 ป 6 เดือน มี
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ไมเปนโรคติดตอตาง ๆ เชน
โรคแทงติดตอ  (Brucellosis),  โรคไอบีอาร   (IBR), 
โรคฉี่หนู  (Leptospirosis),  วัณโรค (Tuberculosis), 
ทริคโคโมเนียซีส(Trichomoniasis), ยูเรียพลาสโมซีส 
(Ureaplasmosis), วิบริโอซิส (Vibriosis), วัณโรคเทียม 
(Johne’s disease หรือ Paratuberculosis),  ลิวโคซีส 
(Enzootic Bovine Leucosis) และบลูทัง (Bluetongue) 
เปนตน ถาพบวาพอพันธุตัวใดเปนโรคดังกลาวขางตน
จะตองคัดทิ้งทันที 

การรีดเก็บน้ําเชื้อ ในอดีตไดพยายามรีดเก็บ
โดยวิธีการตางๆ เชน ปลอยใหโคผสมพันธุกันเอง
ตามธรรมชาติ เมื่อผสมพันธุแลวจึงใชชอนตักหรือใช
หลอดดูดน้ําเชื้อออกจากชองคลอด (Vagina) ของตัวเมีย
ที่ถูกผสม  แลวนําไปฉีดผสมใหกับตัวเมียตัวอื่นๆ  ที่
เปนสัด ตอมาการเก็บน้ําเชื้อไดพัฒนาขึ้นโดยใชถุงยาง
สอดครอบชองคลอด (Vagina) ของตัวเมีย แลวปลอยให
ตัวผูผสม   เมื่อตัวผูผสม  น้ําเชื้อจะคางอยูที่ถุงยางใน
ชองคลอดของตัวเมียนั้น เมื่อดึงถุงยางออกจากชองคลอด
ของตัวเมีย ก็จะไดน้ําเชื้อตามที่ตองการ 
 
3. วิธีการรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา (Electro-ejaculator) 

การรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา (Electro-
ejaculator) เปนอีกวิธีการหนึ่งซึ่งใชในการรีดเก็บ
น้ําเชื้อ นอกเหนือจากการใชโยนีเทียม การรีดเก็บ
น้ําเชื้อดวยไฟฟา น้ําเช้ือที่ได มักมีคุณภาพลดลง
เนื่องจากพอพันธุจะหล่ังน้ําเชื้อเนื่องจากถูกกระตุน
ดวยไฟฟา ซึ่งไมคลายการหลั่งเองตามธรรมชาติ การ
รีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟามักใชกับพอพันธุที่มีปญหา
เกี่ยวกับการขึ้นทับ คือไมสามารถขึ้นทับได เชน     
พอพันธุที่ขาเจ็บ หรือพอพันธุที่ดุมาก ๆ ไมสามารถ
ปลอยออกจากคอกได 

สวนประกอบของเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวย
ไฟฟา(Electroejaculator) ประกอบดวย แทงนําไฟฟา
(Electrode) และแหลงไฟฟากระแสสลับ ความตางศักย
ประมาณ 0-30 โวลต กระแสไฟฟาประมาณ 0.5-1 
แอมแปร แทงนําไฟฟา มีแกนขั้วบวกและลบขั้วละ 2 แกน 
ทอดยาวไปตามแทง 

เมื่อจะทําการรีดเก็บน้ําเชื้อ ใหทําการลวงเอา
อุจจาระในลําไสใหญสวนปลาย(Rectum) ของพอพันธุ
ที่จะรีดเก็บน้ําเช้ือออกใหหมดกอน จากนั้นใชสาร

หน้าที่ 231



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-059 

หลอล่ืน เชน เค-วาย เยลลี่(K-Y jelly) ทาแทงนําไฟฟา 
เปนการหลอลื่นปองกันการบาดเจ็บของลําไสใหญ
สวนปลายของพอพันธุ จากนั้นจึงทําการสอดแทงนํา
ไฟฟาเขาไปในลําไสใหญสวนปลาย ของพอพันธุ ใน
ตําแหนงเหนือตอมเพศผู (Accessory gland) ซึ่งเปน
บริเวณที่มี เสนประสาทที่ทําหนาที่กระตุนระบบ
สืบพันธุมาหลอเลี้ยง 

จากนั้น ทําการปรับศักยไฟฟา ขึ้น-ลง โดย
หางกันประมาณครั้งละ 4 วินาที เริ่มจากปรับขึ้นลงที
ละนอย ๆ จากนั้นเพิ่มศักยไฟฟาขึ้นลงใหมากขึ้นและ
ถี่ขึ้น พอพันธุจะมีอาการเกร็งมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด
จะหล่ังน้ําเชื้อออกมา ของเหลวที่ไหลออกมาใน
ระยะแรก จะเปนของเหลวจากตอมบัลโบยูรีทรัล
(Bulbourethral gland) ซึ่งไมมีตัวอสุจิ แตการหลั่ง
อสุจิจะเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มศักยไฟฟาสูงระดับหนึ่ง 

การรีดเก็บน้ําเชื้อดวยวิธีนี้ จะใชเวลา
ประมาณ 2-5 นาที ในการกระตุนใหพอพันธุหล่ัง
น้ําเชื้อ ควรทําอยางชา และคอยๆ เพิ่มศักดิ์ไฟฟา    
ครั้งละ นอย ๆ เพื่อใหอวัยวะเพศของพอพันธุแข็งและ 
ยื่นออกมาจากหนังหุม(Prepuce) เสียกอน เพื่อปองกัน
การปนเปอนจากสิ่งสกปรกที่อยูคางในหนังหุมลึงก
และใหน้ําเชื้อที่หลั่งออกมามีคุณภาพดี 
 
4. วงจรเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อ 

จากรูปที่ 1 แสดงใหเห็นถึงสวนประกอบตางๆ
ของวงจร ของ เครื่องรีดเก็บน้ําเช้ือดวยไฟฟา ซึ่ง
ประกอบดวยการทํางานของวงจรตางๆดังนี้ 

สวนที่ 1 วงจรจายไฟ (Switching Power Supply) 
ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปน
แรงดันไฟฟากระแสตรงจายกําลังงานไฟฟาใหแก 
วงจรผลิตสัญญาณ วงจรขับเกตและวงจรกําลัง 

สวนที่ 2 วงจรผลิตสัญญาณ (Oscillator) ทํา
หนาที่ผลิตสัญญาณรูปคลื่นความถี่ประมาณ 50 เฮริตซ 

สวนที่ 3 วงจรขับเกต (Gate Drive) ทําหนาที่
เปนบัฟเฟอรกันระหวางวงจรผลิตสัญญาณและวงจร
กําลัง อีกทั้งขยายขนาดของสัญญาณจากวงจรผลิต
สัญญาณใหมีกําลังมากพอไปขับวงจรกําลัง 

สวนที่ 4 วงจรควบคุมแรงดัน (Voltage output 
Control) ทําหนาที่ควบคุมแรงดันเอาตพุตใหสามารถ
ปรับระดับของแรงดันได 

สวนที่ 5 วงจรกําลัง (Power) ทําหนาที่ขยาย
สัญญาณใหมีขนาดแรงดันเพิ่มมากขึ้น ตามการปรับขนาด
ของแรงดันในการกระตุนการรีดน้ําเชื้อ 

 
รูปที่ 1 วงจรเครื่องรีดน้ําเชื้อดวยไฟฟา 

รูปที่ 2 ภาพถายเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา 
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5.  ผลการทดสอบ 
5.1  ผลการทดสอบการทํางาน 

จากการดําเนินการทดสอบการทํางานของ
เครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อโดยศูนยผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 4 ไดแสดงวิธีใชเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวย
ไฟฟาและขั้นตอนการกระตุนการหลั่งน้ําเชื้อโค     
พอพันธุ ดังรูปที่ 3 ซึ่งวิธีการโดยสังเขปก็คือ นําโค 
เขาคอกเพื่อเตรียมการรีดน้ําเชื้อ จากนั้นทําการลวง  
ทําความสะอาดสําไสใหญของโคพอพันธ แลวใชแทง
นําไฟฟาเสียบเขาชองทวารหนักของโคพอพันธุ ซึ่ง 
จะเปนบริเวณที่ใกลเคียงตอสวนของระบบประสาท 
ที่ตองการกระตุน แทงนําไฟฟาจะตอไปยังเครื่องแลว
ปลอยไฟฟากระตุนเขาสูตัวโคและหยุดปลอยเปน
จังหวะๆ โดยเริ่มดวยการปลอยไฟฟากระตุนในระดับต่ํา
และเปนเวลานานหลายวินาทีตอครั้งที่กระตุน เชน 
กระตุนประมาณ 10 วินาทีหยุด 5 วินาที แลวคอยๆ 
เรงจังหวะใหเร็วขึ้นและคอยๆเพิ่มระดับความแรงของ
การกระตุนดวยไฟฟาใหมากขึ้นในตอนทาย เชน
กระตุน 2 วินาที หยุด 1 วินาที จนมีผลใหโคพอพันธุ
หลั่งน้ําเชื้อออกมาในที่สุด ระดับความแรงและจังหวะ
ชาเร็วของการกระตุนที่เหมาะสมสําหรับโคแตละตัวนั้น
อาจจะแตกตางกันได ซึ่งผูทําการรีดน้ําเชื้อตองรูจัก
สังเกตและจดจําใชใหเหมาะกับโคแตละตัว 

 
5.2 ผลการทดสอบการใชงาน 

โดยใชแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของผูใชงานเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา จากศูนย
ผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ที่ 4 ไดผลการ
ทดสอบการใชงาน ดังนี ้

 

ที่  หัวขอการประเมิน  SD  x   ระดับ
ความ
พึง 
พอใจ  

1  ขนาดมีความเหมาะสม  0.44  3.8  ดี  

2  การเคลื่อนยายสะดวก
เหมาะสมกับ การใชงาน  

0.54  4.4  ดี  

3  น้ําหนักของเครื่อง 
มีความเหมาะสม 

 0.54  3.6  ดี  

4  หนาปดแสดงการทํางาน
ไดเหมาะสม  

0.44  3.8  ดี  

5  ปุมปรับคาการทํางานใช
งานไดสะดวก  

0.54  3.6  ดี  

 สรุป  0.5  3.8  ดี  
 

ผลการประเมินจากผูทดลองใช ซึ่งเปนบุคลากร
ศูนยผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4 ผลที่ไดจาก
การประเมินระดับความพอใจจากการใชงานอยูใน
ระดับ ดี ที่คาเฉลี่ย = 3.8 และ SD = 0.5 

 

ภาพการทดสอบเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟากับ 
โคพอพันธุ ณ สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4 
 

 
รูปที่ 3 ก) เตรียมโคพอพันธุในการรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา 

หน้าที่ 233



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-059 

 
รูปที่ 3 ข) การลวงทําความสะอาดลําไสใหญ 

ของโคพอพันธุ 
 

 
รูปที่ 3 ค) เสียบแทงนําไฟฟา เขาไปในชองทวาร 

ของโคพอพันธุ 
 

 
รูปที่ 3 ง) ทําการปรับแรงดันกระตุนโคพอพันธุ 

 
รูปที่ 3 จ) โคพอพันธุเริ่มมีน้ําเลี้ยงออกมา 

 

 
รูปที่ 3 ฉ) โคพอพันธุเริ่มหลั่งน้ําเชื้อออกมา 

 

 
รูปที่ 3 ช) น้ําเชื้อที่ไดจากการรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟา 
 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการกระตุนการหลั่งน้ําเชื้อโคพอพันธุ 
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6.  สรุปผลการทดลอง 
ผลที่ไดจากการทดสอบเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อ

ดวยไฟฟา คือเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟาสามารถที่
จะกระตุน ใหโคพอพันธุหล่ังน้ําเชื้อออกมาได โดยจะ
ใชเวลาในการรีดน้ําเชื้อประมาณ 3-5 นาที ทั้งนี้ เวลา
ในการใชรีดน้ําเชื้อนั้น จะขึ้นอยูกับโคพอพันธุแตละตัว
ดวย จากการทดสอบพบวาเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวย
ไฟฟาที่จัดทําขึ้นนี้ สามารถใชงานไดดี และสามารถ
กระตุนการหลั่งน้ําเชื้อของโคพอพันธุไดเปนอยางดี 
ไมตางจากของที่ผลิตจากตางประเทศแตอยางใด 
สําหรับเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟานี้จะสามารถนํา 
ไปใชกับสัตวชนิดอื่นไดหรือไมนั้น จากการศึกษา
พบวา เครื่องเดียวกันนี้สามารถใชไดกับสัตวชนิดอื่นๆ 
เชน แพะ แกะ เปนตน แตตองดัดแปลง ปรับปรุง
ขนาดของแทงตัวนําใหเหมาะสมกับชนิดสัตว ผลที่ได
จากการประเมินระดับความพอใจจากการใชงานอยู
ในระดับ ดี ที่คาเฉลี่ย = 3.8 และ SD = 0.5 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ
จากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกนและ
ขอขอบคุณศูนยผลิตน้ําแชแข็งพอพันธุ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ที่ใหความอนุเคราะหการทดสอบการใชงาน
ของเครื่องรีดเก็บน้ําเชื้อดวยไฟฟาในครั้งนี้ 
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Abstract 
 

This article proposes a novel  topology 

for implementation of a simple current amplifier 

using  only  single  current  controlled  current 

conveyor transconductance amplifiers (CCCCTA). 

The features of the proposed configuration are 

that: its current gain can be controlled by input 

bias currents; the proposed circuit is low temperature 

sensitive, the circuit description  is  very  simple. 

The  circuit  performances  are  depicted  trough 

PSPICE simulations, they show good agreement 

to theoretical anticipation and provide ability to 

measure small resistance changes at a wide range 

of frequency  (more than 167MHz).  The  power 

consumption is approximately 1.39mW at ±1.5V 

supply voltages.  

 
Keywords : Current-mode, CCCCTA, Current 
amplifier. 
 
 
 
 
 
 

1. Introduction 
Nowadays, a current-mode circuit has 

being been more popular than voltage-mode one. 

Since the last decade, there has been much effort 

to reduce the supply voltage of analogue systems. 

This is due to the command for portable and 

battery-powered equipment. Since a lowvoltage 

operating circuit becomes necessary, the current–

mode technique is ideally suited for this purpose. 

Actually, a circuit using the current-mode technique 

has many other advantages: for example, larger 

dynamic range, higher bandwidth, greater linearity, 

simpler circuitry and lower power consumption 

[1-3]. Consequently, a current amplifier play 

very important role in current-mode signal 

processing circuits/systems. The applications of 

the current amplifiers can be found in filters [4-5], 

oscillators [6-7], automatic gain control (AGC) 

[8-9], sensors [10-12], and etc. [13-16]. Besides 

using transistor-level design [17-21], the realizations 

of current amplifiers can be popularly accomplished 

by employing building blocks such as operational 

transconductance amplifiers (OTA) [22-23], 

current operational amplifier (COA) [24-26], 
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secondgeneration current conveyor (CCII) [27-29]. 

Unfortunately, the presented circuits suffer from 

one or more following restricted issues 

• Complicated schemes (at least required 

two active building blocks) which make requiring 

more power consumption [22-26] 

• Temperature sensitivity of the output 

signals [17-21, 24-26] 

• Electronically control disabilities [27-28] 

The aim of this paper is to introduce a 

new configuration of current-mode amplifier. 

The proposed topology enjoys several features 

as follows: the proposed circuit is temperature-

insensitive, electronic controllable, uncomplicated 

of circuit details. In addition, the proposed 

topology can work at a wide range of frequencies 

which is an important property of the current 

amplifiers. So, the proposed circuit has a high 

accuracy and employs only one type building 

block, called current controlled current conveyor 

transconductance amplifier (CCCCTA) which 

has recently been reported [30]. It seems to be a 

useful active building block to synthesize and 

design electronic circuits and systems because it 

consumes a fewer number of active elements 

that employing any other active elements. The 

mentioned properties are confirmed by PSPICE 

simulation which is accordance with the theoretical 

anticipation. 
 
 
 
 
 

2. Principle of Operation 
2.1 Basic Concept of CCCCTA 

Since the proposed circuit are based on 

CCCCTAs [6], a brief review of CCCCTA is given 

in this section. Basically, CCCCTA properties 

are similar to the conventional CCTA, except 

that the CCCCTA has finite input resistance Rx 

at the x input terminal. This parasitic resistance 

can be controlled by the bias current IB1 as shown 

in the following equation 

 

 
where xR  and mg  are the parasitic resistance 

and transconductance of CCCCTA respectively. 

For the bipolar CCCCTA, the xR  and mg  can 

be expressed to be 

 
and 

 
Where BI  and TV  are the input bias current and 

thermal voltage respectively. The schematic 

symbol and equivalent circuit of CCCCTA can 

be respectively shown in Fig. 1(a) and (b). 
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Figure 1. CCCCTA (a) symbol (b) equivalent circuit 

 
Figure 2. Proposed simple current amplifier 

 
2.2 Proposed Current Amplifier 
 

Fig. 2 depicts the proposed current 

amplifier, where 1BI  and 2BI  are input bias 

currents of CCCCTA. Considering the circuit in 

Fig. 2 and using CCCCTA in section 2.1, we 

will receive 

zxin iiI +=   (4) 

and 

zx ii =    (5) 

The voltage at Z terminal can be found as 

 

2
X

inXzZ
R

IRiV ==   (6)  

The output current can be expressed to be 

mzO gVI =   (7)  

Substituting Eq. (7) into (8), it yields 

2
mx

inO
gR

II =  (8) 

If 1 22/ BTX IVR =  and TBm VIg 2/21 = .The 

output current in Eq. (8) will be changed as 

in
B

B
O I

I
I

I
1

2

8
=   (9) 

From Eq. (9), the magnitude of output current 

can be controlled by IB2 and IB1. Furthermore, the 

circuit is theoretically temperature-insensitive 

owing to no term of VT. 

 
2.3 Non-Ideal Analysis 

In non-ideal case, the CCCCTA can be 

characterized by 

zxz II εα +=   (10) 

and 

  0εγ += zmO VgI  (11) 

where α and γ  are transferred error values deviated 

from one. zε  and 0ε  are the offset currents at z 

and x terminals, respectively. In the case of non-

ideal and brief considerations, the OI  is 

subsequently changed to 

 
 
From Eq. (12), we can see that the last 

two terms are offset currents. Consequently, to 

reduce the offset currents, the CCCCTA should 

be carefully designed to achieve these errors as 
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low as possible. In addition, for the first term, 

these errors affect the magnitude of the output 

current. As a result, the magnitude output slightly 

depends on temperature due to temperature dependence 

of these errors. Thus, good design of the 

CCCCTA should be strictly considered to 

alleviate the effects. 

 
3. Simulation Results and Discussions 

To prove the performances of the 

proposed circuit, the PSPICE simulation 

program was used for the examinations. The 

PNP and NPN transistors employed in the 

proposed circuit were simulated by respectively 

using the parameters of the PR200N and NR200N 

bipolar transistors of ALA400 transistor array 

from AT&T [31] with ±1.5V supply voltages . 

Internal construction of the CCCCTA in Fig. 3 

was used in the simulations. DC transfer 

characteristic of the proposed circuit is shown in 

Fig. 4. It can be seen that the proposed circuit 

can provide a wide range of input currents. Fig. 

5 insists that the proposed circuit can also 

amplify current signal when frequency is up to 

megahertz range and can be controlled the 

magnitude of the output by electronic method as 

shown in Eq. (9). Fig. 6 represents the current 

gain Ai =Iout/Iin where IB2 is varied. 

 

 
Figure 3. Internal construction of CCCCTA 

 
Figure 4. DC transfer characteristics of 

proposed circuit 
 

Figure 5. Transient response with electronic 
controllability of the proposed amplifier 

 

Furthermore, the claimed temperature-

insensitivities of the proposed circuit are confirmed 

by results in Fig. 7. It can be found that the 

output current is slightly deviated due to the 

error terms as expressed in Eq. (12). The maximum 

bandwidth of the output current of 167.45MHz, 

is shown in Fig. 8. The results of THD at different 

frequencies are depicted in Fig. 9 and 10. 

 
Figure 6. Current gain of proposed current 

amplifier circuit where IB2 is varied 
 

 
Figure 7. Output current deviations due to 

temperature variations of the proposed circuit 
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Figure 8. Frequency responses of proposed 
circuit 

 

 
Figure 9. Measured results for Total Harmonic 

Distortion (THD) at 1MHz 
 

 
Figure 10. Measured results for Total Harmonic 

Distortion (THD) at 10MHz 
 

5. Conclusion 
The simple current amplifier, based on 

single CCCCTA, which can amplify an input 

current with electronic controllability of output 

magnitude, has been reported in this paper. 

Circuit description merely consists of single 

CCCCTA without an external passive element 

requirement. The simulation results confirm that 

the proposed circuit performs power consumption 

of 1.39mW at ±1.5V power supplies. The maximum 

operating frequency is about 167.45MHz. Furthermore, 

the output current is low temperature insensitive 

and low THD. With claimed outstanding features, 

it is very appropriate to further develop the 

proposed circuit to be a part of a monolithic chip 

for working in a current-mode signal processing. 
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บทคัดยอ 

 
 บทความนี้กลาวถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ดานการกระจายตัวของดินที่ใชในการกอสรางเขื่อน
ดินหวยสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปางโดย
ภายหลังจากที่โครงการกอสรางแลวเสร็จ เขื่อนดิน
หวยสมัยถูกใชงานในการชลประทาน ภายหลังมีการ
สํารวจพบรองรอยความเสียหายบริเวณ ลาดสันเขื่อน 
มีลักษณะสอดคลองกับความเสียหายจากการกระจาย
ตัวของเม็ดดิน ซึ่งหากไมมีการปรับปรุงแกไข  บริเวณ
ความเสียหายอาจเพิ่มมากขึ้นจนเกิดผลกระทบตอ
ความปลอดภัยของเขื่อนดินได ดังนั้นจึงทําการทดสอบ
หาคาการกระจายตัวของดินหวยสมัย พรอมทั้งหา 
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพโดยใชเถาหนัก (Bottom  Ash) 
จากโรงไฟฟาแมเมาะ   ผสมรวมกับดินหวยสมัย
อัตราสวน  0, 5, 10 และ15 เปอรเซ็นต ตอน้ําหนัก  
ดินแหง และทดสอบหาคากระจายตัวของดินใชตาม
มาตรฐาน ASTM ดวยการทดสอบ Double- Hydrometer 
Test และ Pinhole Test  ผลการทดสอบสรุปไดวา   
ดินหวยสมัยลวน  มีระดับการกระจายตัวปานกลาง  
(Moderately Dispersive) และการผสมเถาหนัก
รวมเขากับดินหวยสมัยดวยอัตราสวน 10 เปอรเซ็นต 

โดยใชปริมาณน้ํา 20.32 เปอรเซ็นต ผลการทดสอบ
แสดงใหทราบวาดินหวยสมัยไมมีระดับการกระจายตัว 
(Non  Dispersive) อีกตอไป 
 
คําสําคัญ  : ดินกระจายตัว เขื่อนดินหวยสมัย เถาหนัก 
การลดการกระจายตัวของดิน 
 

Abstract 

 

 This paper presents the dispersive soil 

improvement by bottom ash in Huysamai dam, 

Sop Parb, Lampang.When the project finished 

Huysamai dam to use for irrigation. The time 

later filed surveying fined the crack in back 

surface area will be fails from degree of 

dispersions in soil mass. What did not have soil 

improvement the failed area might be more 

effective to loss dam. The test show know that 

degree of dispersions of Huysamai soil and the 

soil improvement trend to use bottom ash 

from Mae Moh mine  Mix up with in the ratios 

of, 0, 5, 10 , and 15 percent  will be compared to 

the weight of soil mass and test seek degree of 

dispersions uses to standardized ASTM with the  
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double hydrometer test and pinhole test. The test 

can summarize that Huysamai pure soil will be 

moderately degree of dispersions (Moderately 

Dispersive) and when mixxing in the ratios of 10 

percent, install a water of 20.32 percent. The test 

show know that Huysamai soils has non  degree 

of dispersions (Non  Dispersive). 

 

Keywords : Dispersive Soil, Huysamai Dam, 
Bottom Ash, Non Dispersive 
 

1. บทนํา 
การสํารวจออกแบบโครงการสรางเขื่อนดิน

ในเขตภาคเหนือบางโครงการไมสามารถที่จะเลือกใช
ดินที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมเหมาะกับการกอสราง
เขื่อนดินไดเนื่องจากเหตุผลหลายประการเชน สถานที่
กอสรางเขื่อนดินนั้นมีปญหาในการขนสงวัสดุรวมถึง
คาใชจายในการกอสรางจากการนําดินที่มีคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมเหมาะสมมาใชงาน บอยครั้งที่เขื่อนดิน
ในเขตภาคเหนือตองใชดินจากบอยืมดิน (Borrow Pit) 
ในบริเวณที่ใกลกับการกอสราง และจากการทดสอบ
คุณสมบัติวัสดุกอสรางดินที่ใชเปนวัสดุกอสรางเขื่อน
ในบางพื้นที่ พบวาเปนดินที่มีการกระจายตัวสูง 
(Extremely Dispersive Soil) 

กรณีศึกษาดินกระจายตัวจากเขื่อนดินหวยสมัย 
บานสมชายชัย ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
ตามขอมูลของสํานักงานชลประทานจังหวัดลําปาง 
พบวาภายหลังเมื่อสรางแลวเสร็จมีการเก็บกักน้ําเอาไว
ใชงานมีการสํารวจพบรอยราวสัมพันธกับพฤติกรรม
การกระจายตัวของดินพบเห็นไดโดยทั่วไป หากเมื่อ
เวลาผานไปนานวันเขา ชองวางในเม็ดดิน (Void) มี
ขนาดใหญขึ้นเรื่อย  ๆความเร็วของน้ําซึมผานมีคามากขึ้น
เกิดการกัดเซาะรุนแรงจนเกิดเปนรอง (Gullies) หรือ 

รูในทางดิ่ง  (Sink-Hole)  และโพรง  (Tunnel) หาก
ความระดับความลึกของโพรงดินนี้มีระดับลึกมาก
จนถึงระดับที่ดินไมสามารถรักษาความสมดุลของ
แรงดันได อาจกอใหเกิดการ Piping ขึ้นซึ่งเปนกรณี  
ที่กระทบถึงความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนดินโดยตรง
เขื่อนดินที่เก็บกักน้ําไวอาจมีเสถียรภาพลดลงถึงจุด
วิกฤตได 

จังหวัดลําปางเปนยังเปนที่ต้ังของโรงไฟฟา
แมเมาะ ที่ใชถานหินลิกไนต (Lignite) ในกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟา ในการเผาลิกไนตเถาถานหินที่มวลเม็ด
มีขนาดใหญกวา 35 ไมครอนจะตกลงสูกนเตาเผาเรียกวา 
เถาหนัก (Bottom Ash) เถาถานหินลิกไนตในชั้นคุณภาพนี้
นอกจากจะมีคุณสมบัติเปนสารปอซโซลาน (Pozzolan) 
แลวยังมีคุณสมบัติคลายกับปูนซีเมนตอีกดวย 

ดังนั้นหากนําเถาหนักผสมกับดินหวยสมัย 
คุณสมบัติในการยึดประสานของเถาหนักอาจสงผลให
ดินหวยสมัยมีระดับการกระจายตัวลดลง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดานการกระจายตัว
ของดินหวยสมัย และยังเปนแนวทางในการจัดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 

การศึกษาแนวทางปรับปรุงคุณภาพของดิน
กระจายตัวจากเขื่อนหวยสมัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อ 

1) ปรับปรุงคุณภาพดินกระจายตัวจากเขื่อนดิน
หวยสมัยดวยเถาหนัก 

2) เพื่อเปนฐานขอมูล และแนวทางในการ
ปรับปรุงดินกระจายตัวในโครงการอื่นๆ กรณีที่มี
ความจําเปนตองใชดินกระจายตัวเปนวัสดุในการ
กอสรางเขื่อนดิน หรืออางเก็บน้ํา 
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3) เพื่อหาแนวทางในการจัดการทรัพยากร
ตนทุนต่ําที่ เหลือจากกระบวนการผลิตไฟฟาอยาง
คุมคา 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สมบูรณ และคณะ [1]: แนวทางในการพัฒนา 
การออกแบบกอสรางเขื่อนดินในทุกๆ ภาคของ
ประเทศไทยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการนําดินกระจาย
ตัวมาใชกอสราง เชน เขื่อนลําเชียงไกร เขื่อนมูลบน 
เขื่อนลําสําลาย จังหวัดนครราชสีมา อางเก็บนํ้าหวย
สมเค็ม จังหวัดพิษณุโลก และไดทําการศึกษาตัวอยางดิน
กระจายตัวที่ถูกนํามาสรางเขื่อนดิน หวยปาเปา อําเภอ
แมพริกและโครงการเขื่อนดินแมนึง อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปางพบวาดินกระจายตัวที่พบตองทําการ
ปรับปรุงกอนที่จะถูกใชในการกอสรางเขื่อนดินเพื่อ
ปองกันการเกิดการกัดเซาะในทางดิ่งหากเมื่อใชงาน
ในสวนลาดผิวเขื่อน (Embankment) พรอมทั้งเสนอ
รายงานวาพบดินกระจายตัวในเขตอําเภอเมือง อําเภองาว 
อําเภอแมพริก อําเภอเสริมงาม อําเภอสบปราบอําเภอ
แมเมาะ อําเภอเมืองปาน อีกดวย 

สิปปวุฒิ [2]: ธรรมชาติการตกตะกอนของ
ดินเหนียวกระจายตัว จะมีปริมาณของดินเม็ดละเอียดสูง
และมีความสัมพันธกับแรธาตุโซเดียมซึ่งจะพบในดิน
มีปริมาณสูงเชนเดียวกัน ดินเหลานี้จะเกิดขบวนการ
กัดเซาะสูงและปรากฏลักษณะการเกิดขึ้นกับดินตาม
ธรรมชาติ สามารถพบเห็นอยูทั่วไปบนพื้นผิวโลกซึ่ง
คุณลักษณะตางๆ ของดินกระจายตัวนั้นขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ 

 
ภาพที่ 1: แสดงจังหวัดในประเทศไทยที่พบดิน

กระจายตัว 
 

อรามศรี [3]: ไดอธิบายเอาไววา Dispersive Soil 
คือดินซึ่งมีสวนของอนุภาคดินเหนียว (Clay Particle) 
ซึ่งเมื่ออยูในน้ําการกระจายตัวจะเปนไปอยางรวดเร็ว
ไมวาจะในน้ําที่ไหลชาๆ หรือแมแตน้ํานิ่ง Colloidal 
Clay Particle นี้จะไมตกตะกอนยกเวนแตวาจะทดสอบ
ดวยสารเคมี ขอพิจารณาเบื้องตนกอนการปรับปรุงดิน
คือ หลีกเลี่ยงการใช Dispersive Soil เทาที่จะทําได
หากมีความจําเปนจริงๆ แลวควรจะไดมีการทดสอบ
เปนพิเศษ และมีการควบคุมการกอสรางที่ดี พรอมทั้ง
ทําการปรับปรุงดินใหเปน Non-Dispersive Soil เพื่อ
ปองกันการเกิดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการที่
น้ําฝนหรือน้ําในอางเก็บน้ําไหลเขาไปตามรอยราวที่
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ผิวนอกของเขื่อนดินทําใหเกิดการกระจายตัวของดิน
และเกิดการกัดเซาะเปนโพรงขึ้นภายหลัง 

Sherard และคณะ [4]: การทดสอบทาง
วิศวกรรมแบบธรรมดา การที่จะสามารถบงบอกถึง
ระดับการกระจายตัวของดินนั้นมีวิธีการทดสอบตาง ๆ 
ทั้งในสนามและในหองปฏิบัติการไดแก Crumb Test, 
Dilution Turbidity Ratio, Pinhole -Test, Double 
Hydrometer Test, Chemical Test, X-Ray Diffraction 
Analysis, วิเคราะหโครงสรางระดับจุลภาคโดยใช
ภาพถาย (Scanning Electron Microscope, SEM) 
วิธีการทดสอบเหลานี้ไดถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นสําหรับ
ตรวจสอบคุณสมบัติของดินในเรื่องการกระจายตัว 
ซึ่งเกิดขึ้นในดินเฉพาะสวนที่เปนดินเหนียวเทานั้น 
ดังนั้นตัวอยางของดินซึ่งมีเปอรเซ็นตดินเหนียว (Clay 
Content) นอยกวา 12 เปอรเซ็นต หรือมีคาดรรชนี
พลาสติก (Plasticity Index, P.I.) เทากับ 4 เปอรเซ็นต
หรือนอยกวา ไมควรนํามาทดสอบหรือพิจารณาใน
เรื่องการกระจายตัวเนื่องจากเปอรเซ็นตดินเหนียว   
ไมมากพอ 

Teerachart [5]: ไดอธิบายไววาปริมาณ
ซีเมนตเปนตัวประกอบหลักที่จะควบคุมการปรับปรุง
คุณสมบัติใหสําเร็จไดโดยทั่วไปแลวคุณสมบัติของ
ดินจะดีขึ้นตามปริมาณซีเมนตที่ใชเพิ่มขึ้น และอัตรา
การเพิ่มขึ้นของคุณสมบัติของดินซีเมนตขึ้นอยูกับ
ชนิดของดินที่นํามาปรับปรุงคุณสมบัติดวยคาการยึดเกาะ
ของดินเม็ดหยาบจะเพิ่มขึ้นไดสูงและเร็วกวาดินชนิด
เม็ดละเอียดที่ระดับของปริมาณซีเมนตที่ เทากัน 
นอกจากนี้แลวปริมาณของซีเมนตที่ใชยังขึ้นอยูกับ
ชนิดและจํานวนของปริมาณดินเหนียวที่มีอยูในดินเดิม
ดวย 
 
 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
4.1  สถานที่เก็บตัวอยางดินกระจายตัว 

ตัวอยางดินกระจายตัวที่ใชเปนกรณีศึกษา
ถูกเก็บตัวอยางโดยการเก็บตัวอยางจากบอยืมดิน 
(Borrow Pit) ในการกอสรางเขื่อนดินหวยสมัย ซึ่ง
ตอไปจะเรียกวา ดินหวยสมัย ลักษณะโดยทั่วไปเปน
ดินสีน้ําตาลแกมเหลือง หากทดลองบีบดวยมือจะยุบ
สลายตัวไดงาย และเมื่อเปยกน้ําคอนขางลื่นไถลตัว
มากกวาดินโดยทั่วไป ขนาดเม็ดดิน(Soil Particle) ใช
ขนาดที่ใกลเคียงกับสภาพการกอสรางจริงแตคัด
ขนาดเม็ดดินที่ใหญเกินกวา 4.750 mm ออกจาก
ตัวอยางทดสอบ 

 
ภาพที่ 2: แสดงสภาพโดยทั่วไปเขื่อนดินหวยสมัย 

 
4.2  เถาหนักลิกไนตท่ีใชปรับปรุงการกระจายตัว 

เถาหนักไดกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาที่
โรงไฟฟาแมเมาะจังหวัดลําปาง เถาหนักเปนเถาลิกไนต
ที่เกิดจากการปะทะของอนุภาคเถาในบริเวณที่เกิดการ
สันดาป (Combustion Zone) ที่รวมกันเปนเม็ดหรือ
กอนตกลงสูกนเตา หากเทียบตามมาตรฐาน ASTM C 
618 แลวจัดอยูในประเภท Pozzolan Class C ซึ่งมี
คุณสมบัติที่สามารถนําไปใชงานเปนวัสดุ เ ช่ือม
ประสานได โดยการศึกษาในครั้งนี้จะใชเถาหนักที่มี
ขนาดทางกายภาพอยูระหวาง 35 ไมครอน ถึง 150 ไมครอน 
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ภาพที่ 3: แสดงภาพถาย Scanning Electron 

Microscope (SEM) ของดินกระจายตัว 
 
4.3 อัตราสวนผสมระหวางดินหวยสมัยกับเถาหนัก 

อัตราสวนในการผสมดินกับเถาหนักเพื่อใช
ทดสอบเทียบเปนเปอรเซ็นตอัตราสวนระหวางเถา
หนักกับดินหวยสมัยแหง (Dry-Soil) ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: แสดงอัตราสวนผสมระหวางดินหวยสมัย
กับเถาหนัก 

กลุมตัวอยาง ดินหวยสมัย เถาหนัก 

 (%) (%) 

DS-01 100 0 
DS-02 95 5 
DS-03 90 10 
DS-04 85 15 

 
4.4  การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

1) ทําการทดสอบหาคาขีดจํากัดขนเหลว 
(Normal- Consistency Limits) ตามมาตรฐาน ASTM 
D 4318 เพื่อใหไดคาปริมาณน้ําจากการทดสอบ 
Plastic Limit โดยจะใชเปนปริมาณน้ํา ที่ใชผสมใน
การบมตัวอยางเตรียมการทดสอบ Pinhole Test และ
ใชระยะเวลาในการบม 14 วันทุกตัวอยาง 

2) ทําการทดสอบหาขนาดของเม็ดดิน (Grain 
Size Analysis) ของตัวอยางดินหวยสมัยลวนไมผสม
เถาหนัก ตามมาตรฐาน ASTM D 422 และหาคาความ
ถวงจําเพาะ (Gs) ของเม็ดดินตามมาตรฐาน ASTM D 
854 
 

4.5  การทดสอบเพื่อหาระดับการกระจายตัวของดิน
หวยสมัย 

1) ทําการทดสอบหาคาการกระจายตัวของ
ดินหวยสมัยโดยวิธี Double Hydrometer Test ตาม
มาตรฐาน ASTM D 4221-99 เพื่อหาดีกรีการกระจายตัว 
(Degree of- Dispersion) เปรียบเทียบกับคาที่นําเสนอ
ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3: การจําแนกดีกรีของดินกระจายตัวจากผล
การทดสอบ Double Hydrometer Test 
 

Degree of Dispersion (%)  Classification of Soils  

Less than 35  Non Dispersive  
35 – 50  Moderately Dispersive  
51 – 75  High Dispersive Potential  

Greater than 75  Extremely Dispersive  
 

2) ทําการทดสอบหาระดับการกระจายตัว
ของดินหวยสมัยโดยวิธี Pinhole Test ตามมาตรฐาน 
ASTM D 4647-93 เพื่อหาระดับการกระจายตัวของดิน 
เปรียบเทียบกับคาที่นําเสนอในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4: การจําแนกระดับของดินกระจายตัวจากผล
การทดสอบ Pinhole Test 
 

Classification 
of Individual 
Test Results  

Classification of Soils  

D1 & D2  
Dispersive 
Soil  

ดินกระจายตัว : กระจาย
ตัวอยาง รวดเร็วท่ี Head 
ของน้ํา 50 mm 

    
   

ND4 & ND3  
Intermediate 
Soil  

ดินกระจายตัวปานกลาง :
กระจายตัวชาๆ ที่ Head 
ของน้ํา 50 mm หรืออยาง
รวดเร็วที่ Head ของน้ํา 
180 mm และ 380 mm 

   

ND2 & ND1  
Non-
Dispersive 
Soil  

ไมเปนดินกระจายตัว :  
ไมมี ตะกอนขุนกระจายตัว
ออกมาเลย ท่ี Head ของน้ํา 
380 mm หรือ 1020 mm 

   
 

4.6  การพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนา

เครื่องมือทดสอบเพื่อใชงานทดสอบ Pinhole Apparatus 
โดยยึดถือตามมาตรฐานASTM D 4647-93 ซึ่งทั้งมิติ 
และขั้นตอนการทํางานของเครื่องมือทดสอบระบุ
เอาไวตาม ภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4: แสดงรูปรางและมิติ Pinhole Apparatus 

ตามมาตรฐาน ASTM D 4647-93 
 

 
ภาพที่ 5: แสดงการติดต้ัง Pinhole Apparatus  

ขณะทําการทดสอบ 
 

 
ภาพที่ 6: แสดงขนาดของรูเจาะเมื่อสิ้นสุด 

การทดสอบ Pinhole Test 
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5.  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานวิศวกรรม 
5.1  ผลการทดสอบคุณสมบัติดานกายภาพ 

คุณสมบัติทางกายภาพดินหวยสมัย การทดสอบ
ทางกายภาพของดินหวยสมัยผสมเถาหนักที่มีอัตราสวน
ตางกัน แสดงไวในตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบทางกายภาพของดินหวยสมัย 

ดินหวยสมัยผสมเถาหนัก  

คุณสมบัตทิางกายภาพ  0 % 5 % 10 % 15 % 

 Not mix  mixxing  mixxing  mixxing  
ขีดจํากัดเหลว, L.L.  26.33 %  27.84 %  29.19 %  29.98 %  

ขีดจํากัดพลาสติก, P.L.  20.32 %  18.68 %  18.63 %  17.38 %  

ดรรชนพีลาสติก, P.I.  6.01 %  9.16 %  10.82 %  12.60 %  

ความถวงจําเพาะ, Gs  2.62  2.61  2.60  2.61 %  

 

5.2  ผลการทดสอบคุณสมบัติดานการกระจายตัว 
คุณสมบัติทางกายภาพดินหวยสมัยผสมเถา

หนักที่มีอัตราสวนตางกันมีผลการทดสอบ ดังแสดง
ไวในตารางที่ 6 
ตารางที่ 6: แสดงผลการทดสอบทางกายภาพของดิน
หวยสมัยผสมเถาหนัก 
 

Degree of Dispersion  
Test Result  0 % 5 % 10 % 15 % 

 Not mix  mixxing  mixxing  mixxing  

Double Hydrometer Test  46.97 %  12.89 %  13.29 %  11.00 %  

Pinhole Test  ND4  ND3  ND2  ND2  

ภาพที่ 7: แสดงความสัมพันธของคา Degree of 
Dispersion ดินหวยสมัยผสมเถาหนัก จากการทดสอบ 

Double Hydrometer Test 

 

ภาพที่ 8: แสดงความสัมพันธของคาระดับ 
การกระจายตัว ดินหวยสมัยผสมเถาหนัก 

จากการทดสอบ Pinhole Test 
 
6.  สรุปและขอเสนอแนะ 
6.1  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางดานกายภาพ 

ผลการทดสอบดังแสดงไวในตารางที่ 5 
สรุปไดวา ดินหวยสมัยลวนมีดรรชนีพลาสติก 6.01 
เปอรเซ็นต ซึ่งมากกกวา 4 เปอรเซ็นต จึงมีความ
สอดคลองที่ดินจะเกิดการกระจายตัว ตามการศึกษา
ของ Sherard และคณะ ในขณะเดียวกันคาดรรชนี
พลาสติกยังเปนตัวบงช้ีอีกอยางหนึ่งวา ดินกระจายตัว
นั้น สามารถทําการปรับปรุงคุณภาพไดหรือไมตามที่ 
Terrel และคณะ นําเสนอเอาไววาหากคาดรรชนี
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พลาสติกมีคาตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต ดินที่มีการกระจาย
ตัวจะสามารถทําการผสมใหเขากับวัสดุพวกปอซโซลาน
ไดดี ดังนั้นดินหวยสมัยมีความสอดคลองกับลักษณะ
ทางกายภาพของดินกระจายตัว โดยเมื่อทําการทดสอบ
ผสมดินหวยสมัยรวมเขากับเถาหนักดวยอัตราสวน 5, 
10  และ 15  เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  ผลของคาดรรชนี
พลาสติกที่มีแนวโนมสูงขึ้นจนมีนัยสําคัญอาจสงผล
ใหดินหวยสมัยมีระดับการกระจายตัวลดลง 
 
6.2  ผลการทดสอบคุณสมบัติดานการกระจายตัว 

ผลที่ไดจากการทดสอบดวยการทดสอบ  
Double Hydrometer และ Pinhole Test สามารถสรุป
ไดวา ดินหวยสมัยมีระดับการกระจายตัวปานกลาง 
(Moderately Dispersive) และเมื่อผสมดวยเถาหนัก
อัตราสวน 5 เปอรเซ็นต ผลการทดสอบพบวา ดินหวยสมัย 
มีดีกรีการกระจายตัวลดลงจนไมเปนดินกระจายตัว 
(Non Dispersive Soil) ซึ่งผลการทดสอบที่ไดขัดแยง
กับผลการทดสอบ Pinhole Test ที่มีอัตราสวนผสม
เถาหนักเดียวกัน โดยผลการทดสอบจําแนกไดวาดิน
หวยสมัย มีระดับการกระจายตัวปานกลาง (ND3)  
และเมื่อผสมเถาหนักอัตราสวน 10 และ 15 เปอรเซ็นต 
พรอมทั้งทําการทดสอบตามลํา ดับ พบวาระดับการ
กระจายตั วของดินห วยสมั ยมี แนวโนมลดลง
จนกระทั่งไมเปนดินกระจายตัวจากผลการทดสอบ
ดังกลาวสรุปไดวา เมื่อผสมเถาหนักรวมกับดินหวยสมัย
ดวยอัตราสวน 10 เปอรเซ็นต ใชปริมาณน้ําในการผสม 
20.32 เปอรเซ็นต ดินหวยสมัยมีระดับการกระจายตัว
ลดลงจนไมมีการกระจายตัวอีกตอไป 
 
 
 

6.3 ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องระยะเวลา

ในการบมตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งควรมีความ
สอดคลองกับระยะเวลาในการทํางานกอสราง 

2) ควรศึกษาในดานการเปรียบเทียบมูลคา
ของการนําเถาหนักมาใชในงานกอสรางเขื่อนดิน 
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ผลของขนาดและอัตราการใหน้ําหนักบรรทุกตอสมบัติทางวิศวกรรมของคาน 
ที่ทําจากวัสดุผสมพลาสติกและขี้เลื่อยไม (WPC)  

Size and Rate of Loading Effects on Engineering Properties 
of a Wood-Plastic Composite (WPC) Beam 
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บทคัดยอ 

 

บทความวิจัยน้ี นําเสนอผลของขนาดและ
อัตราการใหน้ําหนักบรรทุกตอสมบัติทางวิศวกรรม
ของคานที่ทําจากวัสดุผสมพลาสติกและขี้เลื่อยไม 
(WPC)   วัสดุนี้ไดจากการนําพลาสติก  พีวีซี ผสมกับ   
ขี้เลื่อยไมในอัตราสวน 1:1 (โดยน้ําหนัก) และขึ้นรูป
ดวยเครื่องอัดรีดใหเปนสี่เหลี่ยมหนาตัดกลวง จากนั้น
นําไปทดสอบสมบัติการรับแรงดัดและแรงเฉือนโดย
แปรเปลี่ยนขนาดและอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก     
ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา ขนาดและรูปแบบหนาตัด
ที่แตกตางกันจะใหคากําลังการรับแรงดดัและแรงเฉือน
ที่ตางกันดวย      และเมื่อแปรเปลี่ยนอัตราสวน ของ
ความยาวชวงตอความลึกหรือความชะลูดของชิ้นงาน
ทดสอบ พบวาในกรณีการทดสอบการดัด   ถาอัตรา
ความชะลูดของชิ้นงานนอยเกินไปคากําลังของวัสดุ 
จะไมคงที่และลู เขาสูคงที่ เมื่อความชะลูดมากขึ้น  

ในขณะที่การลูเขาของคากําลังรับแรงเฉือนจะเกิดขึ้น
ที่อัตราสวนความชะลูดนอย        สําหรับการศึกษาผล
ของอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก พบวาการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใหน้ําหนักบรรทุกไมสงผลมากกับสมบัติ
ทางวิศวกรรมของวัสดุ  

 

คําสําคัญ  :  วัสดุผสมพลาสติกและขี้เลื่อยไม, ผลของ
ขนาดหนาตัดวัสดุ,ผลของอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก, 
สมบัติทางวิศวกรรม 
 

Abstract 
 

This paper investigated the size and 

rate of loading effects on the engineering 

properties of wood-plastic composite (WPC) 

beam.  These composite materials were obtained 

from 1:1 mixture ratio (by wt.) of PVC and wood 

particles and were produced using extruder to 
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be rectangular beam with hollow net section. 

These beams were tested for engineering 

properties including the mechanical strength 

from bending and shear by varying specimen 

size and rate of loading. Experimental results 

show that the difference in size and pattern of 

tested specimen also gives the difference in 

mechanical strength of WPC. By varying 

span/depth ratio, convergence results of bending 

properties are obtained for high span/depth 

ratio while convergence results of shear strength 

are obtained for low span/depth ratio. In case of 

rate of loading effect, the results indicate that 

rate of loading has no effect with engineering 

properties.  

       

Keywords  :  Wood-plastic composite, Size 

effects, Rate of loading effects, Engineering 

Properties 

 

1. บทนํา  
ไมมีประโยชนมากในงานดานวิศวกรรมโยธา 

ในอดีตมีการนํา   ไมมาใชในงานกอสราง  แตปจจุบัน
ไมหายากมากขึ้นหรือมีราคาแพง ดังนั้นวัสดุทดแทนไม
จึงมีความจําเปน ในปจจุบันวัสดุทดแทนไม  ประเภทหนึ่ง
ที่เขามามีบทบาท   ไดแก    วัสดุผสมพลาสติกและไม 
(Wood-Plastic Composites or WPC) วัสดุประเภทนี้
ไดจากการนําไมเหลือใชมาบดละเอียดและผสมกับ
พลาสติก จากนั้นนําไปฉีดขึ้น รูปใหเปนหนาตัดตาม
ตองการดวยเครื่องอัดรีด   (Extruder)   และไดวัสดุ
ทดแทนไมที่มีรูปลักษณภายนอกเหมือนไมจริงดัง
แสดงในภาพ ท่ี 1 จากงานวิจัยในอดีต ([1] และ [2]) 
พบวาวัสดุทดแทนไมประเภท นี้อาจมีสมบัติทางกําลัง

ดานวิศวกรรมดอยกวาไมจริงที่ใชกันอยูบาง แตก็มี
หลายประการที่มีความโดดเดนกวา เชน ทนทานตอ
สภาพการ กัดกรอนรุนแรง ไมดูดซึมน้ํา ไมมีการเสียหาย
เนื่องจากปลวก   มีการขยายตัวนอย   ทนตอการผุพัง
เนื่องจากความชื้นและเชื้อรา เปนตน  

 

ภาพที่ 1 วัสดุผสมระหวางพลาสติกและขี้เลื่อยไม  

ในระยะแรกไดมีการนําวัสดุผสมประเภทนี้
มาใชเฉพาะงานสถาปตยกรรม ตอมาวัสดุนี้ไดถูก
พัฒนาขึ้นและนําไปใชในงาน โครงสรางบางแลว 
ไดแก งานไมพ้ืนและหมอนรางรถไฟ ในสวนของการศึกษา
สมบัติดานวิศวกรรมของวัสดุประเภทนี้ไดมีการศึกษา 
บางแลวในงานวิจัยของณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ ([3] 
และ [4]) แต งานวิจัยที่ผานมาจะเนนที่การการศึกษา
และทดสอบหาสมบัติพื้นฐานของวัสดุผสมชนิดนี้ 
([5]) อยางไรก็ตามการที่จะนําเอาวัสดุนี้ ไปใชในงาน
โครงสราง จําเปนตองทําการศึกษาพฤติกรรมเชิงลึก 
ของวัสดุเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ  

งานวิจัยช้ินนี้จึงเปนงานวิจัยที่ตอเนื่องจาก
งานวิจัยกอนหนา โดยเนนไปที่การศึกษาผลของ
ขนาดชิ้นงาน (Size of member effect) และผลของ
อัตราการใหน้ําหนักบรรทุก (Rate of loading effects) 
ที่มีตอคากําลังของวัสดุ ผลการศึกษาจะไปใชประโยชน
ในแงของการออกแบบโครงสรางที่ทําจากวัสดุนี้ หรือ
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ใชเปนขอมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุผสม
ประเภทนี้ในอนาคต  
2.  วิธีการทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุ  

การทดสอบวัสดุเพื่อทําการศึกษาสมบัติทาง
วิศวกรรมของวัสดุ นั้น ไดเลือกใชวิธีการทดสอบการ
ดัดแบบ 4 จุด (Four point bending) เพื่อหาคาหนวย
แรงดัดสูงสุดและคาโมดูลัสอิลาสติก สําหรับวิธีการ 
และเครื่องมือที่ใชทดสอบ อางอิงตามมาตรฐาน 
ASTM 198 ดังแสดงใน ภาพที่ 2 ซึ่งเปนมาตรฐาน 
การทดสอบไม การทดสอบแรงดัดจะกระทําทั้งการดัด
ในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน สําหรับการทดสอบ
แรงเฉือน ใชวิธีการดัดแบบ 5 จุด (Five point bending) 
ตามมาตรฐาน ASTM D 198 สภาวะการทดสอบเปน
ดังภาพที่ 3 การทดสอบแรงเฉือนจะกระทําทั้งในรูปแบบ
แนวนอนและรูปแบบแนวตั้ง เชนเดียวกัน  

ภาพที่ 2 การทดสอบดวยวิธีการดัดงอแบบ 4 จุด 

ภาพที่ 3 การทดสอบดวยวิธีการดัดแบบจุด 

 

3.  การทดสอบผลของขนาดหนาตัดตอคากําลังของวัสดุ  
ทําการทดสอบวัสดุผสมที่มีหนาตัดตางกัน

จํานวน 2 หนาตัด ไดแก S001 และ S002 ซึ่งมีขนาด
และหนาตัดดังภาพที่4 โดยทําการทดสอบกําลังดัด
และกําลังรับแรงเฉือน ทั้งในรูปแบบแนวนอนและ 
ในรูปแบบแนวตั้ง  

ภาพที่ 4 แสดงหนาตัดวัสดุที่ทําการทดสอบ 

ในงานวิจัยนี้จะทําการทดสอบวัสดุจํานวน 
5 ตัวอยางตอหนาตัดตอ รูปแบบทดสอบ โดยกําหนด
ระยะและอัตราการเคลื่อนที่ของหัวกด ของการทดสอบ
การดัดตามตารางที่ 1 และของการทดสอบการรับแรงเฉือน 
ตามตารางที่ 2 และมีรูปแบบการติดตั้งอุปกรณการ
ทดสอบ ดังภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6  

 

 
 

ภาพที่ 5 การติดตั้งอุปกรณการทดสอบแรงดัด 
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ภาพที่ 6 การติดต้ังอุปกรณการทดสอบการรับแรงเฉือน 
 
ตารางที่ 1 แสดงระยะและอัตราการเคลื่อนที่ของหัวกด
ของการทดสอบ แรงดัด  
 

      

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงระยะและอัตราการเคลื่อนที่ 
ของหัวกดของการทดสอบแรงเฉือน 
  

 
 

4.  การทดสอบผลของขนาดความยาวตอคากําลัง 
ของวัสด ุ 

ทําการทดสอบวัสดุผสมพลาสติกตอขี้เลื่อย
ไมหนาตัด S002 ทั้ง การทดสอบการรับแรงดัดและ
แรงเฉือน ในรูปแบบแนวนอนและ แนวตั้ง การทดสอบ
เนนไปที่การศึกษาผลของขนาดความยาวตอ ความลึก
ของชิ้นงานวาสงผลใหคากําลังของวัสดุเปลี่ยนแปลง 
อยางไร การทดสอบจะแปรเปลี่ยนขนาดความยาว
ช้ินงานทั้งหมด จํานวน 5 ขนาดในแตละการทดสอบ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 อัตราการเคลื่อนที่
ของหัวกดของการทดสอบแรงดัดใน แนวนอนเทากับ 
18 มิลลิเมตรตอนาที และในแนวตั้งเทากับ 68.2 มิลลิเมตร 
ตอนาที สวนการทดสอบดวยวิธีการเฉือนในแนวนอน 
เทากับ 1.76 มิลลิเมตรตอนาที และในแนวตั้งเทากับ 
6.66 มิลลิเมตร ตอนาที  
 
 

หน้าที่ 253



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-063 

5.  การทดสอบผลของอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก 
ตอคา กําลังของวัสดุ  

ทําการทดสอบวัสดุผสมพลาสติกตอขี้เลื่อย
ไมหนาตัด S002 ทั้งการทดสอบการรับแรงดัดและ
แรงเฉือน ทั้งในรูปแบบแนวนอน และในรูปแบบ
แนวตั้ง โดยแปรเปลี่ยนอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก 
ทั้งหมด 5 ระดับ ในแตละรูปแบบทดสอบ อัตราการ
เคลื่อนท่ีของหัวกดสําหรับการทดสอบการรับแรงดัด
และการทดสอบการรับแรง เฉือนของงานวิจัยครั้งนี้
แสดงไดในตารางที่ 5 และตารางที่ 6  

ตารางที่ 3 ขนาดความยาวของชิ้นงานที่ทดสอบแรงดัด  

 
 
ตารางที่ 4 ขนาดความยาวของชิ้นงานที่ทดสอบแรงเฉือน  

 

ตารางที่ 5 แสดงอัตราการเคลื่อนที่ของหัวกดของการ
ทดสอบแรงดัด  

 
 

ตารางที่ 6 แสดงอัตราการเคลื่อนที่ของหัวกดของการ
ทดสอบแรงเฉือน  

 
 

6.  การทดสอบ  
6.1  การทดสอบผลของขนาดหนาตัดตอคากําลังของ
วัสดุ  

ผลการทดสอบวัสดุ WPC ดวยวิธีการดัด
และวิธีการเฉือน ทั้งในรูปแบบแนวนอนและแนวตั้ง 
แสดงไดในตารางที่ 7 และตารางที่ 8 ตามลําดับ ผล
การทดสอบแสดงใหเห็นวาเมื่อวัสดุประเภทนี้ถูกขึ้นรูป
ดวยขนาดและหนาตัดที่แตกตางกัน จะใหคาสมบัติ
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ทางวิศวกรรม ทั้งกําลังการรับแรงดัดและกําลังการรับ
แรงเฉือนที่ตางกันดวย ดังนั้น ในการที่จะนําเอาวัสดุ
ประเภทนี้ไปใชในงานจริง การกําหนดสมบัติ ของ
วัสดุในการออกแบบตองคํานึงถึงขนาดและรูปแบบ
ของหนาตัดดวย และควรมีการทดสอบวัสดุที่มีขนาด
หนาตัดที่แตกตางกันให มากขึ้น เพื่อหาแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรที่แสดงความสัมพันธของ ขนาดหนา
ตัดและคากําลังรับแรงดัดและแรงเฉือน เพื่อประโยชน
ในการใชงานวัสดุประเภทนี้ตอไปในอนาคต  

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลการทดสอบกําลังดัดใน
รูปแบบแนวนอน (Flat-wise) และแนวตั้ง (Edge-wise) 
ของวัสดุ  

 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลการทดสอบแรงเฉือน
ในรูปแบบแนวนอน (Flat-wise) และแนวตั้ง (Edge-wise) 
ของวัสดุ 

 
 
 

6.2  การทดสอบผลของขนาดความยาวตอคากําลัง
ของวัสดุ  

ผลการทดสอบดานกําลังของวัสดุ WPC 
ดวยวิธีการดัดและ วิธีการเฉือน โดยแปรเปลี่ยนความยาว
ชวงคาน ทั้งในรูปแบบ แนวนอนและแนวตั้ง แสดงได
ในภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ตามลําดับ  

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาโมดุลัส
อิลาสติกกับขนาดความยาวชิ้นงานสําหรับการ

ทดสอบแรงดัด 
 

 
ภาพที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาหนวย
แรงเฉือนกับขนาดความยาวชิ้นงานสําหรับการ

ทดสอบแรงเฉือน 
 

จากผลการทดสอบพบวา เมื่อมีการแปรเปลี่ยน
ขนาดความยาว ชวงคานโดยคงขนาดหนาตัด หรือทํา
การแปรเปลี่ยนอัตราสวนความ ชะลูดของชิ้นงานทดสอบ 
โดยอางอิงตามตารางที่ 3 สําหรับการ ทดสอบแรงดัด 
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พบวาอัตราสวนความยาวตอความลึก L/d ต้ังแต 10.07 
ถึง 60.89 จะใหคามอดุลัสอิลาสติกที่ใกลกัน ดังแสดง
ในกราฟ ภาพที่ 7 แตในกรณีที่อัตราสวนความชะลูด
มีคานอย (L/d = 2.22, 4.29 และ 8.42) สมบัติดาน
กําลังที่ไดจะนอยลง ซึ่งนาจะเปนผลของ แรงเฉือนที่
เขามามีบทบาทมากขึ้นในกรณีที่คานมีอัตราสวน
ความชะลูดนอย ช้ินงานทดสอบไมไดถูกดัดใหเสียรูป
ในลักษณะการดัด ไดอยางสมบูรณ สงผลใหวัสดุพัง
เนื่องจากผลของแรงเฉือนดวย สวนการทดสอบการรับ
แรงเฉือนนั้น พบวาการที่อัตราสวนความ ยาวตอ
ความลึก L/d มีคามากขึ้นจะทําใหผลของคาหนวย  
งเฉือนมี คาลดลง ดังภาพที่ 8 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่
ตรงกันขามกับการทดสอบแรงดัด ทั้งนี้เนื่องจากการ
ทดสอบแรงเฉือนในคาน เปนการทดสอบแรงเฉือน
ทางออม ซึ่งมีผลของแรงดัดกับแรงเฉือนผสมกัน 
ดังนั้นในกรณีที่อัตราสวนความยาวตอความลึก L/d มี
คามาก จะทําใหวัสดุพังเนื่องจากผลของแรงดัด
มากกวาผลของแรงเฉือน จึงสงผล ใหหนวยแรงเฉือน
ที่ไดจากการทดสอบมีคาลดลงเมื่อวัสดุมีขนาด ความยาว
เพิ่มขึ้น  

 
6.3 ผลการทดสอบผลของอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก  
ผลการทดสอบวัสดุ WPC ดวยวิธีการดัดและวิธีการ
เฉือนเมื่อ แปรเปลี่ยนอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก ทั้ง
ในรูปแบบการรับแรงในแนวนอนและแนวตั้ง แสดง
ไดตามภาพที่ 9 และภาพท่ี 10 ตามลําดับ จากผลการ
ทดสอบพบวาไดค ากําลังของวัสดุที่ ไดจากการ
ทดสอบแรงดัดและแรงเฉือน ไดแก คามอดุลัสอิลาส
ติก และคาหนวยแรงเฉือนมีความแตกตางบาง
เล็กนอยแตอยูในเกณฑที่ยอมรับได และ ไมสงผลกับ
การนําเอาวัสดุประเภทนี้ไปใชงาน หรืออาจกลาวไดวา 

วัสดุประเภทนี้มีสมบัติทางดานกําลังไมแปรเปลี่ยน
ไปตามอัตราการ ใหน้ําหนักบรรทุก  

 

ภาพที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาโมดุลัส
อิลาสติกกับ อัตราการใหน้ําหนักบรรทุกที่ทดสอบ

ดวยวิธีการดัด 
 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง 
คาโมดุลัสอิลาสติกกับอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก 

ที่ทดสอบดวยวิธีการเฉือน 
 
7. สรุปผล  

จากการทดสอบความสามารถในการรับแรง
ดัดและแรงเฉือน ทั้งการรับแรงในรูปแบบแนวนอน
และแนวตั้งของวัสดุที่มีขนาดและ หนาตัดที่แตกตางกัน 
ช้ีใหเห็นวาวัสดุผสมประเภทนี้มีสมบัติทางวิศวกรรม
แปรเปลี่ยนไปตามขนาดและรูปแบบของหนาตัด 
นอกจากนี้ในสวนของการทดสอบผลของขนาดความยาว

หน้าที่ 256



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-063 

ช้ินงานกับคากําลังของวัสดุพบวาในการทดสอบดวย
วิธีการดัด อัตราสวนความยาวตอความลึก L/d ตอง 
ไมตํ่าเกินไปทั้งการทดสอบในรูปแบบแนวนอนและ
แนวตั้ง ในทางตรงกันขามการทดสอบดวยวิธีการ เฉือน
ก็เชนเดียวกันอัตราสวน L/d ตองไมมากเกินไป
เนื่องจากจะทํา ใหคากําลังรับแรงเฉือนมีคาลดลง ซึ่ง
เปนผลจากการที่แรงดัดเขามารวมดวย และจาก
การศึกษาผลของอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก พบวา
วัสดุประเภทนี้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมดานกําลัง  
ไมแปรเปลี่ยนไปตามอัตราการใหน้ําหนักบรรทุก  
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บทคัดยอ 

 
การพัฒนาโครงการกอสรางบูรณะทาง    

ทั่วประเทศ   โดยใชแนวคิดในการวางแผนพัฒนา 
ทางหลวงอยางในปจจุบัน จําเปนตองใชงบประมาณ
ในการดําเนินการมาก แต เนื่องจากงบประมาณที่      
กรมทางหลวงไดรับการจัดสรรมีจํานวนจํากัด   หากจะ
ดําเนินการดวยวิธีปฏิบัติแบบเดิมอาจจะตองหาแหลง
เงินกูจากตางประเทศหรือใหเอกชนเขารวมลงทุน   
ในงานภาครัฐ  แตอาจจะใชระยะเวลานานไมสามารถ
รองรับความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที  
ซึ่งไมสามารถตอบสนองตอความตองการในการพัฒนา
ไดอยางทั่วถึงทั้งประเทศ  ดังนั้นเพื่อแกไขปญหา 
ดังกลาว  วิธีการที่เหมาะสมคือการปรับแนวคิดในการ
พัฒนาทางหลวงใหม   โดยผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบ
หนาตัดรูปแบบใหมประกอบกับการจัดชองจราจร จะ
สามารถลดคากอสรางลงไดมาก    ซึ่งแนวคิดนี้มี
หลักการวาปริมาณจราจรทั้งในปจจุบันและอนาคต
และระดับการใหบริการจะเปนตัวบงบอกจํานวนชอง
จราจร  การพิจารณาปริมาณจราจรและระดับการ
ใหบริการจะเปนเกณฑพิจารณาการกําหนดแผนงาน

กอสรางแบบเปนขั้นตอน (stage planning) เพื่อให
เหมาะสมสอดคลองกับงบประมาณและสภาพปญหาจริง 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาทางหลวง, รูปแบบหนาตัด, 
ระดับการใหบริการ 
 

Abstract 
 

This paper presents a new concept of 

highway design to overcome the budgetary 

constraint problem in highway development 

planning. Normally, there is a need to use huge 

budget for highway development in Thailand 

Department of Highways (DOH). It is realized 

that there exists a problem in the current 

procedure of highway design such that the road 

is designed inefficiently and cannot be built to 

support an increasing travel demand. Therefore, 

the researcher will propose the new concept of  

cross-section design which result the reduction 

of construction cost. This concept of road 

capacity design is mainly relied on the current 

and future traffic volumes, and level of service. 

หน้าที่ 258



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-064 

In another word, it is the stage planning in order 

to match the limited budget and actual problem.  

 
Keywords : Highway development, Cross-
section, Level of service 

 

1.  บทนํา 
สภาพปจจุบันปริมาณการจราจรบนทาง

หลวงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหเกิดการ
เดินทางบนทางหลวงไมสะดวกรวดเร็วเกิดการติดขัด 
โดยเฉพาะทางหลวงขนาด 2  ชองจราจร  มาตรฐาน
ช้ันทาง 3  และมาตรฐานชั้นทาง 4  ซึ่งมีความกวางของ
ผิวจราจรรวมไหลทางประมาณ 9 -10  เมตร มีความจุ 
6,500 คันตอวัน (7,800 pcu/วัน) โดยการแกปญหา
ดังกลาวในปจจุบันดําเนินการใน 2  ลักษณะคือ  

1   ( แนวทางที่ 1  : ทางหลวงที่มีปริมาณ
จราจรไมสู งมากก็ จะทํ าการกอสร างยกระดับ
มาตรฐานชั้นทางจากทางหลวง  2  ชองจราจร 
มาตรฐานชั้นทาง 4  เปนทางหลวงมาตรฐานชั้นทาง 1 
ซึ่งมีความกวางของผิวจราจรรวมไหลทางประมาณ 
12 เมตร ความจุ 9,300 คันตอวัน (11,000 pcu/วัน) 

2   ( แนวทางที่ 2  : ทางหลวงที่มีปริมาณ
การจราจรคอนขางสูงก็จะทําการกอสรางปรับปรุง
ทางหลวงดังกลาวเปนทางหลวงขนาด 4  ชองจราจร 
มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ความจุ 44,600 คันตอวัน 
(53,500 pcu/วัน) 

ดวยขอจํากัดดานงบประมาณ การพัฒนา
ทางหลวงโดยใชแนวคิดดังกลาวนอกจากจะไม
สามารถพัฒนาทางหลวงทั่วประเทศใหมีระดับการ
ใหบริการที่ดีไดพรอมกันแลวยังตองใชเวลาในการ
ดําเนินโครงการนาน อีกทั้งประสบปญหาวาในกรณี
แนวทางที่ 1 จะสามารถรองรับปริมาณการจราจร

เพิ่มขึ้นประมาณ 2,800  คันตอวัน (3,300 pcu/วัน) ซึ่ง
โดยจากประสบการณที่ผานมาพบวาในหลายเสนทาง
สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นในอนาคต
ไดไมนานก็จะเต็มความจุของทางหลวง   สวน
แนวทางที่ 2 แมจะรองรับปริมาณจราจรไดมากคือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 38,100  คันตอวัน (45,700 pcu/วัน) 
แตเปนการกอสรางที่ใชงบประมาณสูงมาก (ประมาณ 
18 ลานบาทตอกิโลเมตร) ทําใหทางหลวงบางเสนทาง
ที่มีปริมาณจราจรไมสูงนักอาจไมคุมคาที่จะทําการ
ลงทุนกอสร าง  ดังนั้น เพื่อ เปนการแกไขปญหา
ดังกลาวจึงควรมีการกําหนดรูปแบบหนาตัดของทาง
หลวงรูปแบบใหมที่มีคากอสรางไมสูงแตสามารถ
รองรับปริมาณจราจรไดใกลเคียงกับทางหลวง 4   ชอง
จราจร มาตรฐานชั้นทางพิเศษ เพื่อใชเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับการพัฒนาทางหลวง 
 
2. รูปแบบหนาตัดของทางหลวงรูปแบบใหม 

เพื่อเปนแกไขปญหาดังที่กลาวไวในขางตน

ผูวิจัยจึงไดเสนอรูปแบบหนาตัดทางหลวงที่มีลักษณะ

และคุณสมบัติอยูระหวางทางหลวง 2 ชองจราจร 

มาตรฐานชั้น 1 และทางหลวง 4 ชองจราจร มาตรฐาน

ช้ันพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  ลักษณะทางกายภาพของทางหลวงมาตรฐาน 15 เมตร 
หนาตัดทางหลวงที่เสนอขึ้นกําหนดใหมี

ขนาดคันทางกวาง 15.00  – 16.00 เมตร คากอสราง
ประมาณ 10  – 11 ลานบาทตอกิโลเมตร  )พิจารณา
ปรับปรุงจากทางหลวง 2 ชองจราจร มาตรฐานชั้น 4) 
โดยการพัฒนาจะแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1   กอสรางขยายทางหลวงเดิมเปน
ทางหลวงความกวางของคันทาง 15.00-16.00  เมตร 
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ขนาด 2   ชองจราจร ความกวางชองจราจร   3.50  เมตร 
ไหลทางกวาง 3.00-3.50  เมตร และมีเกาะกลางแบบตี
เสนกวาง 2.00  เมตร สามารถรองรับปริมาณจราจรได
ประมาณ 11, 200  คัน /วัน (13, 400  pcu/วัน ที่ปริมาณ
รถบรรทุกรอยละ 20   ( และมีความยืดหยุนในการใชงาน
ไดหลากหลาย ลักษณะหนาตัดแสดงในภาพที่ 1 

ระยะที่ 2 จัดชองจราจรเปน 4 ชองจราจร มี
ความกวางของชองจราจร 3.50 เมตร เกาะกลางแบบตี
เสนกวาง 15 ซม  .และไหลทางกวาง 0.50 – 1.00 เมตร 
สามารถรองรับปริมาณจราจรไดประมาณ 35, 000 คัน/วัน 

)42 , 000 pcu/วัน ที่ปริมาณรถบรรทุกรอยละ 20(  ลักษณะ
หนาตัดแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: รูปแบบหนาตัดทางหลวงที่เสนอใหมระยะที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2: รูปแบบหนาตัดทางหลวงที่เสนอใหมระยะที่ 2 
 
 
 
 
 

2.2 ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของ
ทางหลวงรูปแบบหนาตัด 15 เมตรที่นําเสนอใหม 

เมื่อทําการคํานวณคาความจุของทางหลวง
แตละรูปแบบหนาตัดตามวิธีคํานวณตามวิธีของ 
Highway Capacity Manual 2000  [1] ที่ระดับบริการ 
C พบวาทางหลวงรูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 15   เมตร 
ที่นําเสนอใหมในกรณีทําการจัดจราจรเปนถนน 2 
ชองจราจร  นั้นจะมีความสามารถในการรองรับ
ปริมาณจราจรไดสูงกวาทางหลวงมาตรฐานชั้น 1 
ประมาณ 2,300 pcu/วัน  )ประมาณ 20   ( % ซึ่งจะสงผล
ใหรูปแบบทางหลวงดังกลาวสามารถรองรองรับ
ปริมาณจราจรไดนานกวาทางหลวงมาตรฐานชั้น 1 
ประมาณ 7, 4  และ 2  ป สําหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณจราจรที่รอยละ 3, 5    และ 8   ตามลําดับ  )คิด
จากกรณีปรับปรุงจากทางหลวง  2  ชองจราจร 
มาตรฐานชั้น 4 ที่ปริมาณจราจร  7,800 pcu/วัน ดังแสดง
ในตารางที่ 1   (นอกจากดานความสามารถในการ
รองรับปริมาณจราจรแลวน้ันทางหลวงรูปแบบหนา
ตัดมาตรฐาน  15  เมตร  ยังมีจุดเดนกวาทางหลวง
มาตรฐานชั้น 1  หลายๆ ดาน เชน ในเรื่องที่มีไหลทาง
ที่กวางทําใหยานพาหนะขนาดเล็กที่ใชความเร็วตํ่า 
ไดแก รถจักรยานยนต   รถยนตที่ใชเพื่อการเกษตร 
สามารถวิ่งบนไหลทางไดอยางสะดวก ไมกีดขวาง
รถยนตบนถนน และยังมีเกาะกลางที่กอสรางเปน
แบบเกาะเสน สามารถปรับใชเปนที่สําหรับรถจอดรอ
เพื่อทําการเลี้ยวขวาได รวมถึงยังสามารถปรับจํานวน
ชองจราจรจาก 2  ชองจราจรเปน 3  ชองจราจรไดใน
กรณีทํากอสราง Passing Lane และ Clamming Lane 
และยังสามารถปรับปรุงเปนถนนขนาด 4  ชองจราจร 
เมื่อปริมาณจราจรบนทางหลวงมีคาสูงขึ้นไดโดยไม
ตองทําการกอสรางคันทางใหมเพิ่มเติม 

  
3.0 – 3.5 3.5 2.0 3.5 3.0 – 3.5 

 3.5 3.5 0.5 -1.0 3.5 3.5 0.5 -1.0 
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กรณีจัดจราจรเปนแบบ 4 ชองจราจรนั้น 
พบวาความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของ
รูปแบบที่นําเสนอใหมมีคาประมาณ 42,000 pcu/วัน 
ซึ่งนอยกวาความสามารถในรองรับปริมาณจราจรของ
ทางหลวง 4 ชองจราจรมาตรฐานชั้นทางพิเศษ
ประมาณ 20% ซึ่งจะสงผลใหระยะเวลาในการรองรับ
ปริมาณจราจรของทางหลวงรูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 
15 เมตร ในรูปแบบ 4 ชองจราจร มีคานอยกวาทาง
หลวง 4 ชองจราจร มาตรฐานชั้นทางพิเศษ  อยู
ประมาณ 8, 5 และ 3 ป สําหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณจราจรที่รอยละ 3, 5 และ 8 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 1: ความจุ ระยะเวลารองรับปริมาณจราจร 
ของหนาตัดทางหลวงรูปแบบตางๆ 

 
 

2.3  ศักยภาพการพัฒนาทางหลวงโดยใชรูปแบบหนา
ตัดทางหลวงที่นําเสนอใหม 

 

ในกรณีที่ทางหลวง 4  ชองจราจรรูปแบบ
หนาตัดมาตรฐาน 15  เมตร มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเต็ม
ความสามารถในการรองรับได ก็สามารถทําการ
พัฒนาทางหลวงดังกลาวเปนทางหลวงขนาด 6   ชอง
จราจร  )ชองจราจรกวาง 3.50  เมตร ไหลทางกวาง 2.50  เมตร
สําหรับไหลทางดานนอก และ 2.00  เมตรสําหรับไหล
ทางดานใน   (ไดโดยการทําการปรับปรุงการแบงชอง

จราจรบนทางหลวง 4  ชองจราจรเดิม และทําการ
กอสรางคันทางใหมเพิ่มเติม ซึ่งจะสงผลใหทางหลวง
สามารถรองรับปริมาณจราจรได 80, 000  pcu/วัน ดังแสดง
ในภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3: การพัฒนาทางหลวงเปนทางหลวง 6 ชองจราจร 
 

3. การวิเคราะหความคุมคาในดานการลงทุน  
ในดานความคุมคาในการลงทุนของการ

พัฒนาทางหลวงโดยใชรูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 15   เมตร
ที่นําเสนอใหมนั้น ในเบื้องตนสามารถพิจารณาไดจาก
คาสัดสวนระหวางคากอสรางกับระยะเวลาที่หนาตัด
สามารถรองรับปริมาณจราจรได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การพัฒนากอสรางทางหลวงรูปแบบหนาตัด
มาตรฐาน 15   เมตร นั้น ในกรณีทําการกอสรางใหม
จะมีคากอสรางประมาณ 16-17  ลานบาทตอกิโลเมตร 
สูงกวาคากอสรางของทางหลวงมาตรฐานชั้นทาง 1 
ประมาณ 3-4  ลานบาทตอกิโลเมตร  )ประมาณ   20-

25   ( % และตํ่ากวาทางหลวง 4    ชองจราจรมาตรชั้น
ทางพิเศษ ประมาณ 8-9  ลานบาทตอกิโลเมตร  )ประมาณ 

30-34     ( % สวนกรณีปรับปรุ งจากทางหลวงเดิม
 )มาตรฐานชั้น 4   ( จะมีคากอสรางประมาณ 10-11  ลาน
บาทตอกิโลเมตร สูงกวาคากอสรางของทางหลวง
มาตรฐานชั้นทาง  1  ประมาณ  3-4  ลานบาทตอ

  
 

3.0 – 3.5 3.5 2.0 3.5 3.0 – 3.5 

  

2.5 3.5 3.5 3.5 2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 2.0 

สวนกอสรางข้ึนเพ่ิมเติม 

15.0 

15.0 15.0 
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กิโลเมตร  )ประมาณ 40-46   ( % และต่ํากวาทางหลวง 4 
ชองจราจรมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ประมาณ 6-7  ลาน
บาทตอกิโลเมตร  )ประมาณ 36-42 ( %  คากอสราง
เบื้องตนของทางหลวงรูปแบบตางๆคิดที่ผิว AC หนา 
10 ซม. ช้ัน Base หนา 20 ซม. ช้ัน Sub-Base หนา 30 ซม. 
และดินถมสูง 1 ม. คางาน Road Furniture 15% โดย
ไมรวมคาเวนคืนที่ดิน  [2] ภาพที่  4 แสดง
ความสัมพันธระหวางคากอสรางกับความจุ )ระดับ
บริการ C (ของรูปแบบหนาตัดทางหลวง [1,2] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4: ความสัมพันธระหวางคากอสรางกับความจุ 
(ระดับบริการ C) ของรูปแบบหนาตัดทางหลวง 

 
ในการพิจารณากอสรางพัฒนาทางหลวงนั้น 

ระยะเวลาที่เหมาะสมที่หนาตัดควรรองรับปริมาณ
จราจรไดอยางนอยไมควรตํ่ากวา 10  ป และไมควร
เกิน 50  ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานเกินไป [3,4] ดังนั้น
จากคาความจุของทางหลวงและคากอสรางเมื่อ
พิจารณาถึงคาสัดสวนคากอสรางตอระยะเวลารองรับ
ปริมาณจราจร  )ดังแสดงในตารางที่ 2   (จะพบวาใน
กรณีทางหลวง 2  ชองจราจร การกอสรางปรับปรุง
เปนทางหลวงในรูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 15  เมตร 
จะมีความคุมคาใกลเคียงกับทางหลวงมาตรฐานชั้น 1 
 )พิจารณาไดจากการที่มีคาสัดสวนระหวางคากอสราง

กับระยะเวลาที่หนาตัดสามารถรองรับปริมาณจราจรมี
คาใกลเคียงกัน   (และเมื่อพิจารณากรณีทางหลวง 4 
ชองจราจร พบวาการกอสรางปรับปรุงเปนทางหลวง
ในรูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 15  เมตร จะมีความคุมคา
มากกวาทางหลวง 4  ชองจราจรมาตรฐานชั้นพิเศษ 1 
ประมาณรอยละ 24  – 29 (ระยะเวลารองรับปริมาณ
จราจรพิจารณาจากการปรับปรุงทางหลวงจากทาง
หลวงมาตรฐานชั้นทาง 4 (7,800 pcu/วัน)) [1,2] 

 
ตารางที่ 2: ความจุ ระยะเวลารองรับปริมาณจราจร 
และคากอสรางของหนาตัดทางหลวงรูปแบบตางๆ  

 
 

เมื่อพิจารณาถึงคาความจุของและระยะเวลา
รองรับปริมาณจราจรของทางหลวงของรูปแบบหนา
ตัดตางๆ ที่ระดับการใหบริการ C (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2   (พบวาสําหรับทางหลวงสายที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณจราจรที่ไมสูงมาก  )ไมเกินรอยละ 3  ตอป 
   (รูปแบบทางหลวง 2  ชองจราจรมาตรฐานชั้น 1  หรือ
ทางหลวง 2  ชองจราจรชั้นมาตรฐาน 15  เมตร ลวนมี
ความเหมาะสมใกลเคียงกัน สวนกรณีที่ทางหลวงมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรประมาณรอยละ 5 
ตอป รูปแบบทางหลวง 2  ชองจราจร ช้ันมาตรฐาน 15   เมตร 
จะมีความเหมาะสมมากกวาทางหลวงมาตรฐานชั้น 1 
เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนการจัดจราจรเปนทาง
หลวง  4  ชองจราจร  ได เมื่ อปริมาณจราจร เต็ม
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ความสามารถในการรองรับของหนาตัดโดยไมตอง
กอสรางคันทางเพิ่มเติม ในสวนทางหลวงที่มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรที่สูง  )มากกวารอยละ 8 
ตอป   (รูปแบบทางหลวง 4  ชองจราจรมาตรฐานชั้น
มาตรฐาน 15  เมตร หรือทางหลวง 4   ชองจราจรชั้น
พิเศษลวนมีความเหมาะสมเชนเดียวกัน [1,2] 
 
4. การจัดการจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

สวนการจัดจราจรสําหรับทางหลวงรูปหนาตัด
มาตรฐาน 15 เมตรที่ผูวิจัยนําเสนอใหมนั้นสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดหลายรูปแบบ
ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดย มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
4.1 รูปแบบทั่วไป    

มีลักษณะเปนทางหลวง 2 ชองจราจร ชอง
จราจรกวาง 3.50 เมตรตอชองจราจร ไหลทางกวาง 
3.00-3.50 เมตร สําหรับยานพาหนะที่มีความเร็วตํ่า 
และมีเกาะกลางแบบตีเสนกวาง 2.00 เมตร รวมความ
กวาง 15.00-16.00 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยการ
จัดจราจรแบบดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใชกับทาง
หลวง 2 ชองจราจร มาตรฐานชั้นทาง 3-4 ที่มีปริมาณ
จราจรสูง แตมีไมสูงพอที่จะทําการขยายเปนทาง
หลวง 4 ชองจราจร และมีความเหมาะสมกับทาง
หลว งที่ มี ย า นพ าหนะที่ ใ ช ค ว า ม เ ร็ ว ตํ่ า  เ ช น
จักรยานยนต และรถยนตเพื่อการเกษตร อยูในกระแส
จราจรคอนขางสูง หรือทางหลวงที่ผานบริเวณชุมชน
ที่มีซอยเช่ือมตอ โดยพื้นที่เกาะกลางสามารถปรับเปน
พ้ืนที่สําหรับรถรอเลี้ยวขวาได 

 
 

4.2 รูปแบบทางหลวง 3 ชองจราจร  
รูปแบบนี้มีลักษณะเปนการจัดจราจรบริเวณ

ทางหลวงใหมีชองจราจรพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก 1  ชอง
จราจรเพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยแบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ 

4.2.1  การจัดจราจรสําหรับชองจราจร
สําหรับแซง (Passing Lane) มีลักษณะเปนทางหลวง 
2  ชองจราจร โดยมีการกอสรางเพิ่มชองจราจรจํานวน 
1  ชองจราจร สําหรับรถยนตที่ว่ิงดวยความเร็วตํ่า เชน 
รถบรรทุก เปนชวงๆ ประมาณ 1.4   กิโลเมตร โดยมี
ระยะหางของตําแหนงชองจราจรสําหรับแซงทั่วไป
อยูที่ประมาณ 5-15   กิโลเมตร  และสําหรับทางหลวง
ที่มีปริมาณจราจรสูงหรือมีปริมาณรถบรรทุกมากที่
ระยะประมาณ 1-3   กิโลเมตร โดยมีชองจราจรกวาง 
3.5 เมตรตอชองจราจร ไหลทางกวาง 1.5   เมตร และมี
เกาะกลางแบบตีเสนพรอมติดตั้งเสาแบงทิศทาง
จราจร  )ลักษณะ Steel Guard Rail) กวาง 1.5   เมตร 
รวมความกวาง 15.0   เมตร โดยการจัดจราจรแบบ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการจราจรติดขัด
เนื่องจากมีรถยนตที่ ว่ิงดวยความเร็วตํ่า ว่ิงอยูบน
กระแสจราจรมาก โดยเมื่อถึงจุดที่ มีการกอสรางชอง
จราจรสําหรับแซง รถที่ว่ิงดวยความเร็วตํ่าจะ  ยายไป
ว่ิงในชองซาย ทําใหรถที่ว่ิงอยูขางหลังสามารถวิ่งแซงได   

          
4.2.2 การจัดจราจรสําหรับชองจราจร

สําหรับรถขึ้นภูเขา (Climbing Lane) มีลักษณะเปน
ทางหลวง 2  ชองจราจร โดยมีการกอสรางเพิ่มชอง
จราจรจํานวน 1  ชองจราจร สําหรับรถยนตขนาดใหญ
เชนรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ ใชสําหรับ
พ้ืนที่ขึ้นภูเขา หรือพ้ืนที่ที่มีความชันมาก โดยรูปแบบ
ของการจัดจราจรจะมีลักษณะเปนทางหลวง 3  ชอง
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จราจร เปนชองจราจรสําหรับรถยนตว่ิงขึ้นภูเขา 2 
ชองจราจรและสําหรับรถยนตว่ิงลงภูเขา 1  ชองจราจร 
ความกวางของชองจราจร 3.50  เมตร ไหลทางกวาง 
2.00  เมตร และมีเกาะกลางกวาง 0.50  เมตร รวมความกวาง 
15 .00  เมตร  โดยการจัดจราจรแบบดังกล าวมี
วัตถุประสงคเพื่อลดการเกิดปญหาจราจรติดขัดใน
ทิศทางขึ้นภูเขา โดยใหรถยนตขนาดใหญว่ิงในชอง
จราจรดานซายและรถยนตทั่วไปสามารถแซงในชอง
จราจรดานขวา 

4.2.3 รูปแบบการขยายชองจราจรสําหรับ
บริเวณทางโคง (Widening) มีลักษณะเปนทางหลวง 
2  ชองจราจร ชองจราจรกวาง 4.50  เมตร ไหลทาง
กวาง 2.50  เมตร และมีเกาะกลางกวาง 1.00  เมตร รวม
ความกวาง  15.00  เมตร  โดยการจัดจราจรแบบ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความกวางของชอง
จราจรบริเวณทางโคงที่มีรัศมีไมมากเพื่อใหรถใหญ
สามารถเลี้ยวไดสะดวก  เพื่อ เพิ่มความจุและลด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางโคง 

 
4.2.4 รูปแบบทางหลวง 4  ชองจราจร มี

ลักษณะเปนทางหลวง 4  ชองจราจร ชองจราจรกวาง 
3.50  เมตร เกาะกลางแบบตีเสนกวาง 15  ซม     .และ
ไหลทางกวาง 0.50 – 1.00  เมตร รวมความกวาง 

15.00-16.00  เมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยการจัด
จราจรแบบดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใชกับทาง
หลวงสายรองที่มีปริมาณจราจรสูงเปนชวงๆ เชนทาง
หลวงที่ผานพื้นที่บริเวณชุมชนขนาดเล็ก เปนตน 

 
 
 
 
 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
       จากที่ไดนําเสนอไวในขางตนเกี่ยวกับลําดับ
การพัฒนาทางหลวงจากทางหลวง 2 ชองจราจร 
มาตรฐานชั้นทาง 3-4 เปนทางหลวง 2 ชองจราจร 
มาตรฐานชั้นทาง 1 แลวทําการขยายเปนทางหลวง 4 
ชองจราจร มาตรฐานชั้นทางพิเศษนั้น พบวาอาจไม
เหมาะสมสําหรับทางหลวงในบางสายทางที่มีปริมาณ
จราจรไมสูงมาก และถาจะดําเนินการกอสรางเปน
ทางหลวง 4 ชองจราจร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ
ในทันทีก็ เปนการลงทุนที่สูง  ดังนั้นจึงควรมีการ
กําหนดรูปแบบของรูปตัดทางหลวงเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานที่มีอยูในปจจุบันเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
โดยกําหนดรูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 15 เมตร โดย
ในชวงแรกทําการกอสรางเปนทางหลวง 2 ชองจราจร 
ความกวาง 3.5 เมตรตอชองจราจร ไหลทางกวาง 3.0-
3.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจรไดอีก
ประมาณ 6-10 ป ก็จะเริ่มเต็มความจุของทางหลวง 
(พิจารณาที่ระดับบริการ C) หลังจากนั้นก็สามารถทํา
การปรับปรุงเปนทางหลวง 4 ชองจราจรโดยการตีเสน
จราจรใหมบนผิวจราจรเดิม 

สําหรับการจัดจราจรสําหรับทางหลวงหนาตัด
มาตรฐาน 15 เมตรที่เสนอขึ้นใหมนั้น สามารถจัด
จราจรปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ได 
เชน การกอสรางชองจราจรสําหรับแซง การกอสราง
ชองจราจรสําหรับรถใหญบริเวณทางขึ้น-ลงภูเขา การ
กอสรางขยายชองจราจรบริเวณทางโคง และการปรับ
เปนทางหลวง 4 ชองจราจรสําหรับพื้นที่ที่เปนชุมชน
ขนาดเล็ก โดยการจัดจราจรสามารถกระทําไดโดยการ
ปรับการตีเสนจราจรบนผวิจราจรเดิมใหม โดยไมตอง
มีการกอสรางขยายคันทางเพิ่มเติม 
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อยางไรก็ดี การนํารูปแบบหนาตัดมาตรฐาน 
15 เมตร ไปใชงานนั้นจําเปนตองมีการพิจารณาที่
เหมาะสมเนื่องจากทางหลวงรูปแบบมาตรฐาน 15 เมตร
นั้นในกรณีกอสรางเปนทางหลวง 4 ชองจราจร จะมี
เกาะกลางเปนแบบเสน และมีไหลทางกวางเพียง 0.5 
เมตร ซึ่งไมเหมาะสมกับทางหลวงที่มีรถยนตว่ิงดวย
ความเร็วสูง เชน ทางหลวงสายหลักตางๆ เนื่องจาก
อาจกอให เกิดอุบั ติ เหตุไดง าย  โดยทางหลวงที่
เหมาะสมที่จะนํารูปแบบหนาตัดที่นําเสนอไปใชควร
เปนทางหลวงสายรองมีความยาวของสายทางไมมาก 
เชน ทางหลวงที่เช่ือมระหวางจังหวัดกับอําเภอ  
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ เสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการ
คืบและการลาของคานที่ทําจากวัสดุผสมระหวาง
พลาสติกและขี้เลื่อยไม   วัสดุประเภทนี้ไดจากการนํา
พลาสติก พีวีซี ผสมกับขี้เลื่อยไมและทําการขึ้นรูปดวย
เครื่องอัดรีดใหเปนสี่เหลี่ยมหนาตัดกลวง  การทดสอบ
การคืบทําโดยการวัดการโกงตัวและความเครียดที่
เพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อคงน้ําหนักบรรทุกไว      เสนโคง
การคืบซึ่งแสดงการเสียรูปแบบทันทีทันใด  การคืบใน
ระยะแรก  ระยะที่ 2 และระยะสุดทายจะถูกนําเสนอ   
จากการทดสอบพบวา วัสดุผสมระหวางพลาสติก
และขี้เลื่อยไมมีการคืบในอัตราที่สูง โดยเฉพาะกรณีที่
รับน้ําหนักบรรทุกเริ่มตนสูงจะเกิดการคืบระยะที่ 3 
อยางรวดเร็ว    จากการทดสอบการลาที่ เกิดขึ้น
เนื่องจากคานถูกกระทําดวยการดัดแบบซ้ําไปซ้ํามา  
และเพิ่มแอมปลิจูดของการดัดตามลําดับในชวง   50%   
ถึง   80%    ของการเสียรูปที่จุดวิบัติ  พบวาวัสดุ

ประเภทนี้จะทนการแตกหักเนื่องจากการลาไดดี ถา
แอมปลิจูดของการดัดไมสูงและจะแตกหักเร็วขึ้นเมื่อ
เพิ่มคาแอมปลิจูดการดัด  และพบวารูปแบบการลา
ของวัสดุนี้เปนประเภทที่ไมขีดจํากัดความทนทาน  
 
คําสําคัญ : วัสดุผสมระหวางพลาสติกและขี้เลื่อยไม, 
การคืบ, การลา, สมบัติทางวิศวกรรม 
 

Abstract 
 

This paper presented the creep and 

fatigue behaviors of beam made from Wood 

Plastic Composite (WPC) material. These 

composite materials were obtained from 1:1 

mixture ratio (by wt.) of PVC and wood 

particles and were produced to be rectangular 

beam with hollow net section using extruder.  

For creep test, time dependent excessive 

deflection and strain under sustained load is 
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measured. The creep curves illustrating 

instantaneous deformation and primary, steady-

state, and tertiary stages are presented.  Creep 

results indicate that this material has high 

creep rate, especially in case of high initial 

applied loading, which tertiary stage of creep is 

obtained within a short period.  The fatigue 

results are obtained from the beam subjected to 

repeated displacement with varying applied 

amplitude between 50% and 80% of failure 

displacement. The fatigue results show that this 

material can resist the low amplitude of 

repeated displacement. In case of high 

amplitude, the beam show less durability. The 

results also show that WPC is material without 

endurance limit.   

 
Keywords : Wood Plastic Composite, Creep, 

Fatigue, Engineering Properties 

 
1.  บทนํา  

ไมมีประโยชนมากในงานดานวิศวกรรม
โยธา ในอดีตมีการนํา ไมมาใชในงานกอสราง แต
ปจจุบันไมหายากขึ้นและมีราคาแพง ดังนั้นวัสดุ
ทดแทนไมจึงมีความจําเปน ในปจจุบันวัสดุทดแทน
ไม ประเภทหนึ่งที่เขามามีบทบาท ไดแก วัสดุผสม
พลาสติกและไม (Wood-Plastic Composites or 
WPC) วัสดุประเภทนี้ไดจากการนําไมเหลือใชมา
บดละเอียดและผสมกับพลาสติก จากนั้นนําไปฉีด
ขึ้นรูปใหเปนหนาตัดตามตองการดวยเครื่องอัดรีด 
(Extruder) และไดวัสดุทดแทนไมที่มีรูปลักษณ
ภายนอกเหมือนไมจริงดังแสดงในภาพ ท่ี 1 จาก
งานวิจัยในอดีต ([1] และ [2]) พบวาวัสดุทดแทนไม
ประเภท นี้อาจมีสมบัติทางกําลังดานวิศวกรรมดอย

กวาไมจริงที่ใชกันอยูบาง แตก็มีหลายประการที่มี
ความโดดเดนกวา เชน ทนทานตอสภาพการกัด
กรอนรุนแรง ไมดูดซึมน้ํา ไมมีการเสียหายเนื่องจาก
ปลวก มีการขยายตัวนอย ทนตอการผุพังเนื่องจาก
ความชื้นและเชื้อรา เปนตน  

 

 
ภาพที่ 1 วัสดุผสมระหวางพลาสติกและขี้เลื่อยไม  
 

ในระยะแรกไดมีการนําวัสดุผสมประเภท
นี้มาใชเฉพาะงานสถาปตยกรรม ตอมาวัสดุนี้ไดถูก
พัฒนาขึ้นและนําไปใชในงาน โครงสรางบางแลว ไดแก 
งานไมพ้ืนและหมอนรางรถไฟ ในสวน ของ
การศึกษาสมบัติดานวิศวกรรมของวัสดุประเภทนี้ได
มีการศึกษาบางแลวในงานวิจัยของณรงฤทธิ์ สมบัติ
สมภพ ([3] และ [4]) แตงานวิจัยที่ผานมาจะเนนที่การ
การศึกษาและทดสอบหาสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุผสม
ชนิดนี้ ([5]) อยางไรก็ตามการที่จะนําเอาวัสดุนี้ไปใชใน
งานโครงสราง จําเปนตองทําการศึกษาพฤติกรรมเชิง
ลึกของวัสดุเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ  

งานวิจัยนี้จึงเปนงานวิจัยที่ทําตอเนื่องจาก
งานวิจัยในอดีต โดยเนนไปที่การศึกษาพฤติกรรมเชิง
ลึกที่ขึ้นกับเวลาของวัสดุผสม ไดแก การศึกษา
พฤติกรรมการคืบ  (Creep)  หรือและการลา  
(Fatigue)  ซึ่งเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นเมื่อ
คงน้ําหนักบรรทุกไว โดยปกติการคืบจะเกิดกับวัสดุ
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ทุกประเภท แตเกิดในอัตราที่แตกตางกัน ดังนั้นการทํา
วิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบพฤติกรรมการคืบของวัสดุ 
ผสมประเภทนี้และยังไดแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่
แสดงใหเห็น ความสัมพันธของการคืบในฟงกช่ันของ
หนวยแรงและเวลา และใชประโยชนในการ
ออกแบบโครงสรางที่ทําจากวัสดุประเภทนี้ ในสวน
ของการทดสอบการลาคานจะถูกกระทําดวยแรง
กระทําแบบซ้ําไปซ้ําและวัดจํานวนรอบที่ทําใหคาน
เกิดการแตกราว แรงกระทําจะถูกเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ขั้นและศึกษาความขีดจํากัดทนทานของวัสดุ ประเภท
นี้ ผลการทดสอบทําใหสามารถทํานายระยะเวลาการ
วิบัติของวัสดุประเภทนี้ได และนําไปใชประโยชน
ในแงของการ ออกแบบโครงสรางได  
 
2. วิธีการทดสอบเพื่อศึกษาการคืบและการลา  

การทดสอบวัสดุเพื่อทําการศึกษาการคืบ
และการลาของวัสดุนั้น ไดเลือกใชวิธีการทดสอบ
การดัดงอแบบ 4 จุด และทําการเก็บขอมูล ที่
เกี่ยวของกับสมบัติของวัสดุที่ขึ้นกับเวลา ไดแก การ
โกงตัวและความเครียมแบบทันทีทันใดที่รับน้ําหนัก
บรรทุกและที่เพิ่มขึ้นเมื่อคงน้ําหนักบรรทุกไวเปน
ระยะเวลานาน จํานวนรอบของการแตกหักในแตละ
คาความเครียดเริ่มตน การติดตั้งอุปกรณเพื่อทดสอบ
การคืบ และการลาแสดงไดใน ภาพที่ 2 ในสวนของ
การทดสอบการลาจะทํา การยึดแนนหัวกดและ
ช้ินงานเขาดวยกัน เมื่อใหเครื่องทดสอบสามารถดัด
ช้ินงานขึ้นลงในแนวดิ่งไดอยางสมบูรณ  

ภาพที่ 2 การทดสอบดวยวิธีการดัดงอแบบ 4 จุด 
 
3. การทดสอบการคืบของวัสดุ  

ในสวนของการทดสอบการคืบ    เนื่องจาก
การทดสอบตองใชระยะเวลานาน และอุปกรณการ
ทดสอบมีจํากัด     ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จะศึกษา
เฉพาะวัสดุผสมพลาสติกตอขี้เลื่อยไมหนาตัด M005 
เทานั้น ขนาดและหนาตัดของ M005 แสดงไดดัง
ภาพที่ 3 โดยติดตั้ง ช้ินงานทดสอบในรูปแบบการรับ
แรงแนวตั้ง และศึกษาผลของการคืบที่ขนาดการโกง
ตัวของชิ้นงานเริ่มตนตางกัน คือ การโกงตัวเมื่อรับ
น้ําหนักบรรทุกคงที่ขนาด 20%, 30%, 40% ของ
น้ําหนักบรรทุกเฉลี่ยสูงสุด จากนั้นวัดการโกงตัวของ
วัสดุที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทดสอบ โดยใชตัวอยาง
ทดสอบ 2 ช้ินตัวอยางตอขนาดน้ําหนัก บรรทุก และ
ใชระดับของน้ําหนักบรรทุกเริ่มตน 3 ระดับ ดังแสดง
ใน ตารางที่1 

 
ภาพที่ 3 แสดงหนาตัดวัสดุ M005 ที่ทําการทดสอบ 
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โดยใชเวลาเก็บขอมูลผลการทดสอบการคืบ
เปนเวลา 1,000 ช่ัวโมง นับจากวันที่เริ่มใหน้ําหนัก
บรรทุก และเก็บขอมูลการโกงตัวและความเครียดใน
นาที่ที่ 1, 6, 12, 30 ตามดวยช่ัวโมงที่ 1, 2, 5, 20, 50, 
100, 200, 500, 700 และ 1,000 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน 
ASTM D2990 อุปกรณเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
การคืบแสดงในภาพที่  4  

 
ตารางที่ 1 ขนาดคาน้ําหนักบรรทุกของการทดสอบ
การคืบดวยวิธีการดัด  

 
หมายเหตุ คาน้ําหนักบรรทุกเฉลี่ยสูงสุด (Ultimate load) 
ของวัสดุหนาตัด M005 มีคาเทากับ 436 kg  

 
ภาพที่ 4 แสดงเครื่องมือทดสอบการคืบของวัสดุ 

ดวยวิธีการดัด 

ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6 เปนผลการทดสอบ
การคืบซึ่งพบวาวัสดุประเภทนี้เกิดการคืบมาก ภายใน
ระยะเวลาไมนาน จากผลการทดสอบจะไดแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรในแตละระดับการใหน้ําหนักบรรทุก
เริ่มตน ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการทํานาย 
การเสียรูปที่เวลาใด ๆ ของวัสดุผสมประเภทนี้สําหรับ
หนาตัด M005 ในสวนของขนาดและรูปแบบคานใน
หนาตัดอื่น  ๆจะตองทําการทดสอบเพิ่มและหาแบบจําลอง
ที่ครอบคลุมผลของขนาดและรูปแบบหนาตัดดวย 
จากการเปรียบเทียบเสนโคงการคืบในแตละระดับ
ของน้ําหนักบรรทุกเริ่มตน พบวาเมื่อน้ําหนักบรรทุก
เริ่มตนยิ่งมากวัสดุจะเกิดการคืบเร็วขึ้นดวย เชนที่ 40% 
ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด เสนโคงการคืบที่ได จะ
เห็นพฤติกรรมการคืบในระยะที่ 3 อยางชัดเจน แสดงให
เห็นวาอัตราการคืบสงผลโดยตรงกับน้ําหนักบรรทุก
คงคาง อยางไรก็ตามในภาวะการใชงานปกติน้ําหนัก
บรรทุกจะไมสูงมากอยูในชวง  30%  ของคาน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุด ซึ่งพบวาวัสดุยังคงมีการคืบอยูแตไมสูง
นัก และสามารถนําพฤติกรรมการคืบไปใชประโยชน
ในแงของการออกแบบโครงสรางไดในการหาคาแรง
ดัดที่ยอมให ในสวนของความสัมพันธระหวาง
ความเครียดและเวลาที่ได พบวามีความสอดคลองกับ
คาการเสียรูปที่เกิดขึ้นทุกประการ  

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาระยะ
การเคลื่อนตัวในแนวดิ่งที่ตําแหนงหัวกดกับเวลา 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง 
คาความเครียดกับเวลา 

 
4. การทดสอบการลาของวัสดุ  

ในสวนของการทดสอบการลา จะทําการ
ทดสอบวัสดุผสมพลาสติก PVC และขี้เลื่อยไม ทั้ง
หนาตัด M001 และ M005 ซึ่งมี ขนาดและรูปแบบ
ของหนาตัดแสดงไดดังภาพที่ 7 ในการทดสอบการลา
จะทําการติดต้ังช้ินงานทดสอบในรูปแบบแนวตั้ง 
จากนั้นใหแรงกระทําแบบซ้ําไปซ้ํามาและวัดคา
จํานวนรอบของการแตกหักของชิ้นงาน จากนั้นใหเพิ่ม
แอมปลิจูดของแรงกระทํา  สําหรับในงานวิจัยครั้งนี้
จะทําการใหแรงแบบซ้ําไปซ้ํามากับโครงสรางดวย 
แอมปลิจูดเมื่อเทียบกับคาการแอนตัวสูงสุดเทากับ 
50%, 60%, 70%, 80% เพื่อนําผลการทดสอบไป
ทํานายระยะเวลาในการวิบัติของวัสดุ เมื่อกําหนด 
แอมปลิจูดของแรงกระทําการทดสอบในแตละแอม ปลิจูด
ของการเสียรูปจะใชตัวอยางทดสอบ 2 ช้ิน และใช
แอมปลิจูด ทั้งหมด 4 คา ดังแสดงใน ตารางที่ 2 

  

 
ภาพที่ 7 แสดงหนาตัดวัสดุที่ทําการทดสอบ 

สําหรับรูปแบบการใหแรงกระทําที่ใชใน
งานวิจัยครั้งนี้จะใชวิธีกําหนดความถี่ของการใหแรง
คงที่ 0.1 Hz. แตจะทําการแปรเปลี่ยนขนาดของแรง
กระทํา แรงกระทําจะถูกกําหนดคาการเสียรูป (Control 
Displacement) หรือช้ินงานทดสอบจะถูกสั่นดวย 
แอมปลิจูดที่แตกตางกันออกไป โดยกําหนดของแรง
กระทําใหเปนฟงกชัน sine ดังแสดงใน ภาพที่ 8  

 
ภาพที่ 8 แสดงการใหแอมปลิจูดของคาการโกงตัว

เปนฟงกชันไซน 
ตารางที่ 2 ระยะการโกงตัวของการทดสอบการลาดวย
วิธีการดัด  

 
หมายเหตุ คาระยะการโกงตัวเฉลี่ยสูงสุดของวัสดุ
หนาตัด M001 = 57.19 มม. คาระยะการโกงตัวเฉลี่ย
สูงสุดของวัสดุหนาตัด M005 = 73.13 มม.  

สําหรับการทดสอบการลา ความซับซอน
ของการทดสอบจะอยูที่การ สรางเครื่องมือและอุปกรณ
ในการทดสอบ รูปแบบของแทนวางชิ้นงานทดสอบ
และหัวกดซึ่งจะตองยึดใหช้ินงานทดสอบเคลื่อนที่ไป
พรอมกับหัวกดซึ่งแสดงไดตามภาพที่ 9 และภาพที่ 10  
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            ฐานรองรับ                              หัวกด  

ภาพที่ 9 แสดงเครื่องมือทดสอบการลาของวัสดุ 
ดวยวิธีการดัด 

 
ภาพที่ 10 แสดงการติดต้ังเครื่องมือทดสอบการลา 

 
ผลการทดสอบการลาแสดงใหเห็นวาวัสดุ

ผสมระหวางพลาสติก พีวีซี และขี้เลื่อยไม สามารถ
ทนแรงกระทําแบบซ้ําไปซ้ํา มาไดถาแอมปลิจูดของ
แรงกระทํามีคาไมมากนัก แตถาแอมปลิจูดของแรง
กระทํามีคาสูงขึ้น เชน ที่ 70 % หรือ 80% วัสดุ
ประเภทนี้จะแตกหักไดงายเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม
ในการใชงานจริงแอมปลิจูดของแรงกระทําแบบซ้ําไป
ซ้ํามามีคาไมมาก วัสดุจะทนแรงกระทําไดดี จากการที่
ทําการทดสอบจํานวน 2 หนาตัด คือหนาตัด M001 
และ M005 จากการเปรียบเทียบพบวา เมื่อทําการให
แรงกระทําดวยแอมปลิจูดเทากัน วัสดุหนาตัด M005 
จะแตกหักชากวาวัสดุหนาตัด M001 โดยดูจากกราฟ
ใน ภาพที่ 13 แสดงใหเห็นวาวัสดุ หนาตัด M005 มี
ความเหนียวและความทนทานตอการลาสูงกวาวัสดุ
หนาตัด M001 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของ

น้ําหนักบรรทุกกับจํานวนรอบของการแตกหัก พบวา
วัสดุประเภทนี้เปนวัสดุประเภทที่ไมมีขีดจํากัดของ
การลา (endurance limit)  

 
ภาพที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักบรรทุก

กับเวลาของวัสดุหนาตัด M001 

 
ภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักบรรทุก

กับเวลาของวัสดุหนาตัด M005 

 
ภาพที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางระยะการโกง
ตัวแบบซ้ําไปซ้ํามากับจํานวนรอบของการแตกหัก

ของวัสดุหนาตัด M001 และ M005 
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ความสัมพันธระหว างการ เสียรูปและ
จํานวนรอบของการแตกหักที่ไดจาก ภาพที่ 13 
สามารถใชประโยชนในการทํานายระยะเวลาการวิบัติ
ของวัสดุประเภทนี้เมื่อทราบแอมปลิจูดของแรงกระทํา 
และใชในกําหนดตัวคูณลดกําลังสําหรับการออกแบบ
วัสดุผสมประเภทนี้ อยางไรก็ตามจากการทดสอบ
พฤติกรรมการลาของวัสดุประเภทนี้พบวาขนาดและ
รูปแบบของหนาตัดก็สงผลใหเกิดการลาในอัตราที่ไมเทากัน 
ดังนั้นอาจทําการทดสอบวัสดุที่มีขนาด และหนาตัดที่
แตกตางกันเพิ่มมากขึ้นและสรางแบบจําลองที่
ครอบคลุมปจจัยเหลานี้ดวย  
 
5. สรุปผล  

จากการศึกษาพฤติกรรมการคืบและการลา
วัสดุผสมระหวางพลาสติก พีวีซี และขี้เลื่อยไม เมื่อ
นํามาขึ้นรูปใหมาขนาดเทากับการใชงานจริง พบวา 
วัสดุประเภทนี้จะเกิดการคืบในอัตราที่สูง อัตราการคืบ
จะขึ้นกับน้ําหนักกระทําเริ่มตน เมื่อน้ําหนักบรรทุก
เริ่มตนมีคามากอัตราการคืบเพิ่มขึ้นและเห็นการคืบใน
ระยะที่ 3 ชัดเจนขึ้น และจากการศึกษาพฤติกรรมการลา
ของวัสดุประเภทนี้พบวาวัสดุนี้ จะทนแรงกระทําแบบ
ซ้ําไปซ้ํามาไดดี ถาแรงกระทํามีแอมปลิจูดไมสูงนัก 
แตถาแอมปลิจุดของแรงกระทําสูงขึ้น วัสดุจะเกิดการ
แตกหักเร็วขึ้นเชนเดียวกัน นอกจากนี้พบวาขนาดและ
รูปรางของหนาตัดก็สงผลตอความสามารถในการรับ
แรงกระทําแบบซ้ําไปซ้ํามาดวย การทดสอบการลายัง
ช้ีใหเห็นวาวัสดุผสมระหวางพลาสติกพีวีซีและขี้เลื่อยไม
เปนวัสดุประเภทที่ไมมีขีดจํากัดการลา  
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การออกแบบหมอแปลงชนิดออโตสําหรับวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส 
Designing of the autotransformer for 12-pulse rectifier 
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บทคัดยอ 
 

บทความนี้ แสดงวิธีการออกแบบหมอแปลง
แบบออโตสําหรับใชในวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส   
เพื่อลดฮารมอนิกที่วงจรเรียงกระแสปลอยเขาสูระบบ
สงจายไฟฟา คาที่ไดจากการออกแบบถูกนําไปสราง
เปนหมอแปลงจริงและทดสอบพบวาหมอแปลง
สามารถใชงานไดดี 

คําสําคัญ : หมอแปลงชนิดออโต, วงจรเรียงกระแส
แบบ 12 พัลส 
 

Abstract 
 

This paper presents a guideline for the 

designing of Autotransformer for 12-pulse 

Rectifier Unit. The objective of the 12-pulse 

Rectifier Unit is to reduce the harmonic current 

which emitted from the rectifier. The designed 

parameters were implemented and the results 

showed that the transformer is working well. 

 
Keywords : Autotransformer, 12-pulse rectifier. 
 

1. บทนํา 
 

เปนที่ทราบโดยทั่วไปวาปญหาฮารมอนิกสใน
ระบบไฟฟาเปนปญหาที่มีความสําคัญ[1] สาเหตุหลัก
ของปญหานี้คือการตอโหลดที่มีคุณลักษณะไมเปน
เชิงเสนเขาไปในระบบไฟฟาซึ่งกอใหเกิดกระแสที่มี
ลักษณะไมเปนรูปไซน โหลดที่มีลักษณะสมบัติไมเปน
เชิงเสนท่ีมีใชกันอยางแพรหลายและเปนสาเหตุหลัก
ของปญหาฮารมอนิกส    คือวงจรซึ่งทําหนาที่แปลง
แรงดันไฟฟากระแสสลับใหกลายเปนแรงดันไฟฟา
กระแสตรง      ที่เรียกวาวงจรเร็กติไฟเออรหรือวงจร 
คอนเวอรเตอร [2] 

วิธีการที่นาสนใจในการลดปญหากระแสฮารมอนิกส
ซึ่งเกิดจากโหลดกําลังสูงที่ตออยูกับเร็กติไฟเออรหรือ
คอนเวอรเตอรทางหนึ่ง  คือการเลือกใชคอนเวอรเตอร
แบบมัลติพัลส [3],[4] หลักการทั่วไปของคอนเวอรเตอร
แบบมัลติพัลสคือการใช   หมอแปลงเพื่อจัดแรงดันที่
เขาสูคอนเวอรเตอรหรือเร็กติไฟเออรแบบหกพัลสซึ่ง
มีจํานวนตั้งแตสองชุดขึ้นไปใหมีการตางเฟสกันในมุม
ที่เหมาะสม      ซึ่งจะสงผลใหกระแสฮารมอนิกสของ
คอนเวอรเตอรแบบหกพัลสแตละชุดเกิดการหักลางกัน
และปลอยกระแสฮารมอนิกสเขาสูระบบจายไฟฟาใน
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ปริมาณที่ตํ่าลง           คอนเวอรเตอรแบบมัลติพัลส
โดยทั่วไปมักเปนแบบ 12 พัลส  โดยใชหลักการของ
หมอแปลงซึ่งตอแบบสตาร/สตาร-เดลตาเพื่อจัดแรงดัน
ซึ่งมีความตางเฟสกัน 30 องศาใหกับวงจรเร็กติไฟเออร 
2 ชุดดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 1 ซึ่งพบไดในระบบไฟฟา
สําหรับรถราง เรือ เครื่องบิน[5] หรือเตาหลอมโลหะ
เปนตน   

OV OL

OV

OL

IPT
Load

Load

 
 

ภาพที่ 1: ตัวอยางการจัดเรียงวงจรเร็กติไฟเออร     
แบบ 12 พัลส 
 

อยางไรก็ดีวงจรคอนเวอรเตอรแบบมัลติพัลส
ทั่ว ๆ  ไปยังมีขอดอยที่สําคัญคือตัวหมอแปลงมีขนาดใหญ
และมีน้ําหนักมาก [5]  แนวทางการแกไขปญหาดาน
น้ําหนักของคอนเวอรเตอรแบบมัลติพัลสอาจทําได
โดยการใชหมอแปลงแบบออโต (Autotransformer) 
มาทําหนาที่จัดแรงดันสําหรับปอนใหกับคอนเวอรเตอร
แบบหกพัลสแตละชุด   โดยหมอแปลงแบบออโตจะ
ถูกใชเพื่อทําการเลื่อนเฟสของแรงดันในระบบไฟฟา 
ซึ่งอัตรากําลังของหมอแปลงแบบออโตคืออัตรากําลัง
ที่ใชคงความตางเฟสของแรงดันเอาทพุตทําใหขนาด
ของหมอแปลงมีขนาดเล็กกวาแบบสตาร/สตาร-เดลตา 
การใชหมอแปลงแบบออโตแทนหมอแปลงปกติ

จึงปนแนวทางในการลดปญหาดานขนาดและน้ําหนัก
ของวงจรคอนเวอรเตอรได 

แมวาในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้จะมีบทความ
เกี่ยวกับการทดสอบและการใชงานหมอแปลงชนิด
ออโตในวงจรมัลติพัลสเปนจํานวนมากแตยังไมมี
บทความใดกลาวถึงวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิด
ดังกลาวเลย    งานวิจัยนี้จึงมีขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการ
ออกแบบหมอแปลงชนิดออโตโดยละเอียดเพ่ือใช
เปนแนวทางในการออกแบบ  สราง  และนําไป
ประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมตอไป 

 

2. การทํางานของหมอแปลงชนิดออโต 
หนาที่ของหมอแปลงออโตในวงจรเรียงกระแส

แบบ  12  พัลส   ไมใชเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟาแต
เปนการสรางแรงดัน 

OV OL
IPT IPT

Load

Autotransformer

 
 

ภาพที่ 2: การใชหมอแปลงชนิดออโตในวงจร 
เร็กติไฟเออรแบบ 12 พัลส 

 
ไฟฟาชนิดสามเฟสขึ้นสองชุดโดยชุดหนึ่งมี เฟส
นําหนาแรงดันในไลน 15 องศา และอีกชุดหนึ่งมีเฟส
ลาหลังแรงดันในไลน 15 องศา     วิธีการเพื่อใหได
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แรงดันในลักษณะดังกลาว สามารถทําไดโดยการ
จัดเรียงขดลวดตามภาพที่ 3 โดยจุด a,b และ c เปนจุด
ซึ่งหมอแปลงรับแรงดันอินพุตจากแหลงจาย  จุด 
a ,b′ ′และ c′ เปนจุดแรงดันขาออกซึ่งมีเฟสนําหนา
แรงดันในไลน 15 องศา และ จุด a , b′′ ′′และ c′′ เปน
จุดแรงดันขาออกซึ่งมีเฟสลาหลังแรงดันในไลน 15 

องศา ซึ่งจะสามารถเขียนเวกเตอรของแรงดันที่ขั้วได
ดังแสดงในภาพที่ 4 และสามารถนําไปเขียนเปนวงจร
ขดลวดของหมอแปลงไฟฟาสามเฟสได    ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 3: การจัดวางขดลวดของหมอแปลงแบบออโต 
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ภาพที่ 4: เวกเตอรแรงดันของหมอแปลงแบบออโต 
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ภาพที่ 5: การตอขดลวดของหมอแปลงแบบออโต 

 

เพื่อใหแรงดันสามเฟสแตละชุดมีการตางเฟสกัน
ตามไดอะแกรมในภาพที่ 4 จําเปนจะตองทราบอัตราสวน
แรงดันที่เหมาะสมระหวางขดลวดชุด  D, E  และ  F 

ซึ่งสามารถใชทฤษฎีตรีโกณมิติคํานวณไดโดย 

E F

D D 0.1547
v v tan(15 )
v v 3

°
= = =  

เมื่อแรงดันที่ตกครอมขดลวดชุด D เทากับ 
380 โวลต ดังนั้นแรงดันของขดลวดชุด E และ F ที่
เหมาะสมคือ 58.8 โวลต 

3. การออกแบบหมอแปลงชนิดออโต 

เมื่อกําหนดใหวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส 
สามารถจายกระแสเอาตพุตไดสูงสุด 5 แอมแปร หรือ
คิดเปนกําลังที่เอาตพุตเทากับ 2.64 กิโลวัตต ทํางานที่
ความถี่ 50 Hz มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวา 95%  มี
คาโหลดเร็กกูเลชันไมเกิน 5% แกนเหล็กขณะทํางาน
มีคาความหนาแนนฟลักซแมเหล็กหรือ acB ไมเกิน 

1.2 Tesla การออกแบบหมอแปลงสามารถทําไดโดย
เริ่มจากการคํานวณหากําลังรวมของหมอแปลง 
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( )TFMR E F O
3 1P 0.78 1 V V I
2 η
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

เมื่อกําหนดให 0.95η =  จะได TFMRP 1.412kVA=   
จากนั้นคํานวณหาคาคงที่ทางเรขาคณิต gK โดย 

TFMR
g 2 2 4

ac

P
K

2 2.86 f B 10 α−=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

ซึ่งจะไดคา 5
gK 137.12 cm=  จากนั้นนําคา 

gK นี้ไปใชเลือกขนาดของแกนหมอแปลงโดยตอง
เลือกแกนที่มีคา gK ไมตํ่ากวาคาที่คํานวณไว ซึ่งใน
กรณีนี้เลือกแกนชนิดสามเฟสเบอร 1.50EI ซึ่งมีคา 

gK เทากับ 187.898 5cm  และมีพ้ืนที่หนาตัดแกน
หรือ cA = 13.79 2cm ขอมูลโดยละเอียดของแกน      
หมอแปลงสามารถหาไดใน [6] จากนั้นคํานวณ
จํานวนรอบของขดลวดชุด D จากสูตร 

4
D

D
ac c

V 10
N

4.44 B A f
⋅

=
⋅ ⋅ ⋅

 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบของขดลวดชุด D เทากับ 
1034รอบ จากนั้นคํานวณหาคาความหนาแนนกระแส
ของขดลวดในหมอแปลงโดยใชสูตร 

4

TFMR
ac p

10J P
1.6 B f A

=
⋅ ⋅ ⋅

 

โดยคา pA เปนคาผลคูณพื้นที่ของแกนเหล็ก
ที่เลือก โดยแกน1.50EI มีคา 4

pA 750.68 cm=  ซึ่ง
จะไดคาความหนาแนนกระแสของหมอแปลงเทากับ 
195.905 2A / cm  โดยคาที่เหมาะสมตองไมเกิน 200 

2A / cm  

จากนั้นทําการคํานวณหาคากระแสในขดลวด
ชุด D โดย 

( )E F O
D

D

0.78 V V I
I

2 Vη
⋅ + ⋅

=
⋅ ⋅

 

หรือมีคาเทากับ 0.635 แอมแปร เมื่อทราบคากระแส
ของขดลวดชุด D จะสามารถหาขนาดพื้นที่หนาตัด
ของขดลวดชุดนี้ไดโดย 

D
wD _ bare

I
A

J
=  

ซึ่งพบวาขนาดที่เหมาะสมคือเบอร AWG#22 

การคํานวณหาจํานวนรอบของขดลวดชุด E 
ทําไดโดยใชสูตร 

E
E D

D

V
N 1 N

100 V
α ⎛ ⎞⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบเทากับ 168 รอบ 

การคํานวณหาขนาดทําไดโดยการหาคาระแส
ที่ไหลในขดลวดชุด E นี้กอนโดย 

O
E

I
I 0.78

2
= ⋅

 

จากนั้นนําไปคํานวณหาขนาดพื้นที่หนาตัด
โดยใชสูตรเชนเดียวกับการคํานวณของขดลวดชุด D 
ทําใหทราบวาขนาดของขดลวดชุด E ที่เหมาะสมคือ
เบอร AWG#17 และเนื่องจากขดลวดชุด F มีขนาด
แรงดันและกระแสเหมือนกับขดลวดชุด  E จํานวน
รอบและเบอรขดลวดจึงใชคาเดียวกัน 

 

4. ผลการสรางและทดสอบหมอแปลง 

เมื่อนําคาที่ออกแบบไปสรางและทดสอบโดย
ตอเขากับชุดวงจรเรียงกระแสดังแสดงในภาพที่ 2 

โดยมี OL 70mH= โหลดเปนความตานทาน จะ
ไดผลดังแสดงในภาพที่ 6 – 12 
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ภาพที่ 6: หมอแปลงแบบออโตที่สรางขึ้น 

 

 
ภาพที่ 7: เปรียบเทียบขนาดโดยดานซายเปนหมอ

แบบชนิดออโตที่สรางขึ้นและดานขวาเปน
แบบสตาร/สตาร-เดลตาที่พิกัดกําลังเทากัน 

 

 

ภาพที่ 8: แรงดันเฟส a สองชุดที่เกิดจากหมอแปลง
ซึ่งมีมุมตางเฟสกัน o30  

 

ภาพที่ 9: กระแสอินพุตของวงจรซึ่งมีความเปนไซน
มากกวาวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลส 

 

ภาพที่ 10: แรงดันเอาตพุตที่โหลด 

 

ภาพที่ 11: กระแสเอาตพุตที่โหลด 

 

ภาพที่ 12: คา THDI ของกระแสอินพุตเทากับ 10.9%

ซึ่งนอยกวาวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสทั่วไป 

ซึ่งจะมีคาอยูที่ประมาณ 30% [7] 
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5. สรุป 

บทความนี้ไดแสดงวิธีการออกแบบหมอแปลง
ชนิดออโตสําหรับวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส 
อยางเปนระบบโดยผลที่ไดจากการออกแบบไดถูก
นําไปสรางและทดสอบเพื่อยืนยันความถูกตองซึ่ง
พบวาสามารถทํางานไดดี จึงสามารถนําไปใชเปน
แนวทางการออกแบบสําหรับผูที่สนใจได 
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การลดสัญญาณแกวงชั่วขณะของวงจรคอนเวอรเตอร 
โดยใชวงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ํา 

Transient Oscillating Reduction of Converter 
 using Small Voltage-Boost Converter 

 
ทวีศักดิ์  สุขเจริญทรัพย 1   และ ปญญา  มัฆศร2 

E-mail : stawee@rmutt.ac.th1  panya@muslimthai.com2 
 

1สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้ จะไดนําเสนอวิธีลดสัญญาณแกวง

ช่ัวขณะที่เกิดขึ้นกับวงจรคอนเวอรเตอรทั่วไป   ดวย
วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ํา โดยติดตั้งอยูที่มอสเฟต   
ซึ่งทําหนาที่เปนสวิตซหลัก  (Main Switch)  ของวงจร 
บูสคอนเวอรเตอรทั่วไป   เพื่อชวยลดคาสัญญาณแกวง
ช่ัวขณะที่เกิดขึ้นทางดานขาเดรนของมอสเฟต   ในชวง 
หยุดนํากระแส  (Turn Off) ผลการทดลองพบวา สามารถ
ลดสัญญาณแกวงช่ัวขณะไดเกือบสมบูรณ 100 เปอรเซ็นต  
และสามารถเพิ่มกําลังไฟฟาเอาตพุตแกวงจรคอนเวอรเตอร
ทั่วไปสูงขึ้นไดราว 63 เปอรเซ็นต  ณ ตัวภาระขนาด 
70 โอหม นอกจากนี้ทําใหวงจรคอนเวอรเตอรทั่วไป
เกิดขั้วตอแรงดันใชงานขนาด 9 โวลต  เพิ่มเติมอีก 1 
เอาตพุต   ซึ่งไดมา จากวงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันตํ่า  
สามารถนําไปใชประโยชนอื่นใดก็ได 
 
คําสําคัญ : บูสคอนเวอรเตอร ,แรงดันออสซิลเลต 
ทรานสเชีย, การมอดูเลตความกวางพัลส,พีดับเบิ้ลยูเอ็ม 
 

 

Abstract 
 

This research was to utilize the 

reduction techniques of transient oscillation 

which occurred in        a conventional converter 

using small voltage-boost converter. We connect 

it upon MOSFET which operated as a main 

switch in the conditional converter. To have 

attenuated the transient oscillation that took 

place at the drain MOSFET while MOSFET 

should be turned off. The results of this research 

was found that it was 100% reduction of 

transient oscillating voltage and the output 

power increased 63% at an 70 ohm load. 

Besides, the  new converter was added 9V output 

connection since it is an output of small voltage-

boost converter.  So we can be applied any 

works more than one output.  

 
Keywords : Boost Converter, Transient 

Oscillating Voltage, Pulse Width Modulation, 

PWM 
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1. บทนํา 
 แหลงจายไฟที่ใชกับระบบเชิงกําลังสวนใหญ
เปนแหลงจายประเภทสวิตช่ิงอันมีวงจรคอนเวอรเตอร
เปนสวนประกอบสําคัญ เปนตนวา แหลงจายไฟ
สํารอง (UPS) ใชกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล ระบบ
แปลงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยประยุกตกับงาน
ตางๆ โดยหลักการทํางานของวงจรคอนเวอรเตอรจะ
ถูกควบคุมดวยการมอดูเลตความกวางพัลส(PWM) 
ปกติระหวางใชงานวงจรคอนเวอรเตอรมักถูกลดทอน
ประสิทธิภาพลงเนื่องจากการสูญเสียขณะนํากระแส 
การสูญเสียระหวางการเปลี่ยนสถานะสวิตชปด 
(Turn-off) เปนสวิตชเปด (Turn-on) ของสวิตชหลัก 
และปญหาเวลาคืนตัว (Reverse-recover time) ของ
ไดโอดเรียงกระแส  ดังนั้นวงจรคอนเวอรเตอรจึง
ไดรับการปรับปรุงมาโดยตลอดดวยเทคนิคตางๆ 
ดังเชน วิธีดั้งเดิมที่ใชวงจรสนับเบอรแบบตางๆ ซึ่งมี
ทั้งวงจรสนับเบอรดวยไดโอดและตัวเก็บประจุ        
[1] แตเมื่อศึกษาลงไปเฉพาะวงจรบูสคอนเวอรเตอรก็
จะพบปญหาหลากหลายออกไปอีก  ไดแก  การ
ออกแบบวงจรคอนเวอรเตอรในทางปฏิบัติจําเปนตอง
มีขนาดเล็ก วิศวกรผูออกแบบจึงอาจเลือกออกแบบ
การสวิตชที่ความถี่สูง โดยมีความถี่สวิตชเริ่มตนที่    
40 กิโลเฮิรตซขึ้นไป  อยางไรก็ดีวงจรใชงานที่มี
ความถี่สูงมากยอมสงผลใหเกิดการสอดแทรกของ
สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา และวิทยุ(EMI/RFI) 
ร วมทั้ ง เ กิ ด สั ญญ าณแกว ง ช่ั ว ขณะ  (Transient 
Oscillation) เมื่อสวิตชหลักหยุดการนํากระแส (Turn 
Off) [2] ตามมาได 
 จากปญหาดังกลาวขางตน  ผู วิจัยจึงได เสนอ
วิธีแกไขโดยนําสัญญาณแกวงช่ัวขณะนํากลับมา     
ใชงานผานวงจรรวมสําเร็จรูปเบอร  TL496 วงจร

รวมตัวนี้ภายในเปนวงจรบูสคอนเวอรเตอรที่ใชไดกับ
แรงดันไฟฟาขนาดต่ําในการทํางานคือ เพียง 1.5 - 3 โวลต 
ในที่นี้จะขอเรียกวา “วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันตํ่า”  
 
2. สัญญาณแกวงชั่วขณะ และการเกิดกําลังสูญเสีย
ชั่วขณะเม่ือเวลาสวิตชเปล่ียนสภาวะ 

การใชงานของวงจรคอนเวอรเตอรโดยทั่วไป
จะถูกควบคุมดวยการมอดูเลตความกวางพัลส ซึ่ง
ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟาจากจุด
ตํ่าสุดไปยังจุดสูงสุดที่ใชเวลาสวิตชนอยมากๆ (หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือ ความถี่ในการสวิตชสูง)  จะสงผลให
เกิดความเครียด (Stress) กับอุปกรณในวงจร [3] 
โดยเฉพาะอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังที่นํามาทํา
สวิตซหลักนอกจากนี้ การออกแบบวงจรคอนเวอร
เตอรที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิดคาความตานทาน คา
ความจุแฝง และคาเหนี่ยวนําแฝง[4] เมื่อสาเหตุทั้งสอง
เกิดขึ้นพรอมๆ กันบนวงจรคอนเวอรเตอรหนึ่ง จะ
สงผลใหเกิดสัญญาณ   หรือแรงดันแกวงช่ัวขณะ 
(Transient oscillating voltage) ได โดยสัญญาณแกวง
ช่ัวขณะสามารถแบงออกเปน 2 ชนิดหลักๆ คือ 

2.1  Damp Oscillating สัญญาณแกวงช่ัวขณะ  
ที่เกิดจากคากระแสและแรงดันของฐานเวลา 

2.2  Traveling Wave สัญญาณแกวงช่ัวขณะ 
ที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นบนสายนําสัญญาณ
กําลังสูง 

สัญญาณแกวงช่ัวขณะที่เกิดขึ้นมีคามาก หรือนอย
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคาพารามิเตอรแฝงของอุปกรณในวงจร 
รวมถึง  ความยาวของสายที่ตอใชงานไปยังโหลดใน
ระบบ [5], [6]   และสัญญาณแกวงช่ัวขณะจะมีคาสูง
ยิ่ งขึ้น เมื่ อสัญญาณพัลสที่ คอนเวอร เตอรอยู ใน
ชวงเวลาไตขึ้น (Rise Time)  
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 การเกิดกําลังสูญเสียของวงจรคอนเวอรเตอร
สามารถอธิบายดวยการทํางานพื้นฐานของวงจรสเต็ปดาวน
คอนเวอรเตอร [1] ดังภาพที่ 1 จะสังเกตไดวาวงจรที่
ใชงานพื้นฐานทั่วๆไปและสามารถเขียนเปนวงจรสมมูล
ของมอสเฟทยานแอคทีฟ (Active region) ประกอบดวย
คาความจุแฝง (Cgd และ Cgs) แหลงจายขับขาเกตเปนแบบ
อุดมคติตออนุกรมกับตัวตานทาน RG เมื่อขาเกตไดรับ
แรงดันขับโดยเปลี่ยนระดับจาก   0 โวลต สู VGG โวลต 
ณ t = 0 ซึ่งมีคาเกินแรงดันเทรสโฮล VGS(th) อยางไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงนี้จะใชเวลาชวงหนึ่งเรียกวา    เวลา
หนวงสวิตชปด (Turn-on delay time td(on)) อันสืบเนื่องจาก
กระแสตองไหลผานคาความจุแฝงเสียกอนดังภาพที่ 2  
จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวา แรงดันเดรน-ซอรสจะยังคง
รักษาระดับไวที่ Vd ตราบเทาที่ iD < Io และไดโอดฟรี-
วิลล่ิง Df นํากระแส โดยที่เวลาที่ใชเปลี่ยนระดับ iD สู 
Io  เรียกวา   เวลากระแสไตขึ้น  (Current  rise  time tri) 
สวนเวลาที่ใชเปลี่ยน Vd สู VDS(on) จะอยูในชวง tfv1 ถึง 
tfv2    การเกิดกําลังสูญเสียช่ัวขณะจะเกิดขึ้นภายใน
ชวงเวลาเปด - ปดของสวิตช   เรียกวา   ชวงเวลาไขว 
(Cross time, tc) นี้เอง อยางไรก็ดี Vd จะลดลงดวยความ
รวดเร็วเพียงใด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางไฟฟา
ของมอสเฟท และวงจรขับที่ขาเกต 
 

 
ภาพที่ 1 : วงจรสเต็ปดาวนคอนเวอรเตอรที่มีคา 
ความจุแฝงตางๆและแหลงจายกระแสเดรน 

 

 

 
ภาพที่ 2 : การเกิดสไปค ณ ชวงเวลาไขว 

 
งานวิจัยนี้อาศัยการทํางานรวมกันระหวาง

วงจรคอนเวอรเตอรทั่วไปกับวงจรบูสคอนเวอรเตอร
แรงดันต่ํา การนําวงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันตํ่าเขามา 
ก็เพื่อทําหนาที่ลดสัญญาณแกวงช่ัวขณะ วงจรบูส
คอนเวอรเตอรแรงดันต่ําที่ เลือกใช เปนวงจรรวม
สําเร็จรูปเบอร TL496 โดยมีโครงสรางภายในดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 : โครงสรางวงจรภายในวงจรรวมเบอร  TL 496 

 
ขา 1 เปนขาแรงดันปอนกลับ (Voltage 

Feedback Input) ที่ทําหนาที่รับแรงดันไฟปอนกลับ
เพื่อการควบคุมการทํางานของวงจรดานอินพุตขา 2 
เปนขาอินพุตที่รับแรงดันไฟฟาจากแบตเตอรรี่ เพื่อ
ปอนใหกับ Switching Voltage Regulator Control 
 ขา 3 เปนขาอินพุตที่รับแรงดันไฟฟาจาก
แบตเตอรรี่เพื่อปอนใหกับ Switching Voltage Regulator 
Control เหมือนกับขา 2 
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 ขา4 เปนขาอินพุตที่รับสัญญาณมากระตุน
(Trig) เพื่อใหเกิดการสะสมประจุของตัวเก็บประจุ
ทางดานเอาตพุต (CO) 
 ขา 5 ขากราวด (Gnd) หรือขาตอเขากับระบบกราวด
ของวงจร 
 ขา 6 ขาสวิตช (Sw) เปนขาที่รับหรือสง
สัญญาณการสวิตช 
 ขา 7 ขากราวด (Gnd) หรือขาตอเขากับระบบกราวด
ของวงจร 
 ขา 8 ขาเอาตพุต (Output) ขาแรงดันใชงานขาออก 
 
3. การลดสัญญาณแกวงชั่วขณะ 
 3.1 บล็อกไดแกรมการทํางาน 
 

 
 

ภาพที่ 4 : บล็อกไดอะแกรมการทํางาน 
ของวงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไป 
ที่มีการแกสัญญาณแกวงช่ัวขณะ 

 
 จากบล็อกไดอะแกรมดังภาพที่ 4 แสดงการ
ตอเช่ือมระหวางวงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไปเขากับ
วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ําเพื่อแกสัญญาณ
แกวงช่ัวขณะ จะเห็นไดวาประกอบดวยสวนตางๆ 
ไดแก วงจรบูสคอนเวอรเตอรท่ัวไปเมื่อมีแรงดัน
อินพุตปอนเขาวงจร  วงจรนี้ จะทําการยกระดับ
แรงดันไฟตรงจาก 12 โวลต เปนแรงดันไฟตรง 32 
โวลต จากนั้นนําสัญญาณสวนหนึ่ง ณ จุดเกิดสัญญาณ

แกวงช่ัวขณะของวงจรบูสคอนเวอร เตอรทั่วไป
ปอนเขาเปนแรงดันอินพุตใหกับวงจรบูสคอนเวอรเตอร
แรงดันต่ํา แตเนื่องจาก วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันตํ่า
เปนวงจรที่มี เอาตพุตของมันเองจึงสามารถตอ
แรงดันไฟตรงจากเอาตพุตนี้ซึ่งมีขนาด 9โวลต มาใชงาน
ไดอีกทางหนึ่ง 
 

 3.2 การออกแบบวงจรบูสคอนเวอรเตอร
ท่ัวไป 

 วงจรบูสคอนเวอรเตอรเปนวงจรที่ใหคา
แรงดันทางเอาตพุตมีคามากกวาแรงดันทางดาน
อินพุตที่ปอนเขาสูวงจร ในการคํานวณหาคาของตัว
เหนี่ยวนํา (L)  และตัวเก็บประจุ (C)   ในวงจรบูสท
คอนเวอรเตอรในภาพที่ 6 สามารถคํานวณไดจาก
สมการที่ (3.1) และ (3.2) ตามลําดับ 

T
IVL L Δ

Δ
⋅=                 (3.1) 

1C  = 
Vcfs

DIa

Δ

.

          (3.2) 

กําหนดใหคาดิวต้ีไซเคิล = 50% 

LV    = aV   - SV  (3.3)  
         =  32 – 12 

                       =   20 โวลต   
 

โดยที่  ΔI     อัตราเปลี่ยนแปลงของกระแสไหลผาน
ตัวเหนี่ยวนํา (แอมแปร) 

      ΔT    อัตราเปลี่ยนแปลงของเวลา    (วินาที) 
         VL        แรงดันตกครอมตัวเหนี่ยวนํา (โวลต) 
       D       ดิวต้ีไซเคิล 
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       ΔVC  อัตราเปลี่ยนแปลงของแรงดันตก
ครอมตัวเก็บประจุ    (โวลต) 
            fs       ความถี่ในการสวิตช  (เฮิรตซ) 
            Ia      กระแสเอาตพุต   (แอมแปร) 
            Va     แรงดันเอาตพุต  (โวลต) 
             Vs      แรงดันอินพุต  (โวลต) 
 
กําหนดตัวภาระ (Load) เทากับ 70 โอหม Sf เทากับ 
50 กิโลเฮิรตซ T เทากับ 25ไมโครวินาที และ D
เทากับ 50%  ดังนั้น   

 
TΔ      = T × D                 (3.4) 

              = 25 × 10-6 × 0.5 
             = 12.5ไมโครวินาที  

เมื่อ IΔ = กระแสขณะลัดวงจร - กระแสขณะเปดวงจร 
ดังนั้น 
 IΔ       =  0.29 A  - 0.15 A      
                             =  0.14 แอมแปร  
เมื่อ 

T
IVL L Δ

Δ
⋅=                      (3.5) 

 
แทนคาที่กําหนดในสมการที่ (3.5) จะได                        

L       =  20V ×
Α

× −

14.0
105.12 6

 

          = 21.428 มิลลิเฮนรี่ 
                                     
 จากคาตัวเหนี่ยวนําที่ได จึงเลือกใชแกนเทอรรอยด
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน2.0 เซนติเมตร และ
ภายนอก 2.8 เซนติเมตร เบอรลวดที่ใช 32 พันเปน
จํานวน 10 รอบ  

  กําหนดใหอัตราเปลี่ยนแปลงแรงดันตกครอม
ตัวเก็บประจุคิดเปน 5 % ของแรงดันเอาตพุต ซึ่งเปน
คาใชงานที่ยอมรับได  

  ΔVC      = 5% ของแรงดันทางดานเอาตพุต 
[ aV ]  
                              = 0.05 ×  32 โวลต 
                              = 1.6 โวลต  
เมื่อแทนคาตางๆ ลงสมการที่ 3.2 จะไดวา 

      C1     =   
6.11050

5.0457.0
3 ×Η×
×

Z

  

              =   2.8ไมโครฟารัด 
เลือกใชตามคามาตรฐานอุปกรณ คือ  C1 เทากับ 10 
ไมโครฟารัด ที่ขนาดทนแรงดันสูงสุด 50 โวลต 

 3.3 การออกแบบวงจรบูสคอนเวอรเตอร
แรงดันต่ํา     ขั้นตอนออกแบบวงจรบูสคอนเวอรเตอร
แรงดันตํ่าจะมีลักษณะเฉพาะ โดยการกําหนดคาของ
ขดลวดที่ใชสําหรับในการสวิตซที่ความถี่ตํ่าเทากับ 
50 ไมโครเฮนรี่ กําหนดคาตัวเก็บประจุเอาตพุตของ
วงจรเทากับ  220 ไมโครฟารดั  ที่สามารถทนแรงดัน         
16 โวลตขึ้นไป สวนทางดานอินพุตใชพลังงานไฟฟา
ที่ตํ่าระหวาง 1.5 – 3 โวลตเทานั้น โดยวงจรบูสคอนเวอรเตอร
แรงดันตํ่าที่นํามาประยุกตใชแสดง  ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 : วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันตํ่า 

 
 เมื่อนําวงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ําที่
ออกแบบไวกอนหนานี้ นําไปตอรวมกับวงจร บูส 
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คอนเวอรเตอรทั่วไป โดยการตอขาแคโถด (K) ของ
ไดโอดซีเนอรไปยังขาเดรนของสวิตซหลักและตอขา
แอโนด (A) ไปยังขา2 ของวงจรรวมเบอร TL496 ซึ่ง
ไดโอดซีเนอรทําหนาที่ เปนตัวกําหนดคาแรงดัน     
ในการไบแอสใหกับวงจรรวมเพื่อใชในการจาย
พลังงานไฟฟา โดยวงจรที่สมบูรณสามารถแสดงไว
ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 : วงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไป 

ที่มีการแกสัญญาณแกวงช่ัวขณะ 
 
4. ผลการทดลอง  
 เครื่องมือที่ใชทดลองประกอบดวย   วงจร 
บูสคอนเวอรเตอรทั่วไปที่มีปญหาสัญญาณแกวง
ช่ัวขณะ ผูวิจัยทําการออกแบบวงจรนี้ขึ้นเองโดยให
ทํ า ง าน  ณ  ความถี่ ในการสวิ ตช สู ง เท า กับ  5 0 
กิโลเฮิรตซ คาดิวต้ีไซเคิ้ลเทากับ 0.5 และจัดวาง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของวงจร รวมไปถึงสายตัวนํา
สัญญาณบนแผนวงจรพิมพเพื่อใหเกิดสัญญาณแกวง
ช่ัวขณะ เมื่อวัดสัญญาณขาเดรนของสวิตชหลักใน
วงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไป สัญญาณที่ไดแสดงดัง
รูปที่ 7 จะเห็นวา ระหวางสวิตชหลักหยุดนํากระแส
นั้นจะปรากฎสัญญาณแกวงช่ัวขณะเปนระยะ ๆ 
 

 
ภาพที่ 7 : สัญญาณวัดขาเดรนของวงจร 

บูสคอนเวอรเตอรทั่วไป 
 
 วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ํา ผูวิจัยไดนํา
วงจรบูส คอนเวอรเตอรแรงดันต่ําดังภาพที่ 5 ตอเขา
กับวงจรบูส     คอนเวอร เตอรทั่วไปที่ เตรียมไว 
ภายหลังปอนแรงดันอินพุต เมื่อทําการวัดสัญญาณขา
เดรนของสวิตชหลักในวงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไป
จะไดสัญญาณดังภาพที่ 8  
 

 
ภาพที่ 8 : แสดงสัญญาณที่ขาเดรนของสวิตซหลัก 

ที่ตอวงจรบูสคอนเวอรเตอรขนาดเล็ก 

จากนั้นศึกษาความสามารถจายกําลังไฟฟา
ของวงจรบูสคอนเวอร เตอรทั่ วไปขณะไมต อ
วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ําเทียบกับขณะตอ ณ 
คาความตานทานของตัวภาระขนาดตั้งแต 0 – 100 โอหม 
ผลที่ไดแสดงดังภาพที่ 9  
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ภาพที่ 9 : ผลเปรียบเทียบกําลังไฟฟาระหวาง

วงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไป (No small boost) 
กับวงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไปที่ตอ
วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ํา  
(Has small boost) 

 
 การทดลองสุดทายคือ วัดแรงดันเอาตพุตของ
วงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ําอันเนื่องมาจากผล
ของสัญญาณแกวงช่ัวขณะเปนแรงดันอินพุต จะได
แรงดันใชงานขนาด 9 โวลต ดังภาพที่ 10 จะเห็นไดวา 
แรงดันที่ไดยังปรากฎสัญญาณแกวงอยูบางเล็กนอย มี
ความถี่ 50.3 กิโลเฮิรตซ  
 

 
ภาพที่ 10 : แรงดันเอาตพุตของวงจรบูสคอนเวอรเตอร

แรงดันตํ่า 
 
 

5. สรุป 
 ผลจากการพัฒนาวงจรบูสคอนเวอรเตอร 
สามารถลดปญหาการเกิดสัญญาณแกวงช่ัวขณะลงได
ประมาณ  63 เปอรเซ็นต  โดยวงจรใหมยังคงรักษา
ขนาดแรงดันเอาตพุตใกลเคียงกับแรงดันเอาตพุต     
คาเดิมของวงจรบูสคอนเวอรเตอรทั่วไปได เหตุที่
สามารถลดผลของสัญญาณแกวงช่ัวขณะเกิดจากคา
ขดลวดของวงจรบูสคอนเวอรเตอรแรงดันต่ําสงผลตอ
การลดคาความจุแฝงที่เกิดขึ้นในวงจร บูส คอนเวอรเตอร
ทั่วไป      สําหรับกําลังไฟฟาของวงจรที่พัฒนาขึ้น
สามารถจายไดสูงสุด 12.49 วัตต ณ แรงดันเอาตพุต 
29.6 โวลต ที่ ตัวภาระ 70 โอหม นอกจากวงจรที่
พัฒนาขึ้นจะลดปญหาไดแลว ยังเกิดผลพลอยได
ตามมาคือ มีแรงดันเอาตพุตอีก 1 ชองทาง มีขนาด 9 โวลต
สามารถนําไปใชประโยชนกับงานตางๆ ไดอยาง
สมบูรณ  
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อการหา
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ํามันและไขมันจากน้ําทิ้ง
ดวยเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว   ซึ่งผูวิจัยได
สรางเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําที่มีขนาดการบําบัดน้ํามัน
ที่ปนเปอนกับน้ําทิ้งไดในปริมาณ   ไมตํ่ากวา  0.5  
ลูกบาศกเมตรตอชั ่วโมง   มีประสิทธิภาพในการ
บําบัดน้ํามันที่ปนเปอนกับน้ําที่อยูในระดับ  5-15 
มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร  ตามเกณฑกฎหมายควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535   กําหนด และสามารถ
แยกคราบไขมันจากการบําบัดออกจากระบบดวยชุด
กวาดคราบน้ํามัน (Conveyor)   ที่สรางขึ้นได   ผูวิจัย
ไดสรางแบบสอบถามเพื ่อประเม ินผลการว ิจ ัย 
จํานวน 15 หัวขอประเมิน  แบงออกเปน ดานการสราง
และการออกแบบเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว
จํานวน 11 ขอ และดานการหาประสิทธิภาพเครื่องแยก
น้ํ ามันจากน้ํ าแบบลอยตัวจํ านวน  4 ขอ   โดยให
ผูเช่ียวชาญที่มีความเหมาะสมในดานอายุ การศึกษา 
อาชีพและประสบการณทํางานเฉพาะดานอยางนอย   

5 ป  จํานวนทั้งสิ้น 18 คน   ประเมินความสอดคลองกัน
ในดานการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องแยก
น้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว และนําผลการประเมินมาหา
คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (IOC)   ผลคาเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (IOC)  = 0.976   แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญ
เห็ นด ว ยอย า ง ยิ่ ง ในคว ามสอดคล อ งกั นต าม
วัตถุประสงคของการสรางและหาประสิทธิภาพ 
เครื่ องแยกน้ํ ามันจากน้ํ าแบบลอยตัว   ตรงตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยต้ังสมมติฐานไว 
 
1. ความเปนมาของปญหา  

อุตสาหกรรมคือหัวใจหลักของการพัฒนา
ประเทศอุตสาหกรรม   ยิ่งมีการพัฒนามากขึ้น  มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในประเทศใดแลว  ยอม
แสดงใหเห็นวาประเทศนั้นมีการพัฒนาและเปนสิ่งที่
ช้ีใหเห็นวาประเทศนั้นเปนประเทศที่มีภาวะความ 
เปนผูนํา  ซึ่งนําไปสูประเทศที่เปนมหาอํานาจ  

ประเทศไทยคือประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  และรวดเร็ว
อุตสาหกรรมมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทย
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เปนอยางมาก อุตสาหกรรมใหประโยชน คือเกิดการ
จางงานสรางอาชีพกอใหเกิดรายได มีความเจริญ 
ทางดานวัตถุ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและอื่นๆ 
แตอุตสาหกรรมใหโทษ คือเปน ตัวการสําคัญที่ทําให
คุณภาพชีวิตลดลง ทําใหสิ่งแวดลอมเสียหายทั้ง ดิน, 
น้ํา, อากาศ และอื่นๆ ซึ่งเกิดจากความประมาท ความ
ละเลยในหนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและ สังคม 
เมื่อสิ่งแวดลอมเหลานี้เสื่อมสภาพลงวงจรของสิ่งมีชีวิต
ก็จะสั้นลงมีคุณภาพชีวิต ที่เสื่อมโทรมลงซึ่งหมายรวม
คนในสังคมนั้นๆ ดวย อุตสาหกรรมขนาดใหญที่มี
ระบบการบริหารการจัดการที่ดีมีเงินทุนสูงก็จะ คํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งกฎหมายควบคุม
สิ่งแวดลอมก็บังคับในสวนนี้ดวย    แตอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีปญหาดานเงินทุนทําใหไมสามารถจัด 
บุคลากรเฉพาะที่จะดูแลสิ่งแวดลอมก็จะใหความสําคัญ
กับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอยลง สิ่งที่บงบอกไดดี
วามีการใสใจตอสิ่งแวดลอมมากเพียงใดก็คือ ปริมาณ
ของเสียหรือขยะมูลฝอย       น้ําเสียที่มีการบําบัดดวย
ระบบบําบัดที่มีคุณภาพไมดีพอ มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน
เปนทวีคูณถึงจะมีสวนที่นําไปรีไซเคิลไดก็ยังไมสามารถ
แกไข ปญหาหรือลดของเสียของขยะเหลานี้ได  
 จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตระหนัก
และใหความสําคัญในปญหาของสิ่งแวดลอมเปน
อยางยิ่ง จึงวิเคราะหหาขอมูลพบวาสิ่งแวดลอมหลักที่
จะเสียหาย มี 3 สวนใหญ ๆ คือ ดินเสื่อมคุณภาพ
อากาศมีฝุนละอองปนเปอนสารเคมีและน้ําเสีย ทั้ง
สามสวนมีวงจรที่สัมพันธกันและพบวามีสวนที่ทําให
สภาพแวดลอมเสียหายมาก ที่สุดและเปนสวนที่ใกล
ตัวเรามากที่สุดคือนํ้าเสีย น้ําที่มีสารเคมีและการ
ปนเปอนของน้ํามัน นําไปใชประโยชนในดาน
เกษตรกรรม การประมง หรืออุตสาหกรรมอื่นไมได 

และยังพบวาแหลงที่ทําใหน้ําเสียมากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดวยเหตุผล ทางดานตนทุน 
การบริหารการจัดการ และบุคลากรที่จะควบคุมดูแล
เฉพาะดาน สิ่งแวดลอม รวมถึงกฎหมายควบคุม
สิ่งแวดลอมยังไมครอบคลุมลงไปถึงอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กดีพอ อุตสาหกรรมขนาดเล็กเหลานี้ ไดแก  
อูซอมรถยนต สถานีบริการน้ํามัน ศูนยซอมและ
บํารุงรักษารถยนต รานจําหนายอุปกรณและ
เครื่องยนตมือสอง โรงกลึง รวมถึงสถานที่ราชการ
สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานเครื่องยนตและ
อื่นๆ ที่สําคัญประเทศไทยเรามีผูประกอบกิจการ
ขนาดเล็ก เหล านี้ มากกว าผูประกอบกิจการใน 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ทําใหมาตรการแกไขปญหา
น้ําเสียของประเทศไทยเราไมดี ขึ้นเลย  

ดวยปญหาและสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงมุง
ประเด็นและใหความสําคัญใน สวนของการบําบัดน้ําเสีย
และมีความสนใจที่จะคนควาหาวิธีที่ชวยใหมีระบบ
บําบัดน้ํา เสียที่มีคุณภาพ   จึงไดสรางเครื่องแยกน้ํามัน
จากน้ําแบบลอยตัวขึ้น     เพื่อบําบัดน้ําใหมีคุณภาพ
ตามที่กฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมกําหนด
กอนที่จะปลอยน้ําลงสูธรรมชาติ       และเพื่อใชกับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กดังที่กลาวมา  โดยเครื่องแยก
น้ํามันจากน้ําแบบลอยตัวจะมีความสามารถในการ
บําบัดน้ํามันที่ปะปนน้ําไดไมตํ่ากวา 0.5 ลูกบาศกเมตร
ตอช่ัวโมง ตนทุนในการผลิตที่ตํ่า วัสดุและอุปกรณ   
ที่ใชมีมาตรฐานหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป ไมยุงยาก
ตอการติดตั้ง สามารถใชไดในพื้นที่จํากัดได และ ทํา
ความสะอาดไดงาย    ที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพในการ
แยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว  สามารถบําบัดน้ําใหมี
น้ํ ามันอยู ใน เกณฑที่ กฎหมายควบคุมคุณภาพ
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สิ่งแวดลอมกําหนด (ปริมาณไขมันที่สามารถปะปน
อยูในน้ําไดในระดับ 5 -15 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร)  
 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา  
เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ํามัน

จากน้ําแบบลอยตัว (Water-Oil Separator Machine: 
Floating Type) ที่สามารถบําบัดน้ําไดไมตํ่ากวา 0.5 
ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงสามารถบําบัดน้ําใหมีคุณภาพ
ในการปนเปอนของน้ํามันที่ ระดับ 5 – 15 มิลลิกรัม / 
น้ํา 1 ลิตร และสามารถแยกคราบน้ํามันออกจากระบบ
บําบัดได ดวยชุดกวาดคราบน้ํามัน (Conveyor)  
 

3. สมมติฐานของการศึกษา  
3.1 เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว  (Water-

Oil  Separator  Machine: Floating Type) สามารถ
บําบัดน้ําไดไมตํ่ากวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง  

3.2 เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว (Water-
Oil Separator Machine: Floating Type) สามารถแยก
น้ํามันออกจากน้ําโดยมีคุณภาพของน้ําอยูในเกณฑที่ 
กฎหมายควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมกําหนด (ระดับ 
5-15 มิลลิกรัมตอน้ํา 1 ลิตร)  

3.3 แยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว (Water-Oil 
Separator Machine : Floating Type) สามารถแยก
คราบน้ํามันที่ลอยตัวออกจากน้ําดวยระบบเชิงกล (ชุด 
Conveyor) ได  

3.4 คว ามคิ ด เ ห็ น ขอ งผู เ ช่ี ย ว ช าญมี ค ว า ม
สอดคลองกันในดานการสรางและหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว  
 

4. ขอบเขตการศึกษา  
4.1  เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว (Water-

Oil Separator Machine: Floating Type)  มี

ความสามารถในการบําบัดน้ํามันที่ปะปนกับน้ําได
ปริมาณ 0.5  ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง   ทํางานดวย
ระบบไฟฟาในการควบคุมปมสูบน้ํา, ปมลม และ 
ผสมสารเคมีเพื่อแยกน้ํากับน้ํามัน  

4.2 เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว (Water-
Oil Separator Machine: Floating Type) สามารถ
บําบัดน้ําใหมีคุณภาพในการปนเปอนของน้ํามันตาม
เกณฑที่กฎหมายควบคุมคุณภาสิ่งแวดลอมกําหนดที่
ระดับ 5-15 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร โดยการทดสอบหา
คาการปนเปอนของน้ํามันดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(การสกัดดวยซอกฮ เลต) โดยคณะวิทยาศาสตร
ประยุกต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

4.3 เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว (Water-
Oil Separator Machine: Floating Type) สามารถแยก
คราบน้ํามันที่ลอยตัวออกจากน้ําดวยระบบเชิงกล (ชุด 
Conveyor) ได  

4.4  ใหผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณอยางนอย 5 ป
ผานงานดานเครื่องมือกล 10 คน, ดานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 6 คน, และดานสิ่งแวดลอม 2 คน รวม 
18 คน แสดงความคิดเห็นตอเครื่องแยกน้ํามันจากน้ํา
แบบลอยตัว (Water-Oil Separator Machine: Floating 
Type) ที่สรางขึ้นตอบแบบประเมินเพื่อประเมิน
คุณภาพของเครื่องแยกน้ํามันจากน้ํา โดยทดลองใช
เครื่องแยกน้ํามันจากน้ํา และเสนอแนะความคิดเห็น  
 

5. คํานิยามศัพท  
- (Water-Oil Separator Machine : Floating Type)

คือเครื่องแยกน้ํามันจากน้ํา แบบลอยตัวที่ใชหลักการ
ทํางานของระบบเมคคานิกสและเคมีในการบําบัดน้ําเสีย  

- (Conveyor) คือชุดกวาดคราบน้ํามันออกจาก
ระบบบําบัด ที่ใชหลัก การทํางานของระบบเมคคานิกส  
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- (Polyaluminium Chloride) PAC คือสารเคมีที่ใช
ในการตกตะกอนสารที่เปนสารอินทรียไดดีมีฤทธิ์
เปนกรด  

- (Sodium Chloride) NaOH คือสารเคมีที่มีฤทธิ์
เปนดางใชในการปรับสภาพนํ้าที่มีสภาพเปนกรดให
เจือจางลง  

- น้ําเสีย คือของเสียที่อยูในสภาพของเหลวรวมทั้ง
มวลสารที่ปะปนในของเหลวนั้นในปริมาณสูง 
จนกระทั่งกลายเปนน้ําที่ไมเปนที่ตองการและนา
รังเกียจของ คนทั่วไป  

- ไขมันน้ํามันและกรีส (Fat Oil and Grease) คือ
สารจําพวกน้ํามัน ไขมัน ขี้ผึ้ง และน้ํามันหลอล่ืนที่ใชงาน
ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ปนเปอนกับน้ําทิ้งที่จะ 
นํามาบําบัดดวยระบบบําบัดแบบตางๆ  
 
6. วิธีดําเนินการศึกษา  
6.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน  

 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ําทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมวามีปริมาณการปนเปอนของ
ไขมันและสารแขวนลอยตางๆเทาใด เพื่อเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเลือกใชระบบบําบัดและสารเคมีให
เหมาะสม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชในการ
สรางเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตวั ระบบการ
กวาดคราบไขมันที่ลอยตัวออกจากระบบบําบัด ระบบ
สงกําลังขับดวยมอเตอรจากนั้นนําขอมูลที่ไดพิจารณา 
การออกแบบและสรางเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบ
ลอยตัว 
6.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการหาประสิทธิภาพเครื่อง
แยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว  เปนผูเช่ียวชาญดาน
เครื่องกล จํานวน 10 คน ผูเชี่ยวชาญดานไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 6 คน และผูเช่ียวชาญดาน
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 2 คน รวม ทั้งหมด 18 คน 
ประเมินการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องแยก
น้ํามันจากน้ําแบบ ลอยตัว  
6.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเพื่อหาประสิทธิ ภาพ
ของเครื่องแยกน้ํามัน  จากน้ําแบบลอยตัว  เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ  
6.4 การทดลองและเก็บขอมูล  

ผูเช่ียวชาญจํานวน  18  คน  ทดลองใชเครื่อง
แยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัวและประเมินผลหา
ประสิทธิภาพของเครื่องตามแบบสอบถามความ
คิดเห็นและทดสอบการหาประสิทธิภาพของเครื่อง
แยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว จากสถิติการทํางาน
ตอเนื่อง  
6.5 การวิเคราะหและสรุปผล  

ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 คน
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู เ ช่ียวชาญ 
วิเคราะหผลการประเมินดวยสถิติ IOC  และผลการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพจากสถิติการทํางานโดยใช
คาเฉลี่ย ( Χ ) และรอยละของ การทํางาน  
 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
7.1 ไดเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว 

(Water-Oil Separator Machine : Floating Type) 
สามารถบําบัดน้ําไดไมตํ่ากวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอ
ช่ัวโมง ปริมาณของน้ํามันที่ปนเปอนในน้ําอยูใน
ระดับที่ 5-15 มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร และสามารถแยก 
คราบน้ํามันออกจากระบบไดดวยชุดกวาดน้ํามัน ( ชุด 
Conveyor) มีตนทุนในการผลิตต่ํา วัสดุและอุปกรณมี
มาตรฐานหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป งายตอการ
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ติดตั้ง และใชงาน สามารถใชงานในพื้นที่จํากัดได ทํา
ความสะอาดงาย  

7.2 เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว 
(Water-Oil Separator Machine : Floating Type) ที่
สรางขึ้นมีคุณภาพตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยประเมิน
จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่สอดคลองกัน  

7.3 เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว 
(Water-Oil Separator Machine : Floating Type) 
สามารถเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยสําหรับผูที่
สนใจดานนี้ตอไป  
 

8. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ห า

ประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ํามันจากน้ํา แบบลอยตัว
(Water-Oil Separator Machine : Floating Type) มี
วัตถุประสงคเพื่อสราง และหาประสิทธิภาพเครื่อง
แยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว โดยกําหนดสมมติฐาน 
การศึกษาไว คือ เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว 
สามารถบําบัดน้ํามันที่ปะปนกับ น้ําเสียไดไมตํ่ากวา 
0.5 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการ
แยกน้ํามันจากน้ําใหอยูในเกณฑที่กฎหมายควบคุม
คุณภาพและสิ่ ง แวดล อมกํ าหนดที่ ร ะดั บ5–15 
มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตร และสามารถแยกคราบน้ํามันที่
ลอยตัวออกจากระบบบําบัดโดย ชุดกวาดคราบน้ํามัน
(Conveyor)ที่สรางขึ้นได ผูวิจัยหาประสิทธิภาพ และ
การสรางเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัวโดยให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 18 คน ประเมินการสราง และหา
ประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว 
ทั้งหมด 15 จุดประเมิน ของผูเช่ียวชาญทั้ง 18 คน 
นํามาหาคาเฉลี่ย IOC จากนั้น ทําการสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้  
 

1. สรุปผลการวิจัย  
จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้ง 18 คน 

โดยมีผูเช่ียวชาญดาน เครื่องกล 10 คน ดานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 6 คน และดานวิทยาศาสตร และ 
สิ่งแวดลอม 2 คน ประเมินการสรางและหา
ประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว 
จํานวน 15 จุดประเมินโดยแบงจุดประเมินเปน 2 ดาน 
คือ  

1.1  ดานการสรางเครื่องแยกน้ําจากน้ําแบบ
ลอยตัวมีจุดประเมิน ทั้งสิ้น 11 จุดประเมินผลความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้ง 18 คน เห็นสอดคลองกัน
ตามวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยโดยมี
คาเฉลี่ย IOC เทากับ 0.96  

1.2  ดานการหาประสิทธิภาพเครื่องแยก
น้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว มีจุดประเมินทั้งสิ้น 4 จุด
ประเมินผลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้ง 18 คน 
เห็นสอดคลองกันตามวัตถุประสงค และสมมติฐาน
การวิจัยโดยมีคาเฉลี่ย IOC เทากบั 1.00  

1.3  ผลสรุปความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
โดยรวม ที่จุดประเมินทั้งสองดานจํานวนจุดประเมิน 
15 จุดประเมิน มีความคิดเห็นสอดคลองกันตาม 
วัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยโดยมีคาเฉลี่ย 
IOC 0.976 ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ย IOC ตํ่าสุด 0.5 และไมเกิน 
1.00  
 

2. อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยเรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพ

เครื่องแยกน้ํ ามันจากน้ํ าแบบลอยตัว  (Water-Oil 
Separator Machine: Floating Type) สามารถอภิปรายผล
ตามหัวขอประเมินไดดังนี้  
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2.1 อภิปรายผลจากความคิดเห็นที่สอดคลอง
กันของผูเช่ียวชาญ ทั้ง 18 คนเห็นวาจุดที่อยูในเกณฑ
ดีเยี่ยม คือดานประสิทธิภาพของเครื่องแยกน้ํามันจาก 
น้ําแบบลอยตัว โดยมีจุดประเมิน 4 จุดคา IOC รวม = 
1.00 เนื่องมาจากการทดสอบหาคาปนเปอนของน้ํามัน
ในน้ําอยูในเกณฑที่กฎหมายควบคุมคุณภาพและ
สิ่งแวดลอมกําหนดทดสอบโดยคณะวิทยาศาสตร
ประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

1. สามารถแยกน้ํามันที่ปะปนกับน้ํา ใน
ปริมาณไมตํ่ากวา 0.5 ลูกบาศกเมตร ตอช่ัวโมงไดจริง  

2. สามารถแยกน้ํามันที่ปะปนกับน้ําได 14 
มิลลิกรัมตอนํ้า 1 ลิตรซึ่งอยูใน ระดับ 5-15 มิลลิกรัม
ตอน้ํา 1 ลิตร  ตามเกณฑที่กฎหมายควบคุมคุณภาพ 
และสิ่งแวดลอมกําหนด  

3. ระดับคา พี-เอช ของน้ําหลังบําบัดอยูที่
ระดับ 8 ซึ่งอยูในระดับที่ต้ังสมมติฐานไวที่ 5-9  

4. สามารถแยกคราบน้ํามันที่ลอยตัวออกจาก
ระบบบําบัดไดดวยชุดกวาดคราบน้ํามัน(Conveyer) 
ไดจริงทําใหผูเช่ียวชาญทุกทานมีความเชื่อมั่นในดาน 
ประสิทธิภาพ  

2.2  อภิปรายผลจากความคิดเห็นที่สอดคลอง
กันของผูเช่ียวชาญ  ทั้ง 18 คน  เห็นวาจุดที่ควร
ปรับปรุงใหดีขึ้น คือ ดานการสรางเครื่องแยกน้ํามัน
จากน้ําแบบลอยตัวในจุดประเมินขอที่ 3 เลือกใชวัสดุ
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน มีคา IOC 
= 0.83 จากการเลือกใชวัสดุผูวิจัยเลือกใชเหล็กเปนตัว
โครงสราง ซึ่งลักษณะงานมีน้ําเสีย และสารเคมีใน
กระบวนการบําบัดทําใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไม
เช่ือมั่นในการเลือกใชวัสดุในการสรางเครื่องแยก
น้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว  
 
 

 3. ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องการสราง และ

หาประสิทธิภาพ เครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบลอยตัว
(Water-Oil Separator Machine: Floating Type) 
ดังนี้คือ  

- จากจุดประเมินที่ควรปรับปรุง โดยความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คือ การเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับลักษณะงาน   ผูวิจัยครั้งตอไปควรเลือกวัสดุ   
ที่เปนเหล็กไรสนิม  

- ผูวิจัยควรตรวจสอบสภาพน้ําเสียวามี
ลักษณะ และสารปนเปอนอะไรบาง เพื่อจะไดใช
สารเคมีใหถูกกับสารปนเปอนนั้นๆ  

- ขนาดของเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบ
ลอยตัวจะมีขนาดเทาใดขึ้นอยูกับปริมาณน้ําเสียที่ใช
ในแตละวันของกิจการนั้นๆ ผูวิจัยควรตรวจสอบให
ถูกตองกอนสรางเครื่อง  

- สารเคมีที่ใชในการบําบัด ขึ้นอยูกับสิ่งที่เจือปน
อยูในน้ําเสีย ดังนั้นผูวิจัย  จะตองเลือกสารเคมีให
เหมาะสมและถูกตอง ที่สําคัญตองไมสงผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอม  

- การใส และผสมสารเคมี ผูวิจัยควรจัดทํา
ระดับในการใช และผสมสารใหมีคุณภาพกวาเดิม 
เชน มีชุดควบคุมดวยระบบดิจิตอล ซึ่งจะสามารถ
ควบคุมการผสม และการใชเคมีไดงายกวา  
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1. ถังน้ําทิ้ง เปนถังสําหรับรับน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหลงอื่นๆ มีจํานวน 2 ถัง  

- ถังที่ 1 เปนถังเดนสําหรับแยกกากตะกอน
และไขมัน  

- ถังที่ 2 เปนถังน้ําที่กรองตะกอนและไขมันแลว 
น้ําในถังนี้จะ นําไปบําบัดดวยเครื่องแยกน้ํามันจากน้ํา
แบบลอยตัว  

2. ปมหรือเครื่องสูบเปนอุปกรณที่ใชสําหรับ
เพิ่มแรงดันใหกับน้ําที่จะบําบัด มีจํานวน 2ตัว  

- ปมตัวที่ 1 สําหรับดูดน้ําจากถังน้ําทิ้งเขาสู
ระบบบําบัด  

- ปมตัวที่ 2 สําหรับดูดน้ําจากถังบําบัดเขาสูถัง
แรงดันเพื่อเพิ่มอากาศและแรงดันใหกับน้ําแลวสงน้ํา
เขาสูระบบบําบัดอีกครั้งหนึ่ง  

3. เครื่องอัดอากาศ เปนอุปกรณสรางแรงดัน
และสงถายแรงดันใหกับถังแรงดัน (แรงดันที่ใชไม
เกิน 4 บาร)  

4. ถังแรงดัน เปนอุปกรณที่ใชเพิ่มแรงดันและ
อากาศใหกับน้ําโดยรับแรงดัน จากเครื่องอัดอากาศ  

5. ถังสารเคมี เปนภาชนะสําหรบใสสารเคมีที่
ใชในการแยกตะกอนน้ํามัน และปรับสภาพความเปน
กรดและดางของน้ํา (คาพีเอช) มี 2 ถัง  

- ถัง Polyaluminum Chloride มีสภาพเปนกรด  
- ถัง Sodium Chloride มีสภาพเปนดาง  
6. ชุดผสมน้ํากับสารเคมี เปนอุปกรณที่ทําจาก

ทอพลาสติก PVC มีหนาที่ ผสมสารเคมีเขากับน้ําและ
แรงดันจากถังแรงดันแลวสงน้ําที่ผสมกันเขาสูถัง
บําบัด  

7. ถังบําบัดน้ําเสีย มีหนาที่รองรับน้ําที่ผสม
สารเคมีทําใหน้ํามันลอยตัวขึ้น และแยกน้ําที่บําบัดแลว
ลงสูถังน้ําสะอาด  

8. ชุดกวาดคราบน้ํามัน ทําหนาที่ในการกวาด
คราบน้ํามันที่ลอยตัวขึ้นสูผิวนํ้าในถังบําบัดออกจาก
ระบบบําบัดลงสูถังใสคราบน้ํามัน  

9. ถังใสคราบน้ํามัน เปนถังรองรับคราบน้ํามัน
ที่แยกออกจากน้ําดวยเครื่องแยกน้ํามันจากน้ําแบบ
ลอยตัว  

10. ชุดควบคุมระบบ เปนอุปกรณอิเล็กทรอ-
นิกส ควบคุมดวยระบบไฟฟา สั่งการใหอุปกรณตางๆ 
ทํางานตามระบบที่ต้ังไว  
ขั้นตอนการทํางานและการใชเคร่ืองแยกน้ํามันจากน้ํา
แบบลอยตัว 

1. นําน้ําเขาสูถังน้ําทิ้งในถังที่ 1 เพื่อแยกกาก
และตะกอนไขมันจากนั้นน้ําที่แยกกากและตะกอน
ไขมันแลวจะไหลเขาสูถังน้ําทิ้งที่ 2 เพื่อนําไปบําบัด  

2. เปดระบบควบคุมโดยการกดสวิทซที่
ตูควบคุมระบบปมและชุดกวาดคราบน้ํามันจะทํางาน  

3. ปมตัวที่ 1 จะดูดน้ําเขาสูชุดผสมสารเคมี
และแรงดันที่มาจากถังแรงดัน  
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4. น้ําที่ผสมสารเคมีและแรงดันแลวจะทําให
น้ํามันที่ปนเปอนอยูแยกตัวและลอยตัวขึ้นสูผิวน้ําใน
ถังบําบัด  

5. เมื่อน้ํามันลอยตัวขึ้นสูผิวน้ําแลวคราบ
น้ํามันจะถูกกวาดออกจากระบบ ดวยชุดกวาดน้ํามัน 
คราบน้ํามันจะไหลลงสูถังรองรับ  

6. เมื่อนํ้าและน้ํามันแยกตัวจากกันดวย
สารเคมีในถังบําบัดแลว น้ําที่ไมมีการปนเปอนของ
น้ํามันจะไหลลอดใตแผนกันคราบน้ํามันและไหลลน
ออกจากระบบลงสูถังน้ําสะอาดที่รองรับไว  
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การวางแผนเพื่อลดตนทุนการขนสงขาว 
Planning for cost reduction in rice distribution 

 
 

ณัฐวุฒิ  อรัญญกูลกาญจน1  และ  ปนัดดา  กสิกิจวิวัฒน2 
 

E - mail : fengpak@ku.ac.th 
 

1,2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้ เสนอผลการศึกษาการขนสงและ
วางแผนการขนสงขาวใหมีประสิทธิภาพและประหยัด
ตนทุน โดยทําการศึกษาการขนสงขาวของผูประกอบการ
โรงสีในเขตพื้นที่อําเภอกําแพงแสน 

วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณ และเก็บขอมูล
ของเสนทางการเดินทางของสินคา ปริมาณความ
ตองการของสินคารวมถึงคาใชจายในการขนสงขาว
จากโรงสีไปยังจุดหมายปลายทาง  ขอมูลที่ไดถูกนํามา
วิเคราะหเพื่อปรับปรุง การขนสงโดยใช Transportation 
Model ซึ่งเปน Linear Programming เพื่อหาแนวทาง
ในการลดตนทุนการขนสง 

การศึกษาสรุปไดวาการปรับปรุงการขนสง
ขาวทําไดโดยการวางแผนการขนสงลวงหนาโดยใช  
Models หรือแบบจําลองทางคณิตศาสตรชวย   และการ
เพิ่มปริมาณความความจุในการขนสงตอหนึ่งเที่ยวใหมี
ปริมาณมากขึ้นเชน การใชรถพวงในการขนสงแทนรถ 
10 ลอ จะทําใหประหยัดคาใชจายในกรณีที่ตองขนสง
สินคาปริมาณมาก 
 
คําสําคัญ : การกระจายสินคา, ประสิทธิภาพการ
ขนสงสินคา, ระบบโลจิสติกส   

Abstract 
  

This paper presents the study of 

planning for rice distribution in order to 

improve the efficiency of rice distribution and 

reduce the distribution cost. The study area is in 

Ampher Kamphaengsaen Nakorn Prathom 

Province. The data in terms of distribution 

methods and customer demand are collected by 

interviewing different entrepreneurs at rice mills 

in Kamphaengsaen. The data is used for the 

analysis of efficiency improvement in rice 

distribution by using transportation model. 

The study have shown that the planning 

for rice distribution using transportation model 

and increasing the capacity of the shipment can 

lower the cost of rice distribution.  

 
Keywords : product distribution, transportation 

efficiency, logistics system 

 

1. บทนํา 
การขนสงและกระจายสินคาใหมีประสิทธิ ภาพ

เปนหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส (Logistics) ซึ่งปจจุบัน
ประเทศไทยมีการต่ืนตัวและใหความสําคัญกับการพัฒนา
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เปนอยางมาก [1] ทั้งนี้เนื่องมาจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น
มากและการแขงขันที่มากขึ้นในอุตสาหกรรม การมี
กลยุทธตางๆ สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง
สินคาเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหตนทุนของโลจิสติกส 
ลดลง 
 ขาวคือพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจ เปนหนึ่งในสินคาสงออกที่สําคัญของ
ประเทศและตองอาศัยการขนสงทางบกมาก  การ
ขนสงที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดการใชพลังงาน
เช้ือเพลิง และชวยใหกระบวนการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจดีขึ้นดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองวางแผน
ในการขนสง เพื่อลดคาใชจาย และ ระยะเวลาในการ
ขนสง 

ในการศึกษานี้ คณะผูจัดทําไดจัดรวบรวม
ขอมูลจากโรงสีขาวที่อยูในอําเภอกําแพงแสนโดยการ
สัมภาษณและเก็บขอมูลเกี่ยวกับเสนทางที่ใชในการ
ขนสงขาว ระยะเวลาในการกักเก็บผลผลิต รวมถึง
ปริมาณการขนสงในแตละเที่ยว เพื่อนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการขนสงของแตละโรงสีและ
นําขอมูลตางๆ  มาวิ เคราะหและสรุปผลรวมถึง
การศึกษาถึงความเปนไปไดในการวางแผนการขนสง
ใหมีตนทุนที่ตํ่าลง 
 
2. ขอมูลท่ัวไปของการขนสงขาว 

กระบวนการจัดสงและลําเลียงขาวจะมี
จุดเริ่มตนจากผูประกอบการโรงสีขาวจะทําการจัดหา
ขาวเปลือกจากชาวนามาทําการขัดสีเปนขาวสารโดย
จะรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร  ผูประกอบการ
โรงสีขาวจะนําสงจําหนายใหแกนายหนาคาขาว
โดยตรงหรือจัดสงผูประกอบการสงออกขาว  เมื่อ
ผูประกอบการไดรับขาวสารแลวก็จะทําการปรับปรุง

คุณภาพขาวสารและทําการบรรจุหีบหอใหพรอมใน
การจําหนายโดยการบรรจุหีบหอเพื่อจําหนายใน
ประเทศจะมีการจําหนายทั้งขายปลีกโดยตวงจากถัง
หรือกระสอบไปจนถึงแบงบรรจุถุงพลาสติกเพื่อ
จําหนายในรานคาปลีกและขายสงเปนกระสอบใหกับ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สวนของการสงออกจะ
แบงแยกตามเกรดขาวประเภทตางๆ ทั้งในลักษณะ
บรรจุกระสอบและตูคอนเทนเนอร [2]  

ในการขนสงขาวจากผูประกอบการโรงสี
ไปยังผูคาขาว รูปแบบของการขนสงที่ไดรับความ
นิยมมากที่ สุ ด  คือ  การขนส งทางถนนโดยใช
รถบรรทุก เนื่องจากมีความสะดวกเพราะสามารถ
ขนสงจากจุดตนทางไปยังจุดปลายทางไดโดยไมตอง
ทําการขนถายไปสูการขนสงแบบอื่นในระหวางทาง 
รวดเร็วและมีความยืดหยุนในการขนสงจึงทําให
ส า ม า ร ถ ต อ บ สน อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการไดดีกวาการขนสงสินคาประเภทอื่น 
อยางไรก็ตาม การขนสงประเภทนี้ ใชพลังงานหรือ
น้ํามันเชื้อเพลิงเปนจํานวนมาก  และมีผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอมมากโดยเฉพาะดานมลพิษทาง
อากาศ  นอกจากนี้โรงสีขาวทั้งขนาดเล็ก และขนาด
กลางในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก แตยังขาดการ
วางแผนการขนสงขาวจากโรงสีเหลานี้ไปยังผูคาขาว 
ทําใหสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงและมีตนทุนการใน
การขนสงสูง ดังนั้นหากโรงสีสวนใหญมีการวางแผน 
การขนสงขาวที่ดี จะสามารถลดการใชพลังงานและ
ลดผลกระทบจากมลภาวะในประเทศลงได 
 
3. การศึกษาและดําเนินงาน 

การศึกษาสามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
คือ  1)  การหาสภาพลักษณะของผูประกอบการ
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ภายในสถานีขนสงสินคาอําเภอกําแพงแสน เพื่อใหได
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา ไดแก สภาพ
ลักษณะทั่วไปของผูประกอบการขนสงสินคา ปริมาณ
การขนสงสินคา รวมถึงทัศนคติของผูประกอบการที่
มีตอรูปแบบความรวมมือในการประกอบการขนสง
สินคา (ตารางที่ 1 แสดงถึงปริมาณขาวที่ผูประกอบการ
โรงสีจัดสงและจํานวนรถประเภทตางๆที่ใชในการ
ขนสง) 2) สรางรูปแบบการขนสงสินคาระหวาง
ผูประกอบการกับสถานที่ซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง
ใหอยู ในลักษณะของแบบจํ าลอง  ซึ่ ง เปนการ
กําหนดคาตัวแปรตางๆ จากรูปแบบดังกลาวโดยมีการใช
ขอมูลจากแผนที่ GIS แลวนํามาสรางความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรในรูปสมการหรืออสมการเพื่อหา
ผลลัพธที่ตองการ และ3) วิเคราะหประสิทธิภาพของ
ขนสงสินคาโดยเปรียบเทียบตนทุนของการขนสงจาก 
คาใชจาย ระยะเวลาและจํานวนเที่ยวว่ิงในการขนสง
สินคาระหวางรูปแบบการขนสงสินคาในปจจุบันกับ
รูปแบบที่ไดทําการวางแผนโดยสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรแบบ Linear Programming 
 
ตารางที่ 1 : ปริมาณขาวที่ผูประกอบการโรงสีจัดสง 

10 ลอ รถพวง 10 ลอ รถพวง 10 ลอ รถพวง 10 ลอ รถพวง 10 ลอ รถพวง

15 0 24 3 11 0 15 0 0 3

0 0 0 2 10 5 0 7 0 24

8 0 9 4 7 0 0 0 8 0

10 0 17 9 12 5 0 7 17 8

5 0 0 5 0 7 11 0 4 6

532 0 700 690 560 510 364 420 406 1230

อุดมพลพาณิชย

ขาวที่สงแยกชนิดรถ(ตัน)

ดิลกพาณิชย

โรงสีบานดอน

สิงหโชคอํานวย

โชคถาวร

ผูประกอบการโรงสีขาว

ผูประกอบการสงออกขาว

ศรีสุวรรณ แคปตัลไซโล ฟนิกซกรุป อูขาวอูน้ํา นครหลวง

 
 

3.1 แบบจําลองสําหรับปญหาการขนสง  
ปญหาดานการขนสงโดยทั่วไปประกอบไป

ดวยสวนสําคัญสองสวน  คือ  สวนที่ เปน  Origin 

(จุดเริ่มตน) และสวนที่เปน Destination (จุดปลายทาง) 
หากกําหนดใหจุดเริ่มตนคือ โรงสี และ จุดปลายทาง
คือ สถานที่ต้ังของผูคา จุดประสงคในการแกปญหานี้ 
คือ การวางแผนการจัดการที่จะสงสินคาไปยังจุดปลายทาง
ที่ตองการไดในโดยมีตนทุนต่ําที่สุดแบบจําลองปญหา
การขนสง(Transportation Problem)  เปนดังตอไปนี้ 
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โดยที่จํานวนสินคาที่สงทั้งหมด จาก Origin i  

และจํานวนสินคาทั้งหมดที่ตองการที่   Destination j 
แทนดวย ia และ jb  เปน positive integer, decision 

variables (ตัวแปรที่ใชในการตัดสินใจในการวางแผน) 
คือ ปริมาณสินคาที่สงจาก Origin i  ไปยัง Destination j 
แทนดวย ijx  เปน nonnegative integer และคาใชจาย

ที่ใชในการขนสงตอหนึ่งยูนิต จาก Origin i  ไปยัง 
Destination j แทนดวย ijc  เปน constants  (คาคงที่) 

โดยที่  m  คือ  จํานวน  Origins  และ  n  คือ จํานวน 
Destinations และสมมุ ติฐานสํ าหรับปญหานี้ คื อ 
จํานวนสินคาทั้งหมดที่ถูกสงออกจากทุก   Origins 
หรือจุดกระจายสินคา จะเทากับจํานวนสินคาทั้งหมด
ของทุก Destinations หรือแหลงบริโภค [3]  

นอกจากนี้ ขอจํากัด ของปญหาการขนสง
อาจมีมากขึ้นไดตามความเหมาะสม เชน ความจุของ
การขนสงในแตละประเภท หรือความจุของประเภท
รถที่ใชในการขนสง 
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3.2 ขอมูลสําหรับการวางแผนการขนสงขาว 
ขอมูลของสินคา ตนทุนและระยะทางในการ

ขนสง 
1)  ปริมาตรความจุ  ขาวสารบรรจุกระสอบละ 

100 กิโลกรัมโดยรถบรรทุก 10 ลอสามารถขนสงได
เที่ยวละ 13-14 ตัน สวนรถพวงจะสามารถบรรทุกได 
30-34 ตัน 

2)  ตนทุนดานราคาน้ํามันเชื้อเพลิง คิดจากราคา
น้ํามันดิเซลเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ที่มีราคาน้ํามัน
ดีเซลลิตรละ 23.34 บาทตอลิตรโดยอัตราการใช
น้ํามันของรถเปนดังตารางที่ 2   อยางไรก็ตาม หาก
ตองการคิดตนทุนรวมของการขนสงจะตองนําคาจาง
พนักงานขับรถ คาประกันรถ และคาเสื่อมราคารถมา
พิจารณาดวย 
ตารางที่ 2: อัตราการใชน้ํามันของรถประเภทตางๆ 
ประเภทรถ บรรทุกเต็ม 

คันรถ 
รถบรรทุกเปลา 

รถ 10 ลอ 2.92 km/litre 5.60 km/litre 
รถพวง 1.90 km/litre 3.75 km/litre 

     
 3)  ระยะทางระหวางผูประกอบการโรงสีกับ

ลูกคาสามารถหาได โดยใชแผนที่ GIS ของกรมทาง
หลวงชนบท ภาพที่ 1 แสดงถึงตัวอยางการหาระยะ 
ทางระหวางผูประกอบการโรงสีกับลูกคา 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: เสนทางการขนสงขาวจากโรงสีถึงลูกคา 

4. ผลการลดตนทุนจากการวางแผนการขนสงขาว 
การวางแผนการขนสงโดยใชแบบจําลองชวย

สําหรับการศึกษานี้ คือการจัดรถบรรทุกขาวทั้งที่เปน
รถสิบลอ  และรถพวงที่มีอยูในแตละโรงสีไปยัง
ผูประกอบการการสงออกขาวที่ตางๆ ตามความ 

ตองการของผูประกอบการสงออก เพื่อลด
ตนทุนดานน้ํามันเชื้อเพลิง 

การเปรียบเทียบตนทุนการขนสงขาว ทําได
โดยการคิดตนทุน 3 แบบ คือ 1) ตนทุนการขนสง
กอนมีการวางแผนการขนสง 2) ตนทุนการขนสง 
หากมีการปรับปรุงการขนสงโดยการวางแผนการ
ขนสงดวยสรางแบบจําลองของการขนสงแบบ Linear 
Program สําหรับการจัดรถบรรทุกในการขนสง
รูปแบบที่หนึ่ง ที่ตองการลดตนทุนการใชน้ํามัน
เช้ือเพลิงใหตํ่าที่สุด โดยขอจํากัดคือการใชจํานวน
รถบรรทุกตามที่มีอยูจริง และ 3) ตนทุนการขนสง 
หากมีการปรับปรุงการขนสงโดยมีวางแผนการขนสง
ดวยการสรางแบบจําลองของการขนสงแบบ Linear 
Program รูปแบบที่สอง ซึ่งตองการลดตนทุนการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงใหตํ่าที่สุด โดยไมจํากัดประเภทของ
รถบรรทุก  ตารางที่ 3 แสดงตนทุนการขนสงขาวของ
ทั้ง 3 แบบ  

 
ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบตนทุนการขนสงขาว 

การใชแบบจําลอง 1 การใชแบบจําลอง 2
ผูประกอบการโรงสีขาว

120675 118585 80592

74451 74282 64603
165341 163606 130467
60254 58121 41656
106896 104891 98594

ตนทนุการขนสงขาว (บาท)

โชคถาวร

อุดมพลพาณิชย

กอนการใชแบจําลอง

ดิลกพาณิชย

โรงสีบานดอน

สิงหโชคอํานวย

 
 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอตนทุน

ในการขนสงคือ  ความจุของรถบรรทุก  จํานวน
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รถบรรทุก และเสนทางที่ใชในการขนสงโดยปจจัยใน
การเลือกเสนทางในการขนสง คือ   เวลาในการ
เดินทาง และสภาพการจราจร  นอกจากนั้นผลการ
เปรียบเทียบตนทุนการขนสงขาวระหวางการขนสงขาว
โดยไมไดใชแบบจําลองชวยในการวางแผน กับการ
ขนสงขาวโดยมีการวางแผนโดยใช  แบบจําลอง 
Linear Programming ที่ไดพิจารณาไว 2 รูปแบบเปน
ดังนี้ 

1) ใชจํานวนรถตามที่มีอยูในแตละโรงสี 
รูปแบบนี้ทําใหโรงสีลดตนทุนการขนสงไดประมาณ 
1 – 4 % ยกเวนโรงสีที่มีการใชรถสิบลอและรถพวง
จํานวนใกลเคียงกัน 

2) ไมมีการกําหนดในเรื่องของประเภทและ
จํานวนรถ จากการคํานวณโดยไมยึดจํานวนรถที่มีการใช
อยูจริง พบวามีการเลือกใชรถพวงมากกวารถบรรทุก
สิบลอ และทําใหทุกโรงสีลดตนทุนการขนสงไดมาก
ขึ้นอีกประมาณ 10 – 30% อยางไรก็ตามโรงสีตองมี
การลงทุนในสวนของการจัดหาจํานวน  รถพวง
เพิ่มขึ้น 

 

5. สรุป 

การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการวางแผนการ
ขนสงโดยใชแบบจําลองชวยในการจัดรถบรรทุกขาว
ทั้งที่เปนรถสิบลอ และรถพวงที่มีอยูในแตละโรงสีไป
ยังผูประกอบการการสงออกขาวที่ตางๆ ตามความ
ตองการ จะสามารถลดตนทุนการขนสงได นอกจากนี้
หากมีการวางแผน และเพิ่มการใชรถขนสงที่มีความจุ
มากเชน รถบรรทุกพวง จะสามารถลดการใชน้ํามัน
เช้ือเพลิงลงไดมากขึ้นอีก 

จะเห็นวาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงขาว
โดยการวางแผนการขนสง ไมเพียงแตจะทําใหตนทุน

ของโลจิสติกสลดลง หากเปนการลดการใชพลังงาน
เช้ือเพลิงที่มีผลตอมลภาวะทางอากาศซึ่งหาก โรงสีขาว
ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากในประเทศไทย ทําการวางแผน 
การขนสงขาว จะทําใหประเทศสามารถ ลดการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงลงไดมาก 
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บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาความเปนไป
ไดในการใชกรวดแมน้ํายมเปนมวลรวมหยาบสําหรับ
คอนกรีตกําลังสูงที่มีกําลังอัดประลัยต้ังแต 350 กก./
ตร.ซม.    พรอมทั้งอัตราสวนผสมของคอนกรีตกําลังสูง
ดังกลาวโดยใชกรวดแมน้ํายมจาก 4 แหลง  ในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดแพร    ถาสามารถนํากรวดแมน้ํายม
มาใชเปนวัสดุผสมมวลรวมหยาบในการผลิตคอนกรีต
กํ าลั งสู งจะทํ าใหสามารถลดตนทุนในการผลิต
คอนกรีตกําลังสูงได   ผลการทดลองคากําลังอัด
ประลัยของคอนกรีตจากกรวดแตละแหลง   โดยทํา
การออกแบบสวนผสมคอนกรีตกําลังสูง ที่กําลังอัด
ประลัย 350 กก./ตร.ซม. โดยวิธีตามมาตรฐาน ACI  
ดวยปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 3 ทําการทดสอบ
กํ าลั งอั ดประลั ยของแท งคอนกรี ตมาตรฐาน                   
รูปทรงกระบอกที่อายุ 3 วัน  ซึ่งเทียบเคียงกับกําลังอัด
ประลัยของแทงคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงกระบอก  
ที่อายุ 28 วัน ของปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1      
พบวา ไดคากําลังอัดประลัยเฉลี่ยของคอนกรีตจาก

กรวดแตละแหลงเทากับ   318.22, 320.33, 313.60, 
315.14 กก./ตร.ซม.  ตามลําดับ   แมวาคากําลังอัด
ประลัยเฉลี่ยที่ไดจะต่ํากวา  350 กก./ตร.ซม. แตอัตรา
สวนผสมที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชผสม
คอนกรีตโดยใชกรวดแมน้ํายมเปนวัสดุผสมมวลรวม
หยาบที่มีกําลังอัดประลัยประมาณ 310 กก./ตร.ซม. ได 
 
คําสําคัญ : กรวด, แมน้ํายม, คอนกรีตกําลังสูง 
 

Abstract 
 

 The objective of this research is to find the 

possibility to produce high strength concrete, its 

compressive strength from 350 ksc and higher, 

by Yom River gravel from 4 sources in Amphoe 

Muang Prae as coarse aggregate and the mix 

design of it.  We can decrease the production 

cost if we can use Yom River gravel as coarse 

aggregate for high strength concrete. The results 

of concrete compressive strength test for each 

sources, by mix design method from ACI 

standard with 350 ksc strength  use the Portland 
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cement type III and test 3 days age cylindrical 

compressive strength with equivalent to 28 days 

cylindrical compressive strength of Portland 

cement type I, are 318.22, 320.33, 313.60, and 

315.14 ksc, respectively. Although the average 

compressive strength is lower than expected 

value 350 ksc, but we can use this mix design to 

mix the concrete by Yom River gravel as coarse 

aggregate with the strength approximately 310 

ksc. 

Keywords:  gravel, Yom River, high strength 
concrete 

 
1. บทนํา 

 ปจจุบันงานกอสรางในประเทศไทยไดมี
การศึกษาเกี่ยวกับคอนกรีตกําลังสูงที่มีกําลังอัดตั้งแต 
420 กก./ตร.ซม. ขึ้นไปตามมาตรฐาน ACI คอนกรีต
กําลังสูงจะนําไปใชในงานกอสรางโครงสรางที่ตอง
รับน้ําหนักสูงมากในขนาดโครงสรางที่เหมาะสม เชน
คาน เสาของอาคารสูง คานสะพานและงานหลอ
คอนกรีตสําเร็จ สวนผสมของคอนกรีตกําลังสูงไดแก 
ปูนซีเมนต มวลรวมหยาบ และมวลรวมละเอียด เปนตน 
วัสดุมวลรวมละเอียดที่ใชคือทรายเปนสวนใหญ ขณะที่
มวลรวมหยาบสวนใหญที่ใชคือหินโมยอย แตเนื่องจาก
ในอําเภอเมือง จังหวัดแพรมีการใชกรวดแมน้ําในการ
กอสราง ซึ่งไดจากการคัดแยกทรายจะไดกรวดที่มีอยู
จํานวนมากสามารถนํามาเปนวัสดุผสมคอนกรีต ซึ่ง
ถาสามารถนํากรวดเปนมวลหยาบมาแทนที่หินยอย  
ที่หายากและมีราคาสูงในปริมาณที่มากได ก็จะชวย
ลดตนทุนในการผลิตคอนกรีต 
 
 
 

2. วัตถุประสงค 
 การวิจั ยนี้มี วัตถุประสงค เพื่ อหาความ

เปนไปไดในการนํากรวดแมน้ํายมเปนมวลรวมหยาบ
สําหรับคอนกรีตกําลังสูงที่มีกําลังอัดประลัยต้ังแต 
350 กก . /ตร .ซม .  พรอมทั้ งอัตราสวนผสมของ
คอนกรีตกําลังสูงดังกลาว โดยใชกรวดแมน้ํายมจาก 4 
แหลง  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดแพร  ทําใหเกิด
ประโยชนตอพ้ืนที่ดังกลาว ซึ่งมีกรวดจากแมน้ํายม
เปนจํานวนมาก ถาสามารถนํากรวดแมน้ํายมมาใช
เปนวัสดุผสมมวลรวมหยาบ ในการผลิตคอนกรีต
กําลังสูง  จะทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิต
คอนกรีตกําลังสูงได 
 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ประชา [1] ทําการศึกษาผลกระทบของ
คุณภาพคอนกรีตที่ลูกคาสนใจเมื่อใชกรวดและหิน
ยอยเปนวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีต รวมกับสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยา เขตขอนแกน  โดย
ทําการศึกษาคุณสมบั ติคอนกรีตเรื่อง  ค ายุบตัว 
(Slump) การสูญเสียคายุบตัว (Slump Loss) และการ
พัฒนากําลังอัด (Strength Development) เมื่อใชกรวด
รวมกับหินยอยดวยสัดสวน กรวด:หิน, 0:100, 50:50, 
80:20, 100:0 ของน้ําหนักมวลรวมหยาบทั้งหมดใน
สวนผสม ซึ่งจากการทดลองพบวากําลังอัดที่อายุ 28 วัน
ของกรวดผสมหินไมแตกตางกัน แตสําหรับคอนกรีต
ที่อายุ 3 วัน พบวาการพัฒนากําลังอัดของกรวดที่
สัดสวน 80:20 และ 100:0 ตํ่ากวาหิน นอกจากนี้เมื่อ
ทดสอบ Slump Loss พบวาไมแตกตางกัน สรุปไดวา
การนํากรวดมาผสมหินยอยในสัดสวน 50:50 ไมมี
ผลกระทบกับคุณภาพ และสามารถคํานวณสวนผสม
ไดโดยวิธี CPAC Concrete Design นอกจากนี้การใช
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กรวดผสมดวยสัดสวนดังกลาวสามารถลดตนทุนผันแปร 
74  บาท /ลูกบาศกเมตร 

 พูนศักดิ์ [2] และ อรรณพ [3] ทําการศึกษา
การนํากรวดมาใชเปนวัสดุมวลรวมหยาบในคอนกรีต 
พบวากรวดเปนวัสดุอีกชนิดหนึ่งซึ่งใชเปนมวลรวม
หยาบไดดี แตที่ไมคอยไดนํามาใชเนื่องจากปริมาณที่มี
ไมมากเชน หิน และแหลงกําเนิดก็อยูกระจัดกระจาย 
ประกอบกับปจจุบันหินหาไดงาย เนื่องจากมีโรงโม
อยูมากมายตามแหลงกําเนิดของหิน กรวดมีทั้งกรวดบก
ซึ่งปะปนอยูในบอทรายบก และกรวดแมน้ํา กรวดบก
มักไมคอยมีวัสดุอื่น ๆ ปะปน พบมากตามบอทรายบก 
แถบอําเภอทามะกา  และบริเวณเขตติดตอรอบ ๆ 
จังหวัดกาญจนบุรี กรวดแมน้ําเกิดจากการถูกน้ําพัดพา
และมาสะสมตัวเปนแหง ๆ จึงมีพวกเศษหินทรายผุ 
หินลูกรังผุ และวัสดุ เชน พวกไมผุ ถานปะปนอยู พบมาก
ตามลําน้ําในภาคเหนือ และแถบจังหวัดริมลําน้ําโขง 
โดยความแข็ง เมื่อเทียบเมล็ดตอเมล็ด กรวดจะมีความ
แข็งแรงมากกวาหิน แตมีความเปราะมากกวา ในการ
ทดสอบ Abrasion Test ASTM C 131 Percentage of  
Wear ของหินปูนทั่วไปจะอยูในเกณฑรอยละ 27-32  
สวนกรวดที่มีผลทดสอบอยูในเกณฑประมาณรอยละ 
30-38 ทั้งนี้เนื่องจากความเปราะของกรวด และสวนที่
ปะปน เชน พวกที่มีความถวงจําเพาะ นอยกวา 2.35 มี
มากนอยเพียงใด โดยธรรมชาติของกรวดจะมีสวน
ขนาดคละ ที่ไมแนนอน การจะนํามาใชงานตองนํามา
รอนและจัดสวนขนาดคละใหไดตามขนาดที่กําหนด 
วิธีที่ดีที่สุดไดแก  การนํากรวดมาเขา เครื่องยอย 
(Crusher) เชนเดียวกับหิน วิธีนี้อาจกําจัดพวกที่มี
ความถวงจําเพาะ  นอยกวา  2.35 หรือวัสดุอื่น  ๆ 
ออกไปได  กรวดซึ่งคัดขนาดและกําจัดพวกวัสดุ
ปะปนออกไปแลว สามารถนํามาผลิตคอนกรีตไดดี 

เคยมีผูนํากรวดไปผลิตคอนกรีตกําลังสูงเกิน 1,000 
กก./ตร.ซม. มาแลว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหินปูน
ทั่วไป คากําลังอัดของคอนกรีตที่สูงเกิน 1,000 กก./
ตร.ซม. อาจทําใหเมล็ดหินปูนไมแกรงพอแตกหักได 

 สวนที่เปนขอเสียจากธรรมชาติของกรวด
คือ มีรูปรางคอนขางกลมผิวเกลี้ยง มีทั้งขนาดที่โตกวา 
1 ½ นิ้ว และบางสวนก็แบน แงเหลี่ยมตาง ๆ  ในการจัดตัว
เพื่อการถายเทแรง เมื่อนํามาใชในการผลิตคอนกรีต
ตองอาศัยการยึดเกาะกับมอตารที่ดี แตถาเปนกรวดที่
ไดผานการยอยเชนเดียวกับหินแลว ปญหานี้คงหมดไป 
และไดกรวดมาเปนมวลรวมที่ใชในงานคอนกรีตเพื่อ
ชวยทดแทนหินที่กําลังจะคอย ๆ หมดไป ในอดีตที่
ผานมา กรวดไดถูกนํามาใชในงานกอสราง ที่สําคัญ ๆ 
มากแลวมากมาย เชน สะพานขามแมน้ําเจาพระยาที่
จังหวัดนครสวรรค คือสะพานเดชาติวงศสะพานแรก
และสะพานวุฒิกุลขามแมน้ําปงที่จังหวัดตาก รวมทั้ง
สะพานทั่ว ๆ ไป ของกรมทางหลวงที่สรางในอดีต 
ซึ่งก็ยังคงสภาพรับใชงานไดอยูจนถึงปจจุบันนี้ 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การ วิจั ยนี้ เ ป นการทดสอบ เพื่ อ ให ได
อัตราสวนที่ เหมาะสมในการทํ าคอนกรีตผสม
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 ทราย กรวดแมน้ํายม 
น้ําสะอาด ซึ่งกําหนดรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 วัสดุท่ีใชในการทดสอบ 
 ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 ตราชางทราย 

กรวดแมน้ํายมจาก 4 แหลง ขนาดใหญสุดไมเกิน 3/8 นิ้ว 
น้ําประปาทั่วไป 

 4.2 วิธีการทดสอบ 
 ใช วิ ธี ก า รคํ านวณตามมาตรฐานการ
ออกแบบอัตราสวนผสมของคอนกรีตของมาตรฐาน 
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ACI และทําการทดสอบคอนกรีตรูปทรงกระบอก
มาตรฐานที่อายุ 3 วันตามมาตรฐานการทดสอบแทง
คอนกรีตของ ASTM 
 

5. ผลการทดสอบ 
 ทําการออกแบบสวนผสมคอนกรีตโดยใช

กรวดแมน้ํ ายมเปนวัสดุผสมมวลรวมหยาบใน
คอนกรีตกําลังสูงที่กําลังอัดประลัย  350 กก ./ตร .ซม  .
โดยวิธีตามมาตรฐาน  ACI ของกรวดแตละแหลง  โดย
ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท  3 ทําการทดสอบ
กําลังอัดประลัยของแทงคอนกรีตมาตรฐานรูปทรง 
กระบอกที่อายุ 3 วัน 

ตารางที่ 1 กําลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ใชกรวด
แมน้ํายมเปนวัสดุมวลหยาบโดยใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 

กําลังอัดประลัยของคอนกรีต 
 (กก/.ตร.ซม.) อายุ 

 (วัน) แหลงที่ 
1 

แหลงที่ 
2 

แหลงที่ 
3 

แหลงที่ 
4 

3 318.22 320.33 313.60 315.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงคากําลังอัดประลัยของคอนกรีต
ที่ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทที่ 3 

6. สรุปและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุป 
 จากผลการทดสอบการผลิตคอนกรีตกําลังสูงดวย
กรวดแมน้ํายม ซึ่งใชปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภท 
3 และกรวดจากแมน้ํายมในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
แพร โดยการคัดแยกดวยตะแกรงขนาด 3/8 นิ้ว หา
คุณสมบัติทางกายภาพตาง ๆ ของทรายและกรวด
แม น้ํ า ยม  ดั งนี้  ขนาดคละ  ความถ ว งจํ า เพ าะ 
เปอรเซนตความชื้น หนวยนํ้าหนัก อินทรียสารที่
ปะปนในมวลรวม นําคุณสมบัติเหลานี้มาออกแบบ
สวนผสมคอนกรีต โดยวิธีตามมาตรฐาน ACI ไดผล
การทดลองสรุปไดดังนี้ 
 ก) แหลงที่ 1 ไดคากําลังอัดประลัยเฉลี่ย 318.22 
กก./ตร.ซม. 
 ข) แหลงที่ 2 ไดคากําลังอัดประลัยเฉลี่ย 320.33 
กก./ตร.ซม. 
 ค) แหลงที่ 3 ไดคากําลังอัดประลัยเฉลี่ย 313.60 
กก./ตร.ซม. 
 ง) แหลงที่ 4  ไดคากําลังอัดประลัยเฉลี่ย 315.14 
กก./ตร.ซม. 
 ซึ่งไดคากําลังอัดประลัยเฉลี่ยตํ่ากวา 350 กก./ตร.ซม. 
ไมเปนไปตามคาที่คาดการณไวตามอัตราสวนผสม   
ที่ออกแบบไวโดยวิธีตามมาตรฐาน ACI 
 6.2 ขอเสนอแนะ 

 แมวาคากําลังอัดประลัยเฉลี่ยที่ไดจะต่ํากวา 
350  กก./ตร.ซม. แตอัตราสวนผสม ที่ไดจากการวิจัย
ครั้งนี้สามารถนําไปใชผสมคอนกรีตโดยใชกรวด
แมน้ํายมเปนวัสดุผสมมวลรวมหยาบที่มีกําลังอัด
ประลัยประมาณ 310 กก./ตร.ซม. ได แตถาตองการ
คอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัย  350 กก . /ตร .ซม .  ก็
สามารถทําการออกแบบสวนผสมคอนกรีตไดใหม 
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลัน่น้ํามันเชื้อเพลิงจาก 

น้ํามันเคร่ืองที่ผานการใชงานแลว 
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บทคัดยอ 
 

โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนา
ระบบกลั่นโดยกรรมวิธีการควบแนน และนําเอาน้ํามันเครื่อง
ที่ใชงานแลวกลับมาใชใหม   โครงสรางประกอบดวย  
ถังตม  ถังกลั่น และ เตา วาลวควบคุมความดัน  ใชแกส
เปนเชื้อเพลิง  วิธีการทดลองโดยการตมน้ํามันที่มีชวง
อุณหภูมิ 0-190°C 190-300°C และ 300-360°C.  แลว
หาปริมาณในการกลั่นในแตแตละครั้ง อัตราการกลั่น
ตอช่ัวโมง และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง    วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน
คุณภาพ จากผูเช่ียวชาญจํานวน 9 ทาน โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 3 ดานคือ ดานโครงสราง ดาน
การใชงาน และดาน   จากผลการทดลองพบวา ชวง
อุณหภูมิในการตม ที่ใหคาใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล 
และอุณหภูมิ ที่ใชในการกลั่นที่เหมาะสม  คือ 0–360°C 
มีคาความรอน 71.33 kgkJ /  คาความหนืด 38.717 

mm2/S   และจุดติดไฟมีอุณหภูมิ 33.17°C   จากผล
การประเมินคุณภาพจากผู เ ช่ียวชาญ  ประเมินคิด
คาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับดี 

คําสําคัญ : เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเครื่อง
ที่ผานการใชงานแลว 
 

Abstract 
 

The objective of this project is to design 

and development of fuel distills machinery, from 

used lubricating oil. The process of used lubricated 

oil being boiled in a tank produced oil vapor which 

its temperature is reduced and it is sent to the 

distiller tank to get liquid that can be used as 

fuel. From the experiment of improving used oil 

condition for recycling, it was distilled at 0–360°C. 

The studied temperature was divided into 3 ranges; 

0 - 190°C, 190 – 300 °C, and 300 -360°C. the 

research tools used in the study consist of a fuel 

distiller from used lubricated oil and an evaluation 

form to assess the distiller’s quality. It is found 

that the distiller is in a good quality 

 
Keywords : Design and development of fuel 
distills machinery, from lubricating oil 
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1.  บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ปจจุบันที่มีแนวโนมจะขยับสูงขึ้นทุกวัน และการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงก็เพิ่มขึ้นทุกวันเชนกัน แตเหนือสิ่งอื่นใด
ปริมาณของน้ํามันดิบที่นํามากลั่นเปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ก็มีปริมาณลดลงเชนกัน ประเทศไทยใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ทั้งหมดปละกวาแปดแสนลานบาท และในจํานวนนี้
ใชนอกจากเปนน้ํามันเชื้อเพลิงกับรถยนตแลวยังใช
เปนน้ํามันหลอลื่นกับเครื่องยนต มีปริมาณสูงถึง 400-450 
ลานลิตรตอป  ในสวนนี้ 30 %  จะถูกเผาไหมหรือ
ตกคางในเครื่องยนต  อีก 70 %  จะเหลือทิ้งเปน
น้ํามันหลอลื่นใชแลว ทําใหแตละป ประเทศไทยมี
น้ํามันเครื่องใชแลวไมตํ่ากวา 300 ลานลิตร ปจจุบันนี้
มีการรับช้ือน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวนําไปผสมกับ
น้ํามันเตาเพื่อเปนเชื้อเพลิงใหเครื่องกําเนิดไอน้ําและ
ยั งมีกระบวนการปลอมน้ํ ามันหลอ ล่ืนสํ าหรับ
เครื่องยนต 
1.2  วัตถุประสงคการของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อออกแบบและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
และแกไขขอจํากัดเครื่องกลั่นน้ํามัน  เช้ือเพลิงจาก
น้ํามันเครื่องที่ผานการใชงาน แลว  

1.2.2  เพื่อสรางเครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
น้ํามันเครื่องที่ผานการใชงานแลว  
1.3  สมมติฐานการศึกษา 

1.3.1   เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเครื่อง
ที่ผานการใชงานแลวตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
จากผูเช่ียวชาญไมตํ่ากวา 3.5 (ในระดับคุณภาพดี) 

1.3.2   ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ไดจากการกลั่น 
ภายในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง สามารถกลั่น น้ํามันเครื่อง

ที่ผานการใชงานแลว 20 ลิตร ไดน้ํามันเชื้อเพลิงไม
นอยกวา 14 ลิตร 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ขนาด ของถังตม d = 100 cm  h = 30 cm 
สามารถบรรจุน้ํามันไดสูงสุด 20 ลิตร   

1.4.2 อุณหภูมิสูงสุดที่ใชในการกลั่น 450 องศา 
ฟาเรนไฮต 

1.4.3 ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง ที่กลั่นไดไมนอยกวา 
15 ลิตร / การกลั่น 1  ครั้ง 

1.4.4   คุณภาพน้ํามันที่กลั่นไดสามารถใชทดแทน
น้ํามันดีเซลได 

1.4.5   การศึกษาในครั้งนี้ใชผูเช่ียวชาญ 2 กลุม
ผูที่มีประสบการณเกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิง 4 คน
และมีประสบการเกี่ยวของกับการออกแบบสราง
เครื่องจักรจํานวน 5 คน รวมทั้งหมดจํานวน  9 คน ที่
อาศัยอยูในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกลเคียง 

1.4.6 ระยะเวลาในการดําเนินศึกษาระหวาง   
เมษายน – กันยายน พ.ศ.2550        
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องกลั่นน้ํามันเครื่องที่ผานการใชงานแลว  
มีขั้นตอนและวิธีการดําเนิน การศึกษาขอมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดดังนี้ 
      2.1 การนําน้ํามันหลอล่ืนที่ผานการใชงานแลว
มาตมในถังตมไดไอน้ํามันที่ไดไป ลดอุณหภูมิกอน 
สงเขาไปกลั่นในถังกลั่นทําใหไดของเหลวออกมาที่
คุณลักษณะที่สามารถนําไปใช เปนเชื้อ เพลิงกับ
เครื่องยนตดีเซลรอบต่ําไดและสรุปผลการทดลองได
ดังนี้ 
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       -ไดน้ํามันเชื้อเพลิงที่สามารถนําไปใชกับ
เครื่องยนตดีเซลรอบชาได 
       -  อัตราการกลั่นไดสูงสุดครั้งละ 10 ลิตร
อัตราการการไหล1.7 ลิตร/ช่ัวโมง  
       2.2 จากการทดลองการปรับสภาพน้ํามันเครื่อง
ที่ผานการใชงานแลว เพื่อนํากลับมาใชใหม   ทดลองกลั่น
ต้ังแต 0-360 Cโดยไดแบง ชวงอุณหภูมิที่ ศึกษา ออกเปน 
3 ชวงอุณหภูมิ 0-190 C 190-300 C 300-360 C ไดผล
การทดลองดังนี้ 
      - ในชวงอุณหภูมิ   0-190  C ไดผลิตภัณฑ
ซึ่งมีลักษณะสีเหลืองใสมีกลิ่นฉุนมาก และมีเปอรเซ็นต 
Recovery = 12.6 % มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ Light 
hydrocarbon (Gasoline) ซึ่งมารถนําไปเปนน้ํามันช้ือเพลิง
ได 
     2.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในการศึกษา
และพัฒนาออกแบบเครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผาน
การใชงานแลว  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีอยู
อยูดวยกัน 2   ประเภท คือ 
     - เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเครื่อง
ที่ผานการใชงานแลว 
     - แบบประเมินคณุภาพเครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง 

2.4  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคํานวณหา

ผลของการประเมินโดยหาคาเฉลี่ย X  (Mean) และ
คํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตร S.D.  (Standard 
Deviations)  

                                              
3.   วิธีดําเนินการศึกษา 

ในการศึกษาปญหาพิเศษเรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาเครื่องกล่ันน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเครื่อง
ที่ผานการใชงานแลว มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1  การศึกษาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษามี 2 อยาง คือ 

3.3.1 เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเครื่อง 
ที่ผานการใชงานแลว   
               3.3.2 แบบประเมินคุณภาพ 
3.4  การสรางเครื่องมือที่ใชในประเมินประสิทธิภาพ 
3.5  การดําเนินการนําอุปกรณตนแบบไปใชงานและ
เก็บขอมูล 
3.6  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
             

                                      
ภาพที่ 3.1 เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง จากน้ํามันเครื่อง

ที่ผานการใชงานแลว 
 
4.  ผลการศึกษาวิจัย 
4.1 จากผลการศึกษาทั้งสามดานไดผลสรุปดังตอไปนี้ 
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4.1. ความเห็นของผูเช่ียวชาญในดานโครงสราง 
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4.2 ความเห็นของผูเช่ียวชาญในดานการใชงาน 
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4.3 ความเห็นของผูเช่ียวชาญในดานผลผลิต 
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ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และความหมายโดยรวมทั้งสามดาน 

 
จากผลการประเมินเปนรายขอทั้งสามดาน

พบวาคุณภาพของเครื่องกลั่นน้ํามันเช้ือเพลิงจาก
น้ํามันเครื่องที่ผานการใชงานแลวโดยภาพรวมอยูใน
เกณฑดี เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูใน
คุณภาพดี จากผลการทดลองใชงานเปรียบเทียบกับ
เครื่องกลั่นน้ํามันเช้ือเพลิงจากน้ํามันเครื่องที่ผานการ
ใชงานแลว  ของ ไพบูลย  สวนพันธุ สามารถสรุปได
เปนขอดังนี้ 

    4.1  ถังตมสามารถบรรจุน้ํามันไดมากกวา 1 เทา
จากเดิมบรรจุน้ํามันไดสูงสุด 10 ลิตร 
        4.2 ใชระยะเวลาในการกลั่นนอยกวาเพียง  
2 ช่ัวโมงครึ่ง จากเดิมใชเวลากลั่น 4 ช่ัวโมง 
        4.3 ใชเช้ือเพลิงในการตม 0.5 กิโลกรัม / ช่ัวโมง 
        4.4  กลั่นตัวไดเร็วกวา ดวยถังกลั่นที่มีพ้ืนที่
การระบายความรอน ที่มากวาดวยอัตราการไหล 5 
ลิตร / ช่ัวโมง 
       4.5  ตนทุนในการกลั่น15 บาท/ลิตร 
       4.5  ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่กลั่นได 14 ลิตร
จากน้ํามันเครื่องที่ใสเขาไปในหมอตม 20 ลิตร  
 
5. อภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบกับเครื่องเดิมที่สามารถ
เติมน้ํามันเครื่องเขาหมอตมไดสูงสุด 10 ลิตรเมื่อผาน
กระบวนการกลั่นแลวจะไดน้ํามันเชื้อเพลิง 7 ลิตร  
และใชเวลาในการกลั่น 4 ช่ัวโมง จากผลการประเมิน
เครื่องกลั่นน้ํามันเชื้อกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ําเครื่อง
ที่ผานการใชงานแลวโดยภาพรวมพบวาเครื่องกลั่นมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก   เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กับเครื่องกลั่นที่เคยมีผูศึกษามากอนนั้น   ดวยขบวนการ
กลั่นที่มีความจุ ของหมอตมไดมากกวา  ใชระยะเวลา
ในการกลั่นที่นอยกวา อัตราการไหลที่เร็วกวาและการ
ใชเช้ือเพลิงที่นอยกวาตอหนึ่งรอบการกลั่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการจัดทําปญหาพิเศษ ที่สําเร็จลุลวง
ไปดวยดี  ตลอดจนวิธีการแกปญหาและอุปสรรค
ตางๆในการทํางาน     ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณ
อาจารยจิระศักดิ์ วิตตะ อาจารยที่ปรึกษา  และอาจารย
ของแผนกวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   
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ที่ไดช้ีแนะแนวทางแกปญหา ตลอดจนอาจารยทาน
อื่นที่ ใหความชวยเหลือ       ผู จัดทําตองโอกาส
ขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ดวย 

ทายที่สุดนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา 
และครูอาจารยทุกทาน  ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 
ใหกําลังใจ และทุกๆทานที่เปนกําลังใจในการศึกษา
ครั้งนี้ดวยดีตลอดจนสําเร็จดวยดี 
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การสรางสมการโพลิโนเมียลแสดงความสัมพันธ                                                    
ระหวางผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายและแบบทําลาย 

Polynomials Equation for Compressive Strength of Concrete  : 
Relations between Non-Destructive and Destructive Test 

 
ศรายุทธ  มาลัย    

E-mail : sarayutd11@gmail.com 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้กลาวถึงการสรางสมการโพลิโนเมียล
แสดงความสัมพันธระหวางผลการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายและแบบทําลาย     โดยหลอ
ตัวอยางแทงคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ขนาด 15x15x15 
เซนติเมตร  จํานวน 250 ตัวอยาง คากําลังอัดคอนกรีต
ที่ใชในการออกแบบระหวาง  180-320 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร    ทําการบมในน้ําที่ชวงเวลาตาง ๆ   
เมื่อครบเวลาที่กําหนดนําขึ้นทดสอบแรงอัดคอนกรีต
แบบไมทําลายดวยเครื่องมือทดสอบหาคากําลัง
คอนกรีตแบบไมทําลายทางแนวตั้งและทางแนวราบ  
(จํานวน  2  ดานตรงขามกัน)    แลวนําแทงคอนกรีต   
ทําการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย   นําขอมูล 
ผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตสรางสมการโพลิโนเมียล
แสดงความสัมพันธระหวางคาแรงอัดคอนกรีตแบบ
ไมทําลายและแบบทําลายคือ  Y=-188.42+18.4934X+0.1645X2  
และ   Y=-598.05+50.8086X-0.5624X2(สําหรับการ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายแนวตั้งและ
แนวราบตามลําดับ) สามารถใชประเมินผลการทดสอบ

แรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายเปนผลการทดสอบ
แรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย    มีความคลาดเคลื่อน    
ไมเกินรอยละ 20  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

คําสําคัญ : คอนกรีต, โพลิโนเมียล, แรงอัด, กําลัง, 
ทําลาย 
 
  Abstract 
 

 This article presents the establishment 

of polynomial equation for compressive strength 

of concrete in relation between non-destructive 

and destructive test. To prepare the concrete 

specimens, two hundred and fifty standard cubes 

15x15x15 cm in size with compressive strength 

between 180-320 ksc were casted and cured 

under water. The samples were aged to various 

point of curing and were tested by Rebound 

Hammer (non-destructive test) with both vertical 

and horizontal direction (on the opposite side) 

followed by compression machine (destructive 

test) for individual specimen. The data obtained 
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from the tests were analyzed by regression analysis. 

Polynomial equation for vertical and horizontal 

non-destructive test in relation to destructive test 

are Y=-188.42+18.4934X+0.1645X2  and        

Y=-598.05+50.8086X-0.5624X2, respectively. 

These two equations were examined by a t-test 

and found the difference of  less than 20% an at 

significant level of 0.05. 

 
Keywords : Concrete, Polynomial,Compressive, 
Strength, Destructive     

 

1.  บทนํา 
 การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตภาคสนาม 
ทําไดโดยนําแทงตัวอยางคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ที่ได
จากการสุมเก็บตัวอยาง มาทําการทดสอบแรงอัด
คอนกรีต    แลวนําคาหนวยแรงอัดคอนกรีตที่ได
เปรียบเทียบกับคาหนวยแรงอัดที่กําหนดไวในแบบ
รูปรายการ  ซึ่งการทดสอบแรงอัดคอนกรตีแบบนี้เปน
การทดสอบทางกลแบบทําลายโดยตองใชเครื่อง
ทดสอบกําลังอัดคอนกรีต   ซึ่งมีราคาสูง น้ําหนักมาก 
เคลื่อนยายไปตามสถานที่กอสรางตาง ๆ ไมสะดวก 
สวนใหญพบเครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีตไดใน
สถาบันการศึกษาและหนวยราชการบางแหงที่
เกี่ยวของกับงานกอสราง  
  สวนการทดสอบวัดความแข็งของผิวคอนกรีต
ดวยเครื่องมือแบบแรงสะทอนกลับแบบยิงที่ผิว เปน
การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย วิธีที่นิยม
กันมากคือใชเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีต
แบบไมทําลาย เครื่องมือชนิดนี้อาศัยหลักการของแรง
สะทอนกลับของมวลยืดหยุนขึ้นอยูกับความแข็งของ
ผิวที่มวลมากระทบของคอนกรีต ซึ่งเปนวิธีการที่
สะดวก รวดเร็ว และน้ําหนักเบา  

  คาหนวยแรงอัดคอนกรีตของการทดสอบ
แบบทําลาย  เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปของผูเกี่ยวของ
ในงานกอสราง แตไมสามารถทราบการพัฒนากําลัง
ของคอนกรีตระหวางการกอสราง สวนคาหนวย
แรงอัดคอนกรีตของการทดสอบแบบไมทําลาย 
สามารถทดสอบคอนกรีตที่มีอายุ 3-90 วัน ไดหลาย
ชวงเวลา แตคาหนวยแรงอัดที่ไดมีความคลาดเคลื่อนสูง 
ผูทดสอบและผูที่เกี่ยวของในงานกอสรางไมเช่ือมั่น
ตอคาหนวยแรงอัดคอนกรีตที่ทดสอบได 
 ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธของการทดสอบ
แรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายกับการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบทําลาย   เพื่อใหไดสมการถดถอยที่
เหมาะสมและพยากรณไดถูกตองใกลเคียง   ใชในการ
ประเมินกําลังอัดคอนกรีต เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอ
ผลการประเมินความแข็งแรงของคอนกรีตแบบไม
ทําลายเพิ่มมากขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค 
  สรางสมการโพลิโนเมียลแสดงความสัมพันธ
ระหวางผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย
และแบบทําลาย  
 
3. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 ทรงศิริ  [1]:  เมื่อความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระเปนแบบเสนโคง รูปแบบหนึ่งที่มัก
กําหนดใหกับขอมูลไดแก รูปแบบโพลิโนเมียลที่ลําดับ
ตาง ๆ กัน     จากรูปแบบโพลิโนเมียล   ลําดับที่ p            

Y = β0+β1X+…βpX
p+ε  กรณี p= 1 แทนความสัมพันธ

แบบเสนตรง  กรณี p=2 แทนความสัมพันธแบบเสนโคง
ที่มีจุดกลับที่เรียกวากําลังสอง(quadratic) และกรณี 
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p=3 แทนความสัมพันธแบบเสนโคงที่มีจุดกลับที่
เรียกวากําลังสาม (cubic)  

 

ศิริ ชัย   [2]: การนําตัวแปรอิสระตัว เดียวที่มี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามสูงมากมาพยากรณ 
อาจจะไดสมการถดถอยที่เหมาะสมและพยากรณได
ถูกตองใกลเคียง สมการถดถอยที่ไดมาสวนใหญจะ
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ       
ตัวแปรตามในรูปแบบความสัมพันธเชิงเสนตรง 
(linear) แตถาความสัมพันธดังกลาว อยูในรูปแบบอื่น
ที่ไมใชเสนตรง การใชรูปแบบของสมการเชิงเสนตรง
ไปพยากรณ ก็จะทําใหมีความคลาดเคลื่อนสูง  การ
สรางสมการพยากรณในรูปแบบความสัมพันธที่ไมใช
เสนตรง  (non-linear)  ทําใหการพยากรณมีความ
ถูกตองแมนยํา  รูปแบบของความสัมพันธแบบไมเปน
เสนตรง (non-linear) มีอยูหลายรูปแบบในรูปของเสนโคง 
(curvilinear) แบบตาง ๆ เชน แบบ polynomial แบบ 
power  แบบ inverse  แบบ logarithmic  และแบบ logistic  

 

วีนัส และคณะ [3]: สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปน
การ วิ เคราะห ตั วแปร  2  ตั วที่ สนใจศึ กษาว ามี
ความสัมพันธกันหรือไม วิธีที่ทําใหมองเห็นลักษณะ
ความสัมพันธคือ การนําคาขอมูลเชิงปริมาณที่เก็บ
รวบรวมมาไดลงไปจุดบนระนาบ XY เพื่อดูการกระจาย
ของจุดตาง ๆ เหลานั้น  

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาอยูในชวง -
1 และ 1  โดยทั่วไปคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) จะ
บอกระดับความสัมพันธดังนี้ 

ถา r มากกวา 0.8  แสดงวา X และ Y มี
ความสัมพันธเชิงเสนมาก 

ถา r อยูระหวาง 0.5 ถึง 0.7  แสดงวา X และ Y มี
ความสัมพันธเชิงเสนกันปานกลาง 

ถา r  อยูระหวาง 0.2 ถึง 0.4 แสดงวา X และ Y มี
ความสัมพันธเชิงเสนกันนอย 

 

กัลยา  [4]: สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ หมายถึง 
สัดสวนที่ตัวแปร X  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปร Y ได   ถาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)   
มีคามากแสดงวา Y และ X   มีความสัมพันธกันมาก
หรือ X  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคา Y ไดมาก 
โดยที่ 

คุณสมบัติของ R2   
คา R2  จะไมมีหนวย 
ถา R2  มีคาเขาใกล 1 แสดงวาเปอรเซ็นตที่ 

X สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Y มีคามาก 
หรือ X และ Y มีความสัมพันธกันมาก  

ถา R2  มีคาเขาใกล 0 แสดงวาเปอรเซ็นตที่ 
X  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงใน Y มีคานอย 
     
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 การเตรียมตัวอยาง 
 4.1.1 ทําความสะอาดแบบหลอแทงตัวอยาง
รูปทรงลูกบาศก แลวทาดวยน้ํายาทาแบบหลอใหทั่ว 
 4.1.2 ประกอบแบบหลอแทงตัวอยางรูปทรง
ลูกบาศก โดยขันสกรูใหแนน 
 4.1.3 บรรจุคอนกรีตสดลงในแบบหลอแทง
ตัวอยางรูปทรงลูกบาศก จํานวน 3 ช้ัน ช้ันละเทา ๆ 
กัน แตละช้ันกระทุงดวยเหล็กตําหนาตัดสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดพื้นที่หนาตัด 1 ตารางนิ้ว จํานวน 35 ครั้ง
ตอช้ัน โดยหลอแทงตัวอยาง 10 รุน รุนละ 25 ตัวอยาง 
เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแลวนํากระสอบชุบน้ําคลุมทิ้งไว
ใหครบ 24 ช่ัวโมง 
  4.1.4 แกะแบบหลอแทงตัวอยาง
รูปทรงลูกบาศก นําแทงตัวอยางที่ไดแชน้ําในบอบม
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คอนกรีตจนครบอายุที่กําหนด 3 5 7 9 10 12 14 16 17 
19 21 23 24 26 28 30 31 33  และ 40 วัน 
  4 .1 .5  นําแทงตัวอย างรูปทรง
ลูกบาศก ขึ้นจากบอบมคอนกรีต ใชผาสะอาดเช็ดผิว
แทงตัวอยางใหแหง 
 

4.2 การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย 
4.2.1 นํากอนหินขัด ขัดลงบนพื้นผิว

คอนกรีตในตําแหนงที่ทําการทดสอบจนเรียบ เพื่อให
หัวกดของเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีต
แบบไมทําลาย สัมผัสพื้นผิวคอนกรีตไดเต็มพื้นที่ 
 4.2.2 พิจารณาดานคูขนานที่ผิวเรียบ ใชแผน
พลาสติกใสเจาะรูทาบลงไปบนแทงตัวอยางรูปทรง
ลูกบาศก  แลวพนสีสเปรยกํ าหนดตําแหนงการ
ทดสอบแบบไมทําลาย  ใหแตละจุดมีระยะหาง 3 
เซนติเมตร  ดานละ 9 จุด จํานวน 2 ดานคูขนาน 
  4.2.3 นําแทงตัวอยางรูปทรงลูกบาศก ดานที่
กําหนดตําแหนงทดสอบไปวัดขนาดดวยเวอรเนียร-
คาลิเปอร เสร็จแลวช่ังน้ําหนัก 

4.2.4 จับเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัด
คอนกรีตแบบไมทําลาย ใหมั่นคงในแนวตั้งฉากกับ
แทนเหล็กทดสอบแรงสะทอน  กดกระแทกในชอง
ของแทนทดสอบแรงสะทอน จํานวน 10 ครั้ง อานคา
ทดสอบที่ ไดแตละครั้ ง  แลวหาค า เฉลี่ ย  นําไป
ตรวจสอบกับคาสอบเทียบแรงสะทอนกลับของ
เครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีตแบบไม
ทําลาย 

4.2.5 นําแทงตัวอยางรูปทรงลูกบาศก ดานที่หนึ่ง

วางในแนวตั้ง  (α = 90) จับเครื่องมือทดสอบหาคา
กําลังอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย ในตําแหนงที่ลูกสูบ
จะถูกปลอยต้ังฉากกับพื้นผิวคอนกรีต คอย ๆ กดจน
ลูกสูบเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีตแบบ

ไมทําลาย กระทบพื้นผิวคอนกรีต จํานวน 9 ครั้ง 
บันทึกคาแรงสะทอนกลับ โดยนําขอมูลที่ไดหา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยทําการตัด
คาแรงสะทอนกลับสูงสุดและต่ําสุดออก  

 

 
ภาพที่ 1:  การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายใน

แนวตั้ง 
 

4.2.6 นําแทงตัวอยางรูปทรงลูกบาศก พลิก

ดานที่สองวางในแนวราบ  (α = 0)   จับเครื่องมือ
ทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย ใน
ตําแหนงที่ ลูกสูบจะถูกปลอย ต้ังฉากกับพื้นผิ ว
คอนกรีต คอย ๆ กดจนลูกสูบเครื่องมือทดสอบหาคา
กําลังอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย  กระทบพื้นผิว
คอนกรีต จํานวน 9 ครั้ง บันทึกคาแรงสะทอนกลับ 
โดยนําขอมูลที่ไดหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยทําการตัดคาแรงสะทอนกลับสูงสุดและ
ตํ่าสุดออก 
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ภาพที่ 2:  การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย 

ในแนวราบ  
 

4.3 การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย 
 4.3.1 ทําความสะอาดผิวแทงธารทั้งบนและ

ลางของเครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีต 
4.3.2 นําดานคูขนานของแทงทดสอบทรง

ลูกบาศกที่เลือกเขาเครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีต
  

4.3.3 ตําแหนงของแนวแกนของแทงทดสอบ 
ตองทับกันกับแนวศูนยกลางของน้ําหนักกด  ผิวแทน
ธารตองสัมผัสกับแทงทดสอบแนบสนิท 

4.3.4 อัตราการกดของเครื่องทดสอบกําลังอัด
คอนกรีต ตองเปนไปอยางสม่ําเสมอและไมกระตุก 
เครื่องทดสอบแบบ   ไฮดรอลิกตองเปนเครื่องที่
สามารถใหน้ําหนักกดดวยอัตราคงที่ อยูในชวง 0.14 
ถึง 0.34 นิวตันตอตารางมิลลิเมตรตอวินาที ในชวง
ครึ่งแรกของน้ําหนักกดสูงสุดที่แทงทดสอบจะรับไดนั้น 
ยอมใหใชอัตราการกดสูงกวากําหนดได ในการควบคุม
เครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีต ขณะที่แทงทดสอบ
ถึงจุดครากอยางรวดเร็วทันทีกอนถึงจุดประลัย หาม
ปรับอัตราการกดหรือสวน ใด ๆ ของเครื่องทดสอบ
กําลังอัดคอนกรีต 

4.3.5 กดจนกระทั่งแทงทดสอบถึงจุดประลัย 
บันทึกรูปลักษณะการแตกของแทงทดสอบ และคา

น้ําหนักกดสูงสุดที่แทงทดสอบสามารถรับได นํา
ขอมูลที่ไดหาคํานวณหาคาหนวยแรงอัดคอนกรีต 

 

 
ภาพที่ 3: การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย 

 

4.4 สรางสมการโพลิโนเมียล 
นําคาเฉลี่ยแรงสะทอนกลับของเครื่องมือ

ทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย (ทั้ง
แนวต้ังและแนวราบ) กับคาหนวยแรงอัดประลัยของ
เครื่องทดสอบกําลังอัดคอนกรีต วิเคราะหหาสมการ
แสดงความสัมพันธระหว างค าทั้ งสอง  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

4.5 ทดสอบสมการโพลิโนเมียล 
ทําการเลือกแทงตัวอยางคอนกรีตรูปทรง

ลูกบาศก ขนาด 15x15x15 เซนติเมตรจํานวน 40 
ตัวอยาง อายุแทงตัวอยางคอนกรีตไมเกิน 90 วัน  ทํา
การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายและ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย  คํานวณหา
คาเฉลี่ยรอยละของความคลาดเคลื่อนจากการใช
สมการโพลิโนเมียลประเมินการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายเปนการทดสอบแรงอัด
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คอนกรีตแบบทําลาย  และใชสถิ ติทดสอบ  t-test 
ทดสอบสมการโพลิโนเมียลสามารถประเมินการ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายเปนการ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย มีความคลาดเคลื่อน
ไมเกินรอยละ 20 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย
แนวราบและแบบทําลาย 
 5.1.1 ความสัมพันธของผลการทดสอบ
แรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายและแบบทําลาย มี
ความสัมพันธกันสูง    การกระจายของจุดเปนลักษณะ
บีบเขาหาเสนตรง 
 5.1.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  เทากับ 
0.872 แสดงวาผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไม
ทําลายที่อยูในแนวราบกับผลการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบทําลาย มีความสัมพันธเชิงเสนมาก 
 5.1.3.  ตัวแบบ  Y=-598.05+50.8086X-0.5624X2   
มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด    เปนสมการ  
โพลิโนเมียลที่ถูกนํามาใชในการประเมินคาแรงอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายเปนคาแรงอัดคอนกรีตแบบ
ทําลาย    

5.1.4 ตัวแบบ Y=-598.05+50.8086X-0.5624X2 

สามารถประเมินผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบ
ไมทําลายเปนการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย 
มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 20 
 
 5.2 การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย
แนวตั้งและแบบทําลาย 
 5.2.1 ความสัมพันธของผลการทดสอบ
แรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายและแบบทําลาย มี

ความสัมพันธกันสูง   การกระจายของจุดเปนลักษณะ
บีบเขาหาเสนตรง 
 5.2.2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  เทากับ 
0.930 แสดงวาผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไม
ทําลาย  ที่อยูในแนวตั้งกับผลการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบทําลาย มีความสัมพันธเชิงเสนมาก 
 5.2.3 ตัวแบบ Y=-188.42+18.4934X+0.1645X2   
มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจสูงสุด     เปนสมการ 
โพลิโนเมียลที่ถูกนํามาใชในการประเมินคาแรงอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายเปนคาแรงอัดคอนกรีตแบบ
ทําลาย    

 5.2.4 ตัวแบบ Y=-188.42+18.4934X+0.1645X2 

สามารถประเมินผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบ
ไมทําลายเปนการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลาย 
มีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 20 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ความสัมพันธระหวางผลการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายและแบบทําลาย มีการกระจาย
ของจุดในลักษณะบีบเขาหาเสนตรง เริ่มจากคาต่ําไป
หาคาสูง   คอนกรีตยิ่งมีความแข็งมากยิ่งมีคาแรง
สะทอนกลับมาก  และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เปนบวก แสดงวาผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบ
ไมทําลายและแบบทําลายมีความสัมพันธในลักษณะ
เมื่อผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายมีคาสูง 
ก็จะไดผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบทําลายมี
คาสูงขึ้นตามดวย หรือผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีต
แบบไมทําลายและแบบทําลายมีการเปลี่ยนแปลงคา
ในทิศทางเดียวกัน ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4: การกระจายของจุดแสดงความสัมพันธระหวาง                                               

ผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายและแบบทําลาย 
 

 6.2 คาแรงสะทอนกลับแนวตั้งและแนวราบของ
เครื่ องมือทดสอบหาค ากํ าลั งอัดคอนกรีตแบบ         
ไมทําลายที่คาแรง    สะทอนกลับตําแหนงเดียวกัน  
การประเมินผลแรงสะทอนกลับเปนผลการทดสอบ
แรงอัดคอนกรีตแบบทําลายไดคาแตกตางกัน โดยที่
คาแรงสะทอนกลับแนวราบสามารถประเมินผลเปน
คาแรงอัดคอนกรีตแบบทําลายสูงกวาคาแรงสะทอน
กลับแนวตั้ง  หรือที่คาหนวยแรงอัดคอนกรีตแบบ
ทําลายที่ตําแหนงเดียวกัน ไดคาแรงสะทอนกลับ
แนวต้ังของเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีต
แบบไมทําลายสูงกวาคาแรงสะทอนกลับแนวราบของ
เครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัดคอนกรีตแบบไม
ทําลาย เนื่องจากระหวางการใชเครื่องมือทดสอบหา
ค ากํ าลั งอัดคอนกรีตแบบไมทํ าลายในแนวตั้ ง 
ตําแหนงที่แทงกดของเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายจะถูกปลอยในแนวตั้งฉากกับ
พ้ืนผิวคอนกรีต เกิดแรงดึงดูดเนื่องจากแรงโนมถวง
ของโลกชวยกดลงบนพื้นผิวคอนกรีตที่ทํ าการ
ทดสอบ สงผลใหคาแรงสะทอนกลับแนวตั้งมีคาสูง
กวาคาแรงสะทอนกลับแนวราบ   ดังภาพที่ 5      
 

Y = -188.42+18.439x+0.1645x2 

ทดสอบแรงสะทอนกลับแนวต้ัง

Y = -598.05+50.809x-0.5624x2 

ทดสอบแรงสะทอนกลับแนวราบ
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ภาพที่ 5: สมการโพลิโนเมียล                                                         

ที่ใชทดสอบประเมินคากําลังอัดคอนกรีต  
 

 6 . 3  ตั วแบบ  Y=-188.42+18.4934X+0.1645X2  

(การทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายแนวตั้ง
และแบบทํ าลาย )  มีค า เฉลี่ ย ร อยละของความ
คลาดเคลื่อนเทากับ 9.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.03 
ดีกวาตัวแบบ Y=-598.05+50.8086X-0.5624X2 (การ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายแนวราบและ
แบบทํ าล าย )   ซึ่ งมี ค า เ ฉลี่ ย ร อ ยละของความ
คลาดเคลื่อนเทากับ 10.09   มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
7.60 เนื่องจากตัวแบบ Y=-188.42+18.4934X+0.1645X2   
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจสูงกวาตัวแบบ Y=-598.05+50.8086X-0.5624X2  
สงผลใหมีประสิทธิภาพในการประเมินผลแรง
สะทอนกลับของเครื่องมือทดสอบหาคากําลังอัด
คอนกรีตแบบไมทําลายเปนการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบทําลายดีกวา 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 เพื่อใหสามารถสรางสมการประเมินกําลัง
คอนกรีต   แบบไมทําลายเปนการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบทําลายไดครอบคลุมและแมนยํา ใน
การศึกษาครั้งตอไปการแสดงความสัมพันธระหวาง
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ผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลายและ
แบบทําลาย  ควรใชแทงคอนกรีตที่สามารถทดสอบ
แรงสะทอนกลับที่มีคาระหวาง 30-40 และศึกษา
ความสัมพันธระหวางผลการทดสอบแรงอัดคอนกรีต
แบบไมทําลายและแบบทําลายในสมการถดถอยแบบ
ตาง ๆ เชน เอ็กซโพเนนเชียล ลอการิทึม  
 7.2 อายุของคอนกรีตมีผลตอผลการทดสอบ
แรงอัดคอนกรีตแบบทําลายและแบบไมทําลาย โดยที่
คอนกรีตที่มีอายุเกิน 6 เดือน จะเกิดคารบอเนชั่นที่
พ้ืนผิว ตองทําการสกัดผิวหนาคอนกรีตลึกประมาณ 5 
มิลลิเมตร ทําการขัดผิวหนาใหเรียบกอนจึงจะทําการ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไมทําลาย 
 7.3 แทงคอนกรีตที่มีรูปรางบกพรอง ไมสมบูรณ  
สงผลตอคาหนวยแรงอัดของการทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบทําลายมาก แตไมสงผลตอการทดสอบ
แรงสะทอนกลับของเครื่องมือทดสอบหาคากําลัง
คอนกรีตแบบไมทําลาย 
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การออกแบบแหลงจายสวิตชิ่งแบบวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร 200 วัตต 
200 W Push-Pull Converter for Switching Power Supply Design 

 
 

ทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย 1 และ ปญญา มัฆศร2 
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1สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ไดพัฒนาวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร
สําหรับแหลงจายสวิตช่ิง  200 วัตตขึ้น  ในที่นี้ใช
เทคนิคสวิตชกําลังขนานอาศัยมอสเฟต 2 ตัวซึ่งมี
อินพุตอิมพิแดนซที่มีคาสูง ทําใหชวยเสริมกําลังไฟฟา
เอาตพุตของวงจรคอนเวอรเตอรใหสูงขึ้นได และปรับ
แกปญหาการอิ่มตัวของฟลักซแมเหล็กบนหมอแปลง
ความถี่สูงดวยการเลือกคาดิวต้ีไซเคิลเทากับ 40.32 
เปอรเซ็นต  

จากการทดลองพบวา แหลงจายสวิตช่ิงแบบ
วงจรพุชพูลคอนเวอรเตอรที่พัฒนาขึ้น เมื่อทดสอบที่
แรงดันอินพุตเทากับ   12 โวลต  ณ  ตัวภาระขนาด
ตางๆ  จะไดแรงดันเอาตพุต 48 โวลต มีความคลาด
เคลื่อนต่ํากวา  1 โวลต   สามารถขับกําลังเอาตพุตได
สูงสุด 239 วัตต  

 
คําสําคัญ : พุชพูลคอนเวอรเตอร, การสวิตชแบบขนาน, 
คาเวลาเวนวาง 
 

Abstract 
 

This research was to adapt a conventional 

push-pull converter to a 200 W converter with 

parallel switches for applying the switching 

power supply. This techniques required features 

of high input impedance of MOSFET that 

increase the electrical output power of new 

converter.  the duty cycle rate would be 40.32 

percent. 

Our experiment indicated that the output 

voltage of the developed converter is 48 V when 

is applied 12 V input voltage at any load and has 

an error voltage lower than 1 V. It can be drive 

239 W maximum output power.  

 

Keywords : Push-Pull Converter, Parallel 

switch, Dead time 
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1. บทนํา 

 
 ปจจุบันแหลงจายสวิตช่ิงเขามามีบทบาทตอ
เครื่องอํานวยความสะดวกภายในบาน เครื่องใชไฟฟา
ในสํานักงาน ตลอดจนเครื่องมือในอุตสาหกรรม
ตางๆ เปนอยางมาก โดยทั่วไปแหลงจายไฟเหลานี้
จําเปนตองมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ประสิทธิภาพเชิง
กําลังสูง เสถียรภาพเอาตพุตคงที่ตลอดการใชงานสูง 
หรือหากมีความสามารถปรับเปลี่ยนแรงดันเอาตพุตได 
ก็จะทําไดงายกวาเมื่อเทียบกับแหลงจายไฟชนิดอื่นๆ 
 วงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร จัดเปนวงจรอีกชนิดหนึ่ง
ที่ไดรับความนิยมออกแบบ นําไปใชเปนภาควงจรหนึ่ง
ในแหลงจายสวิตช่ิงอันเนื่องจากวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร
สามารถจายกําลังไฟฟาสูงต้ังแต 200 วัตต จนถึง 1,000 
วัตต แตกระนั้นวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอรทั่วไปยังมี
ขอจํากัดอยู สาเหตุจากการอิ่มตัวของฟลักซแมเหล็ก 
ที่เกิดขึ้นบนหมอแปลงความถี่สูงแปรเปลี่ยนคาอยาง
รวดเร็วภายในเวลาไมเหมาะสม   หรืออีกนัยหนึ่งคือ   
มีเวลาเวนวาง (Dead time) ไมเหมาะสม [1] สงผลตอ
การไมสมมาตรของฟลักซแมเหล็ก     และชวงเวลา
นํากระแสของสวิตซหลัก  (Main Switch)  ในแตละ
ไซเคิลมีคาไมเทากัน กอใหเกิดการเสียหายขึ้นที่สวิตชหลัก
ได 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาแหลงจายสวิตช่ิงที่ใช 
วงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร ในโหมดกระแสตอเนื่อง
แบบปรับคาแรงดันเอาตพุตได และแสดงวิธีออกแบบ
เพื่อลดคาอิ่มตัวของฟลักซแมเหล็กลง [2] 
 
2. หลักการออกแบบวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร 
 สามารถจําแนกการออกแบบได 2 สวนหลัก ๆ 
ดังนี้  

2.1 หลักการออกแบบหมอแปลงความถี่สูง  
 ขั้นตอนแรกเริ่มจากพิจารณาชนิดและขนาดแกน
หมอแปลงที่เหมาะสม การเลือกขนาดของแกนเฟอรไรต
ที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทําใหขดลวดและแกนเฟอรไรต
เกิดความสูญเสียเนื่องจากความรอน สวนแกนที่มี
ขนาดใหญเกินไปจะเปนการสิ้นเปลือง แกนเฟอรไรต
มีใหเลือกมากมายหลายชนิด ตัวอยางแกนเฟอรไรต
แบบ ETD แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : ขนาดแกนเฟอรไรตแบบ ETD 

 
 

Ac   ขนาดพื้นที่หนาตัดของแกนเฟอรไรต 
Aw  ขนาดพื้นที่ชองพันขดลวดของบอบบิ้น 
Vc   ปริมาตรของแกนเฟอรไรต 
Lc   ระยะทางเดินฟลักซแมเหล็กในแกนเฟอร

ไรต 
 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกคาความหนาแนนของเสนแรง

แมเหล็ก (ΔBmax) จากคา Bmax ซึ่งคา Bmax จะมีหนวย
เปนเกาส เปนคุณสมบัติประจําตัวของแกนเฟอรไรต 
คานี้จะแตกตางกันไปตามขนาดของแกนเฟอรไรต ถา
เบอรของแกนเฟอรไรตยิ่งมากเทาไหรคา Bmax จะยิ่ง
นอยลงตามอัตราสวน 

ขั้นตอนที่ 3 หาคากระแสสูงสุดของขดลวดปฐมภูมิ 
(Ip) 
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ขั้นตอนสุดทายคือ คํานวณจํานวนรอบของ
ขดลวดปฐมภูมิ (Np) และจํานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ 
(Ns) จากสมการที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 

Np = (Vin(min) ton(max)) / (ΔBmax Ae)       (1) 
 Ns =  NpVout / Vin                             (2) 
 
โดยที่ Vin       แรงดันอินพุต   (โวลต) 

Vout        แรงดันเอาตพุต (โวลต) 

ΔBmax  ความหนาแนนของเสนแรงแมเหล็ก 
(เกาส) 

Ae           พ้ืนที่ชองวางสําหรับพันขดลวดของ

บอบบิ้น (ตารางเซนติเมตร) 

 
2.2 หลักการออกแบบสวิตชหลัก  
 เมื่อกลาวถึงสวิตชหลัก      ซึ่งปกติใชสวิตช
อิเล็กทรอนิกสกําลังแลว สวนมากจะเปนมอสเฟตกําลัง  
(Power MOSFET) เพราะมีขอไดเปรียบกวาไบโพลาร
ทรานซิสเตอรกลาวคือ      มีความไวตออุณหภูมิตํ่า 
ชวงเวลานํากระแส และหยุดนํากระแสสั้นกวา เนื่องจาก
คาประจุสะสมที่ตํ่า  [3]   ทั้งนี้ปกติมอสเฟตกําลังมี 
อิมพิแดนซสูงขณะนํากระแส ยอมทําใหเกิดการสูญเสีย
เพิ่มขึ้นมากกวา ซึ่งเปนขอจํากัดหนึ่งที่ควรระมัดระวัง
ในการเลือกใชงาน และประกอบวงจร 
 
3. การออกแบบ และสรางวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร 
 วงจรพุชพูลคอนเวอรเตอรที่ตองการออกแบบ
ครั้งนี้   มุงแกปญหาการสูญเสียของสวิตชหลัก และ
คาอิ่มตัวของฟลักซแมเหล็กเปนสําคัญ    ลําดับการ
ออกแบบมีดังนี้ 
 
 

3.1 การออกแบบหมอแปลงความถี่สูง 
ในที่นี้ตองการอัตราสวนของจํานวนรอบของ

ขดลวดปฐมภูมิตอขดลวดทุติยภูมิ เทากับ 1:5 ถา
กําหนดให Np = 12 รอบ และแบงเปน 2 ชุด นั่นคือ    
6 + 6 = 12 รอบ จํานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งจะ
แบงเปน 2 ชุดเชนกัน จากสมการที่ 2 จะไดวา  30 + 30  = 60 
รอบ 

เลือกใชลวดทองแดงอาบน้ํายาเบอร 28 และแกน
เฟอรไรตเบอร ETD44 (ภาพที่ 1) ทําการพันขดลวด
ทางดานปฐมภูมิจํานวน 12 รอบ และทางดานทุติยภูมิ
จํานวน 60 รอบตามภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1 : แกนเฟอรไรตแบบ ETD 

 

 
ภาพที่ 2 : จํานวนรอบของขดลวดทั้งสองดาน 

ของหมอแปลงความถี่สูง 
 

3.2 การออกแบบสวิตซหลัก  
 
 การเลือกใชมอสเฟต เนื่องจากราคามอสเฟต 
กําลังตอตัว  มีราคาคอนขางสูง  วิธีการหนึ่งคือ การตอ
ขนานมอสเฟตแบบปกติแทน ดังนั้นจึงกําหนดใช    
มอสเฟตแบบปกติเบอร IRFZ44N แทนมอสเฟตกําลัง
ที่มีราคาสูง ซ่ึงอุปกรณนี้มีคากระแสเดรนสูงสุด (ID) 
เทากับ 49 แอมแปร และกําลังสูญเสีย (PD) เทากับ 94 วัตต 
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ในที่นี้ตองการตอขนานมอสเฟตแบบปกติ 4 ชุด เพื่อ
จะไดสวิตชหลักทั้งสิ้น 4 ตัว สําหรับนํามาใชสลับการ
ทํางานแตละไซเคิลของสัญญาณควบคุม (สัญญาณ
ควบคุมกําเนิดจากวงจรรวมเบอร TL494) สรุปไดวา 
จะตองใชมอสเฟตรวม 8 ตัว 

   
ภาพที่ 3 : คุณสมบัติทางไฟฟา และลักษณะตัวถัง 

ของมอสเฟตที่เลือกใช 
 
4. ผลการทดลอง 

จากภาพที่ 4 เปนวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอรที่ใช
ในการทดลอง ผูวิจัยกําหนดสัญญาณทดสอบตางๆ 
ไวดั งนี้  สัญญาณควบคุมสวิตชหลักความถี่  40 
กิโลเฮิรตซ แสดงดังภาพที่  5     จะสังเกตไดวาคาดิวต้ี
ไซเคิลกําหนดไมเกิน 0.5 เพื่อใหมีคาเวลาเวนวางเพียงพอ       
ที่จะใหชวงเวลา 

 
ภาพที่ 4 : วงจรพุชพูลคอนเวอรเตอรที่ใชในการ ทดลอง 

 
นํากระแสของสวิตซหลักในแตละไซเคิลมีคาเทากัน 
อันเปนการปองกันความเสียหายของสวิตซหลักได 
แรงดันอินพุตเทากับ    12 โวลต     และตัวภาระที่ใช
ทดสอบมีคาต้ังแต   0 – 120 โอหม  การแปรเปลี่ยนคา 
ตัวภาระเพื่อตรวจสอบความสามารถคงคาแรงดัน
เอาตพุตของวงจร 

 
ภาพที่ 5 : สัญญาณควบคุมสวิตชหลัก 

 
 ภายหลังปอนแรงดันอินพุตแกวงจรคอน-

เวอรเตอรที่พัฒนาขึ้น สามารถวัดแรงดันเอาตพุตขณะ
ไมตอตัวภาระไดดังภาพที่  6 แรงดันที่ไดมีความ
ราบเรียบดี จากนั้นจึงเริ่มตอตัวภาระขนาดตางๆ ทํา
การวัดแรงดันเอาตพุต (VRL) และกระแสเอาตพุต (IRL) 
ณ  ตัวภาระขนาดตางๆ  จากนั้นคํานวณหากําลัง
เอาตพุต (Po) แสดงไดดังตารางที่ 2  

      เมื่อนําเสนอผลจากตารางที่ 2 ในลักษณะ
กราฟความสัมพันธระหวางแรงดันและกระแสของตัว
ภาระ  (ภาพที่ 7) จะเห็นไดชัดวา แรงดันคอนขางคงที่
ไมวาตัวภาระจะแปรเปลี่ยนไป แตเกิดกระแสกระชาก
ช่ัวขณะอยูบางเมื่อ   ตัวภาระมีขนาดต่ํามาก [2] เชน 
ในการทดลองครั้งนี้ คาตัวภาระ 10 โอหม จะดึง
กระแสไฟฟาถึง 4.89 แอมแปร  

 

 
ภาพที่ 6 : แรงดันเอาตพุตขณะที่ไมตอตัวภาระ 
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ตารางที่ 2 : แรงดันเอาตพุต ณ ตัวภาระคาตางๆ 
 RL (Ω) VRL (V) IRL (A) PO (w)  
 120 

10 
00 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

48.3 
48.3 
48.3 
48.3 
48.3 
48.3 
48.4 
48.4 
48.4 
48.4 
48.7 
48.9 
48.6 

0.402 
0.439 
0.483 
0.536 
0.603 
0.690 
0.806 
0.968 
1.210 
1.613 
2.435 
4.890 

0 

19.416 
21.203 
23.328 
25.888 
29.124 
33.327 
39.010 
46.851 
58.564 
78.069 
118.584 
239.121 

0 

 

 

 
ภาพที่ 7 : กราฟความสามารถคงคาแรงดัน 

เมื่อคาตัวภาระเปลี่ยนไป 
 
4. สรุป 
 แหลงจายสวิตช่ิงแบบวงจรพุชพูลคอนเวอรเตอร
ที่พัฒนาขึ้น พัฒนาขึ้นเมื่อทดสอบที่แรงดันอินพุต
เทากับ   12 โวลต ณ        ตัวภาระขนาดตางๆ  จะได
แรงดันเอาตพุต 48 โวลต มีความคลาดเคลื่อนตํ่ากวา   
1 โวลต สามารถขับกําลังเอาตพุตไดสูงถึง  239 วัตต 

และสามารถปรับแรงดันเอาตพุตไดตามความตองการ
ของผูใชงาน วงจรนี้ไดรับการปรับแกปญหาการ
อิ่มตัวของฟลักซแมเหล็กบนหมอแปลงความถี่สูง 
และปองกันความเสียหายของสวิตชหลักดวยการ
เลือกคาดิวต้ีไซเคิลเทากับ 40.32 เปอรเซ็นต ณ ความถี่
ในการสวิตช 40 กิโลเฮิรตซ 
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การสราง และประเมินคุณภาพตูอบไฟฟาแบบลมรอน 

Construction and Quality Evaluation of Hot-Air Electric Oven 
 

สายชล  ปญจมาตย1   จิระศักดิ์  วิตตะ2  และ พรจิต  ประทุมสุวรรณ3 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงคเพื่อสราง  และ
ประเมินคุณภาพตูอบไฟฟาแบบลมรอน เนื่องจากฤดูฝน
ไมมีแสงแดดทําใหขั้นตอนการตากขนมขาวแตน    
น้ําแตงโมทําไมได ขาวเกิดเชื้อรา และวิธีการตากโดย
อาศัยแสงแดดใชเวลา 2 วัน นานเกินไปทําใหการผลิต
ลาชาไมเพียงพอกับความตองการของตลาดดังนั้น
ผู วิจัยจึงสร างตูอบไฟฟาแบบลมรอนที่มีขนาด 
0.7x1.5x1.75 ใชเวลาในการอบ 7 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 

60-80 °C ใชกระแสไฟฟาเปนเชื้อเพลิงขนมที่อบ
เสร็จมีความแหงใกลเคียงการตากดวยแสงแดด     
       ผูวิจัยไดสรางตูอบไฟฟาแบบลมรอนใหมีระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ โดยเทอรโมสตัดควบคุมอุณหภูมิ มี
ระบบ ตัด-ตอ การทํางานของกระแสไฟฟาดวยรีเลย มี
หลอดไฟ และสัญญาณเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการ
ทํ างาน  โดย เชิญผู เ ช่ี ยวชาญด านการออกแบบ
เครื่องจักร   ซึ่งเปนคณะครูอาจารย    เมื่อผูเช่ียวชาญ
ไดพิจารณาศึกษาตูอบไฟฟาแบบลมรอนแลว ได
แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามดานตาง  ๆ 
ประสิทธิภาพในดานการใชงานของตูอบไฟฟาแบบ

ลมรอน อยูในเกณฑที่ดีมาก   

คําสําคัญ  : ตูอบไฟฟาแบบลมรอน 
 

Abstract 
 

This study aims at constructing hot 

wind oven because of the lack of sunlight during 

the ruing Season, As a result, it censes fungus on 

the rice cracker. The former method was 

0perated by espousing in sunlight for 2 days 

which spent too  much time. Therefore, the oven 

is constructed with the size of 0.7 x 1.5 x 1.75 

meters. Is contains 24, 60 x 60 cm. trans, which 

can bake 8,600 rice crackers per 7 hours, At 60 – 80 

degree Celsius. It′s operated by, which produces 

crackers having the similar quality as sunlight 

exposing.    

       This oven is equipped with an tama tic 

controlling system by thermostat. It has safety – cut 

system by relay switching, light bulb, and alarm, 

when the operation is finished. There are 5 

experts in machine design and the 5 other 

specialists in rice cracker manufacturing.    

       The results are analyzed in variants factors. 

It′s rated at 4.72 mean and 0.37 Standard 
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Deviation. It reveals that the hot-wind oven can 

be operated efficiently 

 

Keywords  :  Hot-Air Electric Oven 

 
1. บทนํา 

  ขาวเปนผลิตผลทางการเกษตรที่คนไทยนิยม
บริโภคมากที่สุด   ในแตละมื้อข าวนอกจากจะ
รับประทานเปนอาหารหลักแลว  คนไทยยังแปรรูป
ขาวใหเปนขนมคบเคี้ยวเลนไดอีกดวย ขาวแตนน้ํา
แตงโมเปนขนม อีกชนิดหนึ่งที่ทํามาจากขาวและน้ํา
ผลไมแตงโม เปนขนมที่กลุมแมบานอําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม  ทําการผลิต และจําหนาย ในรูป
ของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ระดับ 5 ดาว  

      ขบวนการผลิต  “ขาวแตนน้ําแตงโม” คือ 
นําขาวเหนียวที่นึ่งสุกแลวมาผสมกับน้ําผลไมแตงโม
จากนั้นปนใหเปนกอนกลมแบนเพื่อนําไปตากแดด
ใหแหง แลวนําไปทอดดวยนํ้ามันใหกรอบอีกทีหนึ่ง 
ปญหาจึงเกิดขึ้นในขั้นตอนการตากใหแหง  เนื่องจาก
ในฤดูฝนไมมีแสงแดดทําใหการตากทําไมได ผูวิจัย
จึงคิดออกแบบสรางตูอบไฟฟาแบบลมรอน โดยมี
วัตถุประสงคใหกลุมแมบานไดใชเพื่อแกปญหาการ
ผลิตที่เกิดจากฤดูกาล และตูอบที่ผูวิจัยออกแบบสรางขึ้น
นั้นตองผานเกณฑการประเมินจากผู เ ช่ียวชาญใน
ระดับดี คือที่คาเฉลี่ย ไมตํ่ากวา 3.50 จากเกณฑการประเมิน 
5 ระดับ และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.0  

 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

         ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในเรื่องตาง ๆ คือ 

     2.1 ศึกษาหลักการถนอมอาหาร   เชน
ความสําคัญของการถนอมอาหารดวยวิธีตากแหง 

      2.2 ศึกษาหลักการอบแหง เชนการนําความรอน
โดยใหกระแสลมรอนสัมผัสกับอาหาร 

     2.3 ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอบแหง เชน
ลักษณะโครงสรางโมเลกุลและปริมาณของน้ําที่อยู
ในอาหาร ศึกษาสภาวะในการอบแหงอาหาร เชน
อุณหภูมิ ความเร็วลม และความดันบรรยากาศ 

     2.4 ศึกษารูปแบบ และการทํางานของตูอบ
แบบตาง ๆ เชน เตาอบแบบตูหรือถาด 

      2.5 ศึกษาปจจัยในการเลือกใชเตาอบ เชน
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และผลผลิตตอหนวยเวลา 
 
3. ขั้นตอนในการดําเนินงานสรางตูอบ 

     ผู วิจัยไดศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกลุม
แมบาน จากกลุมผูเช่ียวชาญการออกแบบเครื่องจักร 
จากเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในดาน 

    3.1 สภาพปญหา ปริมาณการผลิต เพื่อสราง
ตูอบใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน 

    3.2 กําหนดผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
เครื่องจักรที่ปฏิบัติงานดานการสอนในสถานศึกษา 
และผู เ ช่ียวชาญจากกลุมแมบานที่ทําการแปรรูป
สินคาทางการเกษตร 

     3.3 สรางเครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้
คือ ตูอบไฟฟาแบบลมรอน และ แบบประเมินคุณภาพ  

    3.4 สถิติที่ใชในงานวิจัยไดจาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) 
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และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่
เกณฑการวิเคราะหขอมูล 5 ระดับ ดังนี้ 

     4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมิน      
ในระดับมากที่สุด 

     3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมิน       
ในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมิน       
ในระดับปานกลาง 

     1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมิน      
ในระดับนอย 

     1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมิน      
ในระดับนอยที่สุด 

 
 4. ผลการศึกษา 

    แบงออกเปน 3 ตอน ผูวิจัยใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 ทาน เพื่อ
นํามาวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผู เ ช่ียวชาญ  มี
ประสบการณการทํางาน 5 ปขึ้นไป ระดับการศึกษา
ต้ังแตประถมศึกษาถึงระดับสูงกว าปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพครู – อาจารย และ เกษตรกร 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดาน

ประสิทธิภาพ ดานการออกแบบ และการใชงาน 
อยูในระดับดี  

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
แผนภูมิท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานประสิทธิภาพ

และการออกแบบ 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ดานการใชงาน 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญ สอดคลองกันใหปรับปรุงตูอบ บางจุด
ประเมิน 

 

      
     

     
     
  

5.  สรุปผล  อภิปรายผล                  
    5.1  สรุปผลการวิจัย  
    ความคิ ด เห็นของผู เ ช่ี ย วชาญในด าน

ประสิทธิภาพและการออกแบบ ไดคาเฉลี่ย  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในเกณฑที่ดีมาก ความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญในดานการใชงาน ไดคาเฉลี่ย และ
ส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐ านอยู ใน เ กณฑที่ ดี ม าก 
เชนเดียวกัน 

     
     
     
     
     
     
     
     

     

แผนภูมิที่ 7 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 

5.2 อภิปรายผล   
       5.2.1 ผูเช่ียวชาญจํานวน 8 ทาน มีความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะดานการออกแบบสราง เกี่ยวกับ
รูปรางและขนาด จํานวน 6 ทาน มีความเห็นวา รูปราง
ยังไมสวยงามกะทัดรัด อีก 2 ทาน ใหความเห็นเกี่ยวกับ
วัสดุสราง เชน ตะแกรงใสขนมชํารุดเสียหายงาย  

5.2.2 ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน มีความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะดานการใชงานเกี่ยวกับ ความรอน
ภายในตู เชน การระบายความชื้น และระยะเวลาที่ใช
ในการอบแหง 

       5.2.3 ผูเช่ียวชาญจํานวน 2 ทาน มีความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะดานอื่น ๆ คือ ใหปรับปรุงลักษณะ
การจัดวางอุปกรณโดยเฉพาะทอระบายลมรอน ที่ยัง
ไมเปนระเบียบทําใหยากในการทําความสะอาด  
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ความคิดเหน็ของผูเกี่ยวของที่มีตอแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
The Opinion of Stakeholder for Assess of Vocation Standard  

 
ไพบูลย มีศิลป1 ธีระพล เมธีกุล2 และ สุราษฎร พรมจันทร3 

1pibool@gmail.com,  2tlm@kmutnb.ac.th,  3spr@kmutnb.ac.th 
 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา  
2,3ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของผูประกอบการและครูผูสอนที่มีตอ
แบบประ เ มิ นม าต รฐ านวิ ช า ชี พ  โด ยแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดดําเนินการสราง
แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวยแบบ
ประเมินภาคปฏิบัติและแบบประเมินภาคทฤษฎี 
จากนั้นไดนําเสนอแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตอ
กลุมตัวอยางทั้ง  2 กลุม   ที่เลือกแบบเจาะจง 
ประกอบดวยครูผู สอนในสถานศึกษาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 คน และผูประกอบการ     
ใน เขตภาคตะวันออก เฉี ย ง เหนื อและจั งห วัด
สมุทรปราการ 12 คน  

ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปน
ครูผูสอนและผูประกอบการเห็นดวยทุกประเด็นกับ
แบบประเมินภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีในระดับมาก 
ซึ่งมีคา X  เทากับ 4.09 และ 4.04 ตามลําดับ โดยทั้ง
สองกลุมมีความเห็นดวยกับแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น
ในทิศทางเดียวกัน (คา X เทากับ 4.06) สรุปไดวา 
แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีความเหมาะสมตอ
การนําไปใชสําหรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

คําสําคัญ : มาตรฐานวิชาชีพ, แบบประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
 

ABSTRACT 
 

The research objectives were to study 

the opinions of proprieties and lecturers 

regarding to Vocational Standard Assessment. 

This research started from designing the 

Vocational Standard Assessment Module 

consisting of practical and theoretical parts. 

Then, the developed module was questionnaired 

by 2 purposive sampling groups, that were (1) 

18 lecturers from north eastern zone and (2) 12 

proprieties from north eastern and 

Samutprakarn  zone.   

The research results showed that 

lecturers and proprietors totally agreed for both 

practical and theoretical parts with the average 

4.09 and 4.04 respectively. The sampling groups 

accordingly accepted the developed Vocational 
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Standard Assessment with the average 4.06. At 

the conclusions, the Vocational Standard 

Assessment Module was suitable and important 

to Vocational Education. 

 

Keywords : Vocational Standard, Vocational 

Standard Assessment 

 
1.  บทนํา 
 

การพัฒนากําลังคนในระดับกึ่งฝมือ  ระดับฝมือ
และระดับเทคโนโลยี  จากอดีตจนถึงปจจุบันสวนใหญ
ยังเปนบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาในสังกัดของ
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา   อัน
ประกอบดวยวิทยาลัย เทคนิค   วิทยาลัย เกษตร  
วิทยาลัยอาชีวศึกษา   วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัย
สารพัดชาง  วิทยาลัยเทคโนโลยีการตอเรือ  วิทยาลัย
การประมงกระจายอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 
404  แหง  สามารถผลิตกําลังคนเขาสูอุตสาหกรรม
ตางๆ จํานวน 151,993  คนตอป แบงเปนระดับ ปวช. 
จํานวน 86,688 คน  ระดับ  ปวส. 65,305  คน [1]  
โดยจัดการศึกษาใหสอดคลองแผนการศึกษาแหงชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  จะตอง
พัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ   ตลอดจนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
คุณธรรม  จริยธรรม  โดยผูที่สําเร็จการศึกษาตาม
โครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ตองสามารถนํา
ความรู ทักษะและประสบการณ ไปประกอบสัมมา
อาชีพไดอยางมีความสุข   

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ 
ตองมีความรูความสามารถหรือสมรรถนะ  ตาม
มาตรฐาน ในระดับที่จะทํางานหรือประกอบอาชีพได  

จํา เปนอย างยิ่ งที่ จะตองมีระบบตรวจสอบหรือ
ประเมิน ดวยเครื่องมือและกระบวนการที่มีคุณภาพ
และเปนมาตรฐาน  สามารถรับรองไดในระดับหนึ่งวา
ผูที่ผานระบบการประเมินนี้ จะสามารถทํางานได ซึ่ง
เรียกวา “การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ” เปนการ

ทดสอบความรู ความสามารถและทักษะ ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
หนึ่ง ๆ  โดยใชเครื่องมือที่ เหมาะสม   ซึ่งกําหนด
เกณฑการตัดสินเอาไวชัดเจน และประเมินภายใต
เงื่อนไขที่เปนมาตรฐาน  และการประเมินมาตรฐาน
วิชา ชีพ เปนส วนหนึ่ งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา [2]    
 การสรางเครื่องมือสําหรับประเมินมาตรฐาน
วิ ช า ชี พ  กํ า ห น ด ให เ ป น บทบ า ทหน า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหรือสถาบัน  ไดจาก
การระดมผูเกี่ยวของหลายฝายมาดําเนินการสราง
เครื่องมือประกอบดวยแบบประเมิน เกณฑประเมิน 
วิธีการประเมิน  ตามรายการประเมินของมาตรฐาน
วิชาชีพที่ไดกําหนด  รวมถึงการที่สถานศึกษานํา
เครื่องมือไปใชประเมินนักศึกษา  
 จากการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา
รูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยนําเสนอ
รูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้นในที่ประชุมผูเกี่ยวของ เมื่อ
เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2550 เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของครูผูสอนและผูประกอบการที่มีตอ
การดําเนินการพัฒนารูปแบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยทําการพัฒนารูปแบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ เปนรูปแบบที่มีมาตรฐานสามารถ
นํ าไปปฏิบั ติ ไดจริ ง  ประกอบดวยการกํ าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ เปนหนาที่ของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ การสรางเครื่องมือ การพัฒนาผู
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ประเมิน และการกําหนดกระบวนการประเมิน เปน
หนาที่ของกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ในขณะ
ที่การดําเนินการประเมิน การติดตามศึกษาผลการ
ประเมินและนําผลการประเมินเปนขอมูลสําหรับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพในครั้งตอไป เปนหนาที่ของ
กรรมการระดับสถานศึกษา ผลจากการศึกษาพบวา
กลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอนและกลุมผูประกอบการ
เห็นดวยในทุกประเด็น โดยทั้งสองกลุมมีความเห็น
ดวยกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในทางเดียวกัน สรุปไดวา
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูสําเร็จการศึกษา เปน
สิ่งจําเปนที่จะตองเรงใหมีการจัดทําอยางเรงดวนและ
เปนรูปธรรมตามแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามรูปแบบที่ไดนําเสนอ  
แสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปท่ี 1 รูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผูที่มี
สวนไดสวนเสียกับกระบวนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  ที่มีตอแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ได
พัฒนาขึ้นมา    จึงไดดําเนินการตามรูปแบบที่ได
พัฒนาขึ้น โดยไดดําเนินการใน 2 กระบวนการแรก  
อันประกอบดวยการกําหนดสิ่งที่ตองการประเมิน  
สรางแบบประเมินภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพื่อผูที่มี

ความรูในดานตางๆ  ไดชวยตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ที่จะถูกนําไปใช
ในสถานศึกษาตอไป 

 การประเมินผล เปนการตัดสินหรือตีราคาสิ่งตาง ๆ 
วาสิ่งนั้นๆ ดี-เลว   และการสรุปการตัดสินจําเปนตอง
อาศัยเกณฑเปนตัวตัดสิน  ถาตัดสินสิ่งใดโดยไมมีเกณฑ
จะเปนเพียงแสดงความเห็นเทานั้น  จะชี้ขาดวาคนหรือ
สิ่งของนั้น  ๆดี-เลว เพียงอยางเดียวไมได  นั่นหมายความวา 
จะตองบอกไดวาดีตรงไหน และเลวตรงไหน  เอาอะไร
มาเปนเกณฑในการตัดสิน  ถาหากไมมีเหตุผลในการ
ตัดสิน  อาจนําไปสูการหมางใจกันได  ซึ่งการตั้งเกณฑนั้น
จะตั้งตามอําเภอใจไมได  ดังนั้นการประเมินผล หมายถึง 
การตัดสินสรุปวาสิ่งนั้นมีคุณคา  ดี - เลว  โดยมีเกณฑ
เปนหลักสําคัญเปนที่ยอมรับของสังคมและผูรู เพื่อเปน
หลักประกันวาไดมีการประเมินถูกตองตามหลักวิชา [3]   
 นักการศึกษาใหความหมายของการวัดและประเมินผล 
ไววา การวัด เปนการกําหนดตัวเลขเพื่อใชแทนปริมาณ
ของลักษณะบุคคล  สิ่งของที่ตองการวัดดวยเครื่องมือวัด
ที่สอดคลองกันและใชมาตราวัดที่เหมาะสม        โดย
เครื่องมือวัดนั้นตองเชื่อถือได     สวนการประเมินผล  
เปนกระบวนการสังเคราะหขอมูลหรือสารสนเทศ  ที่
รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ ที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการประเมิน  แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว 
เพื่อใชตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน   สวนการวัดผล
ภาคปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรู   ความสามารถ 
ความคิด ทักษะของผูที่ถูกทดสอบ ที่แสดงออกมาดวย
การกระทําและสังเกตได        ภายใตสถานการณที่ถูก
กําหนดขึ้น [4]  
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2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 ทฤษฎีการประเมินใด  ๆ  ควรมีลักษณะเปน
วิท ย า ศ าสตร    โด ยมี จุ ดหม า ยที่ ก า ร อธิ บ า ย
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางขอเท็จจริง เหตุการณ 
หรือปรากฏการณตาง ๆ ควรมีคุณลักษณะสําคัญ คือ 
มีความเปนปรนัย มีความเที่ยง มีโครงสรางที่ เปน
ระบบ และสามารถทําความเขาใจไดงาย มีนัยทั่วไป [5] 
การประเมินผล  เปนการตัดสินหรือตีราคาสิ่งตางๆ วา
สิ่งนั้นๆ ดี-เลว  และการสรุปการตัดสินจําเปนตอง
อาศัยเกณฑเปนตัวตัดสิน  ถาตัดสินสิ่งใดโดยไมมีเกณฑ
จะเปนเพียงแสดงความเห็นเทานั้น  จะชี้ขาดวาคน
หรือสิ่งของนั้นๆ ดี-เลว เพียงอยางเดียวไมได  นั่น
หมายความวา จะตองบอกไดวาดีตรงไหน และเลว
ตรงไหน  เอาอะไรมาเปนเกณฑในการตัดสิน  ถาหาก
ไมมีเหตุผลในการตัดสิน  อาจนําไปสูการหมางใจกันได  
ซึ่งการตั้งเกณฑนั้นจะตั้งตามอําเภอใจไมได  ดังนั้น
การประเมินผล หมายถึง การตัดสินสรุปวาสิ่งนั้นมี
คุณคา ดี-เลว โดยมีเกณฑเปนหลักสําคัญเปนที่ยอมรับ
ของสังคมและผูรู เพื่อเปนหลักประกันวาไดมีการ
ประเมินถูกตองตามหลักวิชา [6]   
 นักการศึกษาใหความหมายของการวัดและ
ประเมินผล ไววา การวัด เปนการกําหนดตัวเลขเพื่อ
ใชแทนปริมาณของลักษณะบุคคล  สิ่งของที่ตองการวัด
ดวยเครื่องมือวัดที่สอดคลองกันและใชมาตราวัดที่
เหมาะสม  โดยเครื่องมือวัดนั้นตองเช่ือถือได สวน
การประเมินผล  เปนกระบวนการสังเคราะหขอมูล
หรือสารสนเทศ  ที่รวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ ที่
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการประเมิน  แลวนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังไว เพื่อใชตัดสินคุณคาของ
สิ่งที่ประเมิน สวนการวัดผลภาคปฏิบัติ เปนการ
ตรวจสอบความรู  ความสามารถ ความคิด ทักษะของ

ผูที่ถูกทดสอบ ที่แสดงออกมาดวยการกระทําและ
สังเกตได ภายใตสถานการณที่ถูกกําหนดขึ้น [7] 
 ทฤษฎีการประเมินใด  ๆ  ควรมีลักษณะเปน
วิทยาศาสตร       โดยมีจุ ดหมายที่ ก ารอธิบาย
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางขอเท็จจริง เหตุการณ 
หรือปรากฏการณตาง ๆ ควรมีคุณลักษณะสําคัญ คือ 
มีความเปนปรนัย มีความเที่ยง มีโครงสรางที่ เปน
ระบบ และสามารถทาํความเขาใจไดงาย มีนัยทั่วไป [5] 
 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.1 กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
  การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  โดยการจัด
ประชุมผูประกอบการและครูผูสอนในสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อระดม
ความคิดและวิเคราะหหาสิ่งที่ตองการประเมินใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยผูประกอบการกําหนด
งานที่ตองการจากนักศึกษา  ผูสอนสาขาเทคนิคการผลิต
กําหนดกรอบงานจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง [3]  นํามาผานกระบวนการวิเคราะหงาน 
และไดสิ่งที่ตองการประเมิน     ผลสรุปจากการ
วิเคราะหงาน (Job Analysis)  ไดตัวแทนงาน (Job) 
ภาคปฏิบัติ  คือปากกาจับเจาะ  สวนภาคทฤษฎีได
หัวขอ (Topic) [8] ที่เกี่ยวของกับงานและเนื้อหาอื่นๆ  
ที่ เกี่ยวของในสาขาเทคนิคการผลิต ตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 2  แสดงขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 

 
  3.1.1 ดําเนินการติดตอประสานงานกับ
ผูประกอบการที่สามารถใหความรวมมือเกี่ยวกับการ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพสําหรับประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพและนําสงที่คณะกรรมการดําเนินการกลาง 
เพื่อทําหนังสือเชิญรวมโครงการ 

3.1.2 ดําเนินการประชุมกลุมยอยในแตละ
สาขาวิชา  เพื่อหาแนวทางความเปนไปไดในการกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพรวมกัน   เชน  สิ่งที่ตองการประเมิน 
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ  วัสดุ  เปนตน 
  3.1.3 ดําเนินการกําหนดสิ่งที่ตองการ
ประ เมิ นร วมกั นระหว า งผู ป ร ะกอบการและ
คณะกรรมการโดยใชกระบวนการวิเคราะหงาน (Job 
Analysis) จากความตองการของผูประกอบการและ
หลักสูตร 
  3.1.4 จัดพิมพรายการสิ่งที่ตองการประเมิน
ของแตละสาขาวิชาที่ไดจากการวิเคราะหงานลงใน
แบบฟอรมที่กําหนดให 
 3.2 สรางเครื่องมือสําหรับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

  การสรางเครื่องมือสําหรับการประเมิน
มาตรฐานวิชา ชีพ   ประกอบดวยแบบทดสอบ
ภาคปฏิบั ติ   แบบทดสอบภาคทฤษฎี   โดยแตง
คณะกรรมก า รดํ า เ นิ นก า ร [5]  ประกอบด ว ย
ผูทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ในการ
สรางแบบประเมิน  ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

เริ่ม

สรางเครื่องมือฉบับทดลอง

จบ

ทดลองใชกับกลุมทดลอง

ตรวจไมผาน

ผาน

สรางเครื่องมือฉบับสมบูรณ

ตรวจ

ปรับ

ไมผาน

ผาน

ปรับ

 
 

รูปท่ี 3  แสดงขั้นตอนการสรางเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
  3.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาแนวทางในการสรางเครื่องมือสําหรับประเมิน 
  3.2.2 ดําเนินการสรางขอสอบชนิดเลือกตอบ
สําหรับภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  พรอมจัดพิมพลงใน
แบบฟอรมที่กําหนดให 
  3.2.3 กําหนดเกณฑการประเมินทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ พรอมพิมพลงในแบบฟอรมที่กําหนดให 
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  3.2.4 สงขอสอบใหคณะกรรมการดําเนินการ
กลาง  เพื่อสงผูเช่ียวชาญเพื่อประเมินความสอดคลอง 
  3.2.5 นําไปทดลองใชกับนักศึกษา เพื่อหา
คุณภาพของขอสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  3.2.6 คัดเลือก ปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพ
และจัดพิมพเปนขอสอบฉบับสมบูรณ 
  3.2.7 จัดทําคูมือแนะนําการใชขอสอบ  
เกณฑการประเมินและวิธีการประเมิน 
 3.3  สรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล   
    เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของที่มีตอ
แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอแบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ขอคําถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ  
มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ คือ ออกแบบแบบสอบถาม  
สรางแบบสอบถามฉบับรางใหผูเกี่ยวของที่เช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ นํามา
ปรับปรุงแกไขในสวนบกพรองตามคําแนะนํา  ผูวิจัย
ไดทดสอบแบบสอบถามกอนนําไปใชเก็บขอมูล เพื่อ
นําไปพัฒนาใหมีความถูกตองและนาเชื่อถือของ
แบบสอบถาม  โดยทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เลือก
แบบเจาะจง  คือ  ผูประกอบการที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 12  คน ครูอาจารยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
18 คน   
 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  หลังจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
ไดสรางแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเสร็จสมบูรณ  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดนําแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ไปนําเสนอตอ
กลุมตัวอยาง ที่เปนสถานประกอบการ   6 บริษัท 
สถานศึกษาที่เปดสอนสาขาเทคนิคการผลิต 6 สถานศึกษา 

จํานวน 18 คน พรอมกับใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
หลังจากไดตอบขอซักถามตาง ๆ    ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวกระทําในเดือนมกราคม   พ.ศ. 2551  สถาน
ประกอบการประกอบดวย  1) บริษัท ที  เอ็น เจ  พารท  
แอนด  ทูล  จํากัด 64/1 หมุ  4  ต.บานโพธิ์  อ.บานโพธิ์  
จ. ฉะเชิงเทรา โทร. 038-587319,   2) หจก. จ.จักรกล  
19/113 หมู.2 ถนนเทพารักษ  ต.บางเสาธง  กิ่งอําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  โทร 02-7080387, 
3) บริษัท  เอส  เค  พรีซิช่ัน  จํากัด 261/54  หมู 1 ถนน
ปานวิถี  ตําบลบางเพรียก  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  
10500 โทร. 0270798802,  4) บริษัทรุงเจริญอุตสาหกรรม   
261 ม.7 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด โทร.043-512252, 
5) บริษัท  ส.เจริญชางกล  425 บานสามแยก  อําเภอเมือง  
จังหวัดรอยเอ็ด โทร. 089 – 7929373,  6) โรงกลึง  จ.
เจริญการชาง 112/1 ถ.ราชการดําเนิน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 
โทร.043-524895 และสถานศึกษาประกอบดวย 1) วิทยาลัย
การอาชีพศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ , 2) วิทยาลัย
การอาชีพรอยเอ็ด   อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด, 3) วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร  อ.เมือง  จ.สุรินทร, 4) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย  
อ.เมือง  จ.บุรีรัมย,5)วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  อ.เมือง  
จ.ยโสธร,   6) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  
  การวิเคราะหขอมูลนั้น เมื่อไดรวบรวม

แบบสอบถามครบถวนแลว ไดดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิ เคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป   โดยมีประเด็นในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้  

  3.5.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชสถิติ ความถี่และรอยละ 
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  3.5.2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแบบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การพิจารณาความเห็นของกลุมตัวอยาง
แลวแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑ ดังนี้  4.50-
5.00=มากที่สุด  3.50-4.49=มาก  2.50-3.49=ปานกลาง  
1.50-2.49=นอย  1.00-1.49=นอยที่สุด  

 
4.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่
เปนผูประกอบการ   จํานวน 12 คน    และครูผูสอน
สาขาเทคนิคการผลิต จํานวน 18  คน   
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
พบวากลุมตัวอยางทั้งผูประกอบการและครูผูสอน
ทั้งหมดเปนเพศชาย  อายุของผูประกอบการและ
ครูผูสอนสวนใหญอยูระหวาง 45-55 ป และ 35-45 ป 
คิดเปนรอยละ 50  ระดับการศึกษาของผูประกอบการ
และครูผูสอนสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 91.7,77.8  ตามลําดับ ประสบการณการทํางาน
ของผูประกอบการและครูผูสอนสวนใหญ อยูระหวาง 
10-15 ป คิดเปนรอยละ 66.7,44.4  ตามลําดับ  หนาที่
และตําแหนงงานของผูประกอบการและครูผูสอน
สวนใหญเปนผูจัดการและผูบริหาร   คิดเปนรอยละ 
50,33.3 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

ผูประกอบการ ผูสอน ความคิดเห็นที่มีตอแบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชพี X  SD X  SD 

ดานการประเมินภาคปฏิบัต ิ

1.  ลักษณะงานมีความเหมาะสม
ตอการประเมนิ 

4 1.04 3.89 0.90 

2.  จํานวนชิ้นงานมีความ
เหมาะสมตอการประเมนิ 

3.83 0.94 3.83 0.85 

3.  แบบงานมีความถูกตองตาม
หลักการเขียนแบบ 

4.67 0.50 4.33 0.84 

4.  วัสดุที่ใชในการในการ
ประเมินมีความเหมาะสม 

4.67 0.50 4.39 0.69 

5.  เวลาที่ใชในการประเมินมี
ความเหมาะสม 

3.83 1.12 4 1.03 

6.  ใบตรวจงานมีรายการตรวจที่
เหมาะสม 

3.75 1.36 3.89 1.23 

7.  ใบตรวจงานมีความชัดเจน  
สะดวกตอการนําไปใช 

4.25 0.75 4.06 1.00 

8.  เกณฑการประเมินมคีวาม
ชัดเจน สะดวกตอการใช 

4 0.85 4.11 0.83 

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นดาน
แบบประเมินภาคปฏิบตัิ 

4.13 0.47 4.06 0.45 

ดานการประเมินภาคทฤษฎ ี

1.  รายการในการทดสอบ
สอดคลองกับงานปฏิบตัิ 

4 0.85 4.11 0.75 

2.  รายการในการทดสอบมีความ
เหมาะสม 

3.92 0.80 3.94 0.64 

3.  แบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.25 0.75 4.33 0.69 

4.  จํานวนขอสอบมีความ
เหมาะสม 

4 0.85 4.17 0.79 

5.  คําถามในขอสอบมคีวาม
เหมาะสม 

3.83 1.12 4 1.03 

6.  เวลาในการทดสอบมีความ
เหมาะสม 

3.75 1.05 3.94 1.00 

7. แบบเฉลยใชงานไดสะดวก 4 0.85 4.17 0.79 

8.  เกณฑการประเมินมคีวาม
ชัดเจน สะดวกตอการใช 

4.08 1.00 4 0.84 

คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นดาน
แบบประเมินภาคทฤษฎี 

3.98 0.40 4.08 0.38 
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 จากตารางที่ 1  พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการ
มีความคิดเห็นตอแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ดาน
แบบประเมินภาคปฏิบัติและทฤษฎี    อยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ย ( X ) 4.13,3.98 ตามลําดับ และกลุมตัวอยาง
ที่เปนครูผูสอนมีความคิดเห็นตอแบบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  ดานแบบประเมินภาคปฏิบัติและทฤษฎี  อยูใน
ระดับ มาก  มีคาเฉลี่ย ( X ) 4.06,4.08  ตามลําดับ 
   
ตารางที่ 2  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)โดยรวมของกลุมตัวอยางทั้ง 2  กลุม 

รายการ จํานวน X  SD 

ความคิดเห็นของตัวอยางทัง้ 2 กลุม
ที่มีตอแบบประเมินภาคปฏิบัติ 

30 4.09 0.45 

ความคิดเห็นของตัวอยางทัง้ 2 กลุม
ที่มีตอแบบประเมินภาคทฤษฎี 

30 4.04 0.39 

ความคิดเห็นของตัวอยางทัง้ 2 กลุม
ที่มีตอแบบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

30 4.06 0.39 

 
 

 จากตารางที่ 2  พบวากลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการ
และครูผูสอนที่มีความคิดเห็นตอแบบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  ดานแบบประเมินภาคปฏิบัติ  อยูในระดับ มาก  
มีคาเฉลี่ย ( X ) 4.09  และมีความคิดเห็นตอแบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ดานแบบประเมินภาคทฤษฎี  อยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  ( X )  4.04   เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย ( X ) 4.06  
 

5.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็น
ของผู เกี่ยวของที่มีตอแบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ปรากฏวาผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปน
ผูสอนหรือผูประกอบการ มีความเห็นดวย ในระดับ มาก  

โดยแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพประกอบดวย แบบ
ประเมินภาคปฏิบัติและแบบประเมินภาคทฤษฎี 
ดังนั้น แบบประเมินที่สรางจากรูปแบบและแนวทางที่
ไดนําเสนอนี้มีความเหมาะสมตอการนําไปใชสําหรับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงตอไป  
  การนําแบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพไปใช
ในสถานศึกษาควรดําเนินการใหอยูภายใตเงื่อนไขที่
คลายคลึงกัน เชนเครื่องมือ  เครื่องจักร วัสดุ  อุปกรณ  
แบบประเมินและคูมื อการประ เมิน   และควร
ดําเนินการอยางเปนระบบ  โดยการกําหนดไวใน
แผนปฏิบั ติการประจําป   เนื่องจากการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ  ตองใชงบประมาณ   วัสดุและ
อุปกรณ  
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การศึกษาความคิดเห็นของผูสอนตอบทเรียนคณิตศาสตร 
ที่สรางตามกระบวนการ MIAP เร่ือง “เลขยกกําลัง” 

 
อัครวุฒิ จินดานุรักษ 1  สมภพ ตลับแกว 2 และ สุราษฎร พรมจันทร  3 
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1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา  มจพ. 
2,3ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารยผูสอน ตอบทเรียน
คณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP เรื่อง 
“เลขยกกําลัง” และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
อาจารยผูสอนตอบทเรียนที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปน
อาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตร  สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 22 คน รวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้น ซึ่งผูสอนสวนใหญที่
มีประสบการณการสอนมากกวา 20 ป เห็นวาการสอน
ควรมีการปรับปรุง เพราะปจจุบันใหสงงานครั้งเดียว 
และใชวิธีการเช็คการสงงานเทานั้นไมไดตรวจความ
ถูกตอง   

ความคิดเห็นตอบทเรียนที่สรางขึ้นตาม
กระบวนการ MIAP พบวา สวนใหญเห็นดวยในระดับ
มาก ไมวาจะเปนการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค 
แบบฝกหัด ตัวอยาง กิจกรรมหรือการใชบทนํา ยกเวน
ดานแผนการสอนที่สรางขึ้นตามกระบวนการ MIAP 
อยู ในระดับปานกลาง  ในขณะที่กลุมผูสอนที่มี
ประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตรตํ่ากวาและสูง
กวา 20 ป มีความคิดเห็นตอบทเรียนที่สรางขึ้นตาม
กระบวนการ MIAP แตกตางกัน โดยกลุมที่สอน
มากกวา 20 ปขึ้นไป เห็นวาบทเรียนมีความเหมาะสม
มากกวา เชนเดียวกับกลุมผูสอนที่ใชการฝกปฎิบัติ

เห็นดวยกับการสรางแผนบทเรียนตามกระบวนการ 
MIAP ตางจากกลุมที่ไมใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ที่วาบทเรียนตามกระบวนการ MIAP มี
ความเหมาะสมมากกวา 
 
คําสําคัญ  : บทเรียนคณิตศาสตร, MIAP 
 

ABSTRACT 
 

This purposes of this research was 

studying the instructor’s opinion due to 

Mathematics teaching method which constructed 

by manner of MAIP systematic approach about 

Exponential, and comparing variables to 

instructor’s opinion that responds to  

Mathematics teaching method constructed by 

MAIP systematic approach in terms of 

Exponential. The example group is based on 22 

Rajamangala University of Technology 

Krungthep teachers who teach Mathematics. The 

data were kept by questionnaire consisting of 2 

parts. The information shows that most of 

teachers have at least 20 years of Mathematics 

teaching experience and the teaching method 
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should be approved; moreover, the class 

assignment is usually one time submitting and is 

checked without correcting.  

The teacher’s opinion responding on 

Mathematics learning method which constructs 

by MAIP systematic approach analyzed by x  

and SD. The analyzed information shows that 

the parameter value is high of giving heading , 

objective, exercise, example, activity and using 

introduction. The high value of parameter 

excludes topic of teaching planning which 

constructs by MAIP systematic approach where 

it is set up in average. The example group who 

have experience of teaching Mathematics lower 

20 years have significantly different point of 

view from teacher who have Mathematics 

teaching experience over 20 years with 0.05 

significance that it’s suitable to use MAIP, while 

example group who use practical approach and 

don’t use practical approach have significantly 

different point of view responding to MAIP 

systematic approach with 0.05 significance that 

it’s suitable to use MAIP               

 

Keywords : Mathematics Lesson, MIAP  

 

1. ความเปนมา 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไดจัด

ใหวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญวิชาหน่ึง
ของทุกสาขา เนื่องจากคณิตศาสตรเปนวิชาที่พัฒนา
ความคิดและสรางสรรค ทําใหมีความคิดอยางเปน
ระบบระเบียบ มีเหตุผล ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญใน
วิทยาการหลายสาขา  [1] [2] [3] [4]    นับแตอดีต

จนถึงปจจุบันการสอนคณิตศาสตรมักประสบปญหา
ผูเรียนทําขอสอบไมได การเรียนคณิตศาสตรจึงจัดวา
ไมประสบผลสําเร็จ และมีแนวโนมตํ่าลง จากการ
ประเมินความรูทางคณิตศาสตรนานาชาติ  โดย 
PISA2003 Timss1995-2003 [5]  จากสถิติผลการสอบ
เอ็นทรานซ ป พ.ศ. 2545 ถึงปจจุบัน และจากผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตรในมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2550 
[6] มีจํานวนผูที่ไมผานเกณฑสูง 
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กราฟที่ 1 แสดงสถิติผลการเรียนคณิตศาสตร ภาค
เรียนที่1/2550 ที่มา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีจํานวนผู
ที่ไดเกรดต่ํากวา C คิดเปนรอยละ 65  

ทําใหนักศึกษาที่เรียนไมผาน ไมสามารถ
เรียนวิชาตอเนื่องได จึงเปนเหตุใหเรียนชากวาเพื่อน
รุนเดียวกัน  หรือมีบางคนไมผานจึงเปนเหตุใหหมด
สภาพจากการเปนนักศึกษา ถึงแมนวาอัตราสวนผูรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเทียบกับประชากรกลุม
อายุระหวางรับการศึกษาใน     ระดับอุดมศึกษาอยูที่ 
รอยละ18.7 ซึ่งนับวาตํ่ามาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  
จากรายงานของ IMD ในหนังสือ   World Competitiveness 
Yearbook  1998    ถึงแมนวาการเพิ่มวุฒิการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจะมีความจําเปน [7]  แตในขณะเดียวกัน
คุณภาพการศึกษาก็มีความสําคัญเชนกัน  โดยจะเห็นวา
สถานประกอบการจะเลือกนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
ที่มีคุณภาพมากกวา ดังนั้นผูสอนตองหาวิธีการใหม ๆ 
มาใชสอน จากการศึกษาพบวาการสอนคณิตศาสตร
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ควรที่จะคํานึงถึง   ทฤษฎีแหงการฝกฝน    ทฤษฎีแหง
การเรียนรูโดยบังเอิญ และทฤษฎีแหงความหมาย [8] 
รวมกับกระบวนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ 1)ขั้นสนใจเรียน 
2)ขั้นศึกษาขอมูล 3)ขั้นพยายามฝกหัด และ 4) ขั้นสําเร็จผล 
ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับกระบวนจัดการเรียนรู 4 
ขั้นตอนแบบ MIAP ที่มีขั้นตอนดังนี้  1)ขั้น M (Motivation) 
ขั้นสนใจปญหา 2)ขั้น I (Information) ขั้นศึกษาขอมูล  
3) ขั้น A(Application)   และ 4)ขั้น P (Progress)  ขั้น
ประเมินผล  [9]  [10]     ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาจะนํา
ขบวนการสอนแบบ  MIAP  และทฤษฎีการเรียนรู  
ทางคณิตศาสตร มาประยุกต และทําการสรางบทเรียน
คณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP เรื่องเลข
ยกกําลัง      แลวทําการศึกษาความคิดเห็นของผูสอน
คณิตศาสตร       ตอบทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตาม
กระบวนการ MIAP ทั้งโดยรวมและรายดานที่ประกอบ
ไปดวย  ดานการกําหนดหัวขอ  วัตถุประสงค บทนํา  
เนื้อหา  ตัวอยาง กิจกรรม แบบฝกหัด และแผนการสอน
ตามกระบวนการ MIAP วามีความเหมาะสมหรือไม
อยางไร 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
      วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมีทั้งหมด 8 หนวยเรียน 
เรื่องเลขยกกําลังเปนเรื่องหนึ่ง ผูวิจัยตองการสราง
เครื่องมือ และแผนการสอนที่สรางตามกระบวนการ 
MIAP เพื่อนํามาใชสอน และเปนแนวทางในการสราง
แผนการสอนในเรื่องอื่นๆตอไปโดยมีวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังนี้ 
      (1)สํารวจความคิดเห็นของผูสอนตอบทเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องเลขยกกําลังที่สรางตามกระบวนการ 
MIAP  
      (2)ประชากรและกลุมตัวอยางมีดังนี้ 

          ประชากรคืออาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
          กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบเจาะจง  อาจารย
ผูสอนวิชาคณิตศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพจํานวน 22 คน  
      (3)เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม มี 2 
สวนคือ  
          1)ขอมูลเกี่ยวกับผูสอนไดแก  เคยสอนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน  รูปแบบการสอน  การปรับปรุง
รูปแบบการสอน  กําหนดการสงการบาน  และวิธีการ
ตรวจการบาน  
          2)ความคิดเห็นของผูสอนตอบทเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องเลขยกกําลังที่สรางตามกระบวนการ 
MIAP  ประกอบดวยดานการกําหนดหัวขอ ดานการ
กําหนดวัตถุประสงค ดานการใชบทนํา ดานการ
กําหนดตัวอยาง ดานการกําหนดกิจกรรม ดานการ
กําหนดแบบฝกหัด และแผนการสอนที่สรางตาม
กระบวนการ MIAP  
      (4)การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 
2 สวนดังนี้ 
          1)ขอมูลเกี่ยวกับผูสอนโดยใชความถี่ รอยละ      
          2)ความคิดเห็นของผูสอนตอบทเรียนวิชา

คณิตศาสตร โดยใชคา x  และ SD. 
          3)เปรียบเทียบตัวแปรกับความคิดเห็นของ
ผูสอนตอบทเรียนวิชาคณิตศาสตร  
             3.1)เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน
คณิตศาสตร ของกลุมที่ เคยสอนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐานกับกลุมที่ไมเคยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน
โดยใช T-test 
             3.2)เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน
คณิตศาสตร ของกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชา

หน้าที่ 341



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-092 

คณิตศาสตรแตกตางกัน 4 กลุม โดยใช F-test และราย
คูโดยใช Post Hoc ดวยวิธี LSD. 
             3.3)เปรียบเทียบความคิดเห็นตอที่มีบทเรียน
คณิตศาสตร ของกลุมที่ใชการฝกปฏิบัติกับกลุมที่ไมใช
การฝกปฏิบัติโดยใช T-test 

3. ผลการวิจัย 
ผลการว ิเคราะห ข อม ูลและการแปลผลการ

วิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูสอน 
      ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นตอบทเรียน
คณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP ระหวาง
กลุมที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานกับกลุมที่ไม
เคยสอน เปรียบเทียบระหวางกลุมที่มีประสบการณ
การสอนวิชาคณิตศาสตรที่แตกตางกัน 4 กลุม และ
เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใชการฝกปฏิบัติกับกลุมที่
ไมใชการฝกปฏิบัติ 

ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม 

              พบว า  มีผู ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 
จํานวน 22 คน สวนใหญรอยละ 63.6 ไมเคยสอนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน การสอนแบบมีฝกปฏิบัติกับไมมี
ฝกปฏิบัติมีรอยละ 50 เทากัน  โดยผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีรอยละ 50 มีประสบการณการสอน
มากกวา 20 ป และสวนใหญรอยละ 86.4 คิดวาควรมี
การปรับปรุงการสอน ดานวิธีการตรวจการบานหรือ
เช็คการสงงานพบวารอยละ  54.5 คิดวาควรตรวจรวม
ครั้งเดียวกอนสอบ/หลังสอบ และพบวาสวนใหญรอยละ 
59.1 เช็ควาสงงานเทานั้นแตไมไดตรวจ   

 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูสอน   
ตาราง 1: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของความคิดเห็น
ของผูสอนคณิตศาสตรตอบทเรียนวิชาคณิตศาสตร
เรื่องเลขยกกําลังที่สรางตามกระบวนการ  MIAP 
โดยรวมและรายดาน 

ความเหมาะสม x  SD. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ดานการกําหนดหัวขอ 4.47 .50 เหมาะสมมาก 
2. ดานการกําหนดวัตถุประสงค 4.41 .59 เหมาะสมมาก 
3. ดานการใชบทนํา 3.70 .43 เหมาะสมมาก 
4. ดานการกําหนดตัวอยาง 4.23 .45 เหมาะสมมาก 
5. ดานการกําหนดกิจกรรม 4.14 .49 เหมาะสมมาก 
6. ดานการกําหนดแบบฝกหัด 4.32 .50 เหมาะสมมาก 
7.ดานแผนการสอน 3.27 .46 เหมาะสม

ปานกลาง 
โดยรวม 4.21 .43 เหมาะสมมาก 

      จากตาราง 1 พบวาระดับความคิดเห็นของ

ผูสอนตอบทเรียนที่สรางตามกระบวนการ MIAP 

โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก รายดานสวนใหญ
อยูในระดับเหมาะสมมากยกเวนดานแผนการสอน
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบตัวแปรกับความคิดเห็นของ
ผูสอนตอบทเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเลขยกกําลังที่
สรางตามกระบวนการ MIAP   โดยจําแนกตามตัวแปร 

3 กลุม คือ1) ผูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2) 

ประสบการณการสอน ของผูสอนและ 3) การสอน
โดยมีการฝกปฎิบัติ 

           1)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอ
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP

ของกลุมที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานกับกลุมที่
ไมเคยสอน    
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ตาราง 2: จําแนกตามการเคยสอนวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน    

วิชา
คณิตศาสตร
พื้นฐาน    

จํานวน x  
sd. t df sig. 

(2-tailed) 

เคยสอน 8 4.56 0.33 3.74 20 0.00 * 

ไมเคยสอน 14 4.01 0.34    

     จากตาราง 2 พบวากลุมที่เคยสอนและกลุม
ที่ไม เคยสอนมีความคิดเห็นคิดเห็นตอบทเรียน
คณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมที่
เคยสอนคิดวามีความเหมาะสมมากกวา 

           2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอแผน
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP 
ของกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกัน 4 กลุม  

Oneway ANOVA SS df M.S. F sig. 
(2-tailed) 

Total Between 
Groups 

2.64 3 0.88 14.24 0.00 * 

 Within 
Groups 

1.11 18 0.06   

 Total 3.75 21    

 

ตาราง 3 : การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอแผน
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP 

ของกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกัน 4 กลุม  

    จากตาราง3พบวาความคิดเห็นที่มีตอแผน
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP 
ของกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกัน 4 กลุมมีความคิดเห็น แตกตางกันอยางนอย 
2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    0.05 

ตาราง 4: การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอแผน
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP
ของกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร
แตกตางกันเปนรายคู 
 1 - 5 ป 6 – 10 ป 11 – 20 ป 20 ปข้ึนไป 

1 - 5 ป - - - -.70* 
6 – 10 ป - - - -.57* 
11 – 20 ป - - - -.76* 

20 ปข้ึนไป .70* .57* .76* - 

 

LSD  *  The mean difference is significant at the .05 
level.  

     จากตาราง 4 พบวาความคิดเห็นที่มีตอ
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP 
ของกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร 1 - 5 ป , 
6 – 10 ป และ 11 – 20 ป แตกตางจากกลุมที่มีประสบการณ 
การสอนวิชา20 ปขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร 
20 ปขึ้นไป คิดวามีความเหมาะสมมากกวา 

            3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอดาน
แผนการสอนระหวางกลุมผูสอนที่ใชการฝกปฎิบัติ
กับกลุมที่ไมใชการฝกปฎิบัติ    

ตาราง 5: ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นตอ
แผนการสอนระหวางกลุมผูสอนที่ใชการฝกปฎิบัติ
กับกลุมที่ไมใชการฝกปฎิบัติ    

รูปแบบการ
สอน 

จํานวน x  sd. t df sig. 
(2-tailed) 

ใชการฝก
ปฎิบัติ 

11 3.55 0.52 3.46 20 0.00 * 

ไมใชการฝก
ปฎิบัติ 

11 3.00 0.00    
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       จากตาราง 5  พบวาความคิดเห็นที่มีตอ
บทเรียนคณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP

ของกลุมที่ใชการฝกปฎิบัติและไมใชการฝกปฎิบัติมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยใชการฝกปฎิบัติคิดวามีความเหมาะสม
มากกวา  
 

4. สรุปและอภิปลายผล 
     จากการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตอ
บทเรี ยน วิชาคณิตศาสตร พ้ืนฐาน  ที่ สร า งตาม
กระบวนการ MIAP เรื่องเลขยกกําลัง   ไดทําการ
สํารวจจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  22 คน เปนอาจารย
ผูสอนวิชาคณิตศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ระหวางเดือนกุมภาพันธ  - มีนาคม 2551  
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นมี 2 ตอน คือ 
1)ขอมูลเกี่ยวกับผูสอน วิเคราะหโดยใชคาความถี่ และ
รอยละ  มีประสบการณการสอนมากกวา 20 ป   การสอน
ควรมีการปรับปรุง  การสงงานเปนแบบสงครั้งเดียว 
และใชวิธีการเช็คการสงงานเทานั้นไมไดตรวจความ
ถูกตอง  2) ความคิดเห็นของผูสอนตอบทเรียนวิชา
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่องเลขยกกําลังที่สรางตาม
กระบวนการ MIAP วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวาระดับความคิดเห็นของผูสอน
ตอบทเรียนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน เรื่องเลขยกกําลัง 
ที่สรางตามกระบวนการ MIAP โดยรวมอยูในระดับ
มาก  รายดานสวนใหญอยูในระดับมาก  โดยเรียง

ตามลําดับ x ดังนี้  ดานการกําหนดหัวขอ  x  = 4.47    

ดานการกําหนดวัตถุประสงค x  = 4.41 ดานการ

กําหนดแบบฝกหัด  x = 4.32  ดานการกําหนด

ตัวอยาง x  = 4.23 ดานการกําหนดกิจกรรม  x  = 4.14 

ดานการใชบทนํา x  = 3.70 และยกเวนดานแผนการสอน

ที่สรางดวยกระบวนการ MIAP อยูในระดับปานกลาง 

x = 3.27  การเปรียบเทียบพบวากลุมที่เคยสอนและ
กลุมที่ไมเคยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานมีความ
คิดเห็นตอบทเรียนคณิตศาสตร เรื่องเลขยกกําลัง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยกลุมที่ เคยสอนวิชานี้คิดวามีความเหมาะสม
มากกวากลุมที่ไมเคยสอน  กลุมที่มีประสบการณการสอน
วิชาคณิตศาสตร 1 - 5 ป , 6 – 10 ป  และ 11 – 20 ป มี
ความคิดเห็นคิดเห็นตอบทเรียนคณิตศาสตรแตกตาง
จากกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร 
20 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยกลุมที่มีประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร 
20 ปข้ึนไป คิดวามีความเหมาะสมมากกวา  กลุมที่ใช
การฝกปฎิบัติและไมใชการฝกปฎิบัติมีความคิดเห็น
ตอแผนบทเรียนคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมที่ใชการฝก
ปฎิบัติคิดวามีความเหมาะสมมากกวา 
         จากขอมูลดังกลาวแสดงวาบทเรียนวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน  เรื่องเลขยกกําลังนี้มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากเปนเพราะการกําหนดหัวขอ 
การกําหนดวัตถุประสงค  ตรงกับช่ือเรื่อง และเปน
พ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับเนื้อหาเรื่องนี้ ใบเนื้อหา  ใบตัวอยาง  
ใบแบบฝกหัด ใบกิจกรรม และดานการกําหนดบทนํา
ก็สอดคลองกับหัวขอ วัตถุประสงค   สวนแผนการสอน
ที่สรางตามกระบวนการ MIAP มีระดับความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลางเปนเพราะผูสอนที่ไมใชการปฎิบัติ
จะไมเห็นดวย สวนผูที่สอนที่ใชการปฏิบัติเห็นวา     
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดังนั้นแผนการสอน
คณิตศาสตรที่สรางตามกระบวนการ MIAP สามารถ
นํามาใชสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานเรื่องเลขยกกําลังได  
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เร่ือง รูปแบบการสืบทอดการสอนในวิชาชีพครู  

The Opinion Study of a Teaching Professional Cloning Model  
 

กุศล สมุทรคชรินทร1
   
และ ธีระพล เมธีกุล2 
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1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ.  

2ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.  

 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอรูปแบบการสืบทอด
การสอนในวิชาชีพครู โดยศึกษาใน 2 ประเด็น คือ 
ความคิดเห็นตอสภาพปญหา กรอบแนวความคิด 
รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานวิจัยของรูปแบบ
การสืบทอดการสอนในวิชาชีพครู และความเปนไป
ไดในการดาํเนินการจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง การสืบ
ทอดการสอนในวิชาชีพครู โดยดําเนินการเปน 3 
ขั้นตอน เริ่มจากการตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูที่
จะเกษียณและผูที่รับการสืบทอดเปนตนแบบ จากนั้น
เปนการพัฒนาตามรูปแบบการสืบทอดการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น และขั้นตอนสุดทายเปนการตรวจสอบ
คุณภาพการสอนจริงของผูรับสืบทอดการสอน เมื่อได
สรางรูปแบบและแบบสอบถามความคิดเห็นเรียบรอย
แลว ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบที่สรางขึ้นในที่ประชุม 
หลังจากตอบขอซักถามแลวไดใหผูที่เกี่ยวของทําการ
ประเมินรูปแบบดังกลาว  

ผลการวิจัยพบวา ผูที่เกี่ยวของมีความเห็น
ไปในทางเดียวกันที่ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และเห็นวา
รูปแบบการสืบทอดการสอนในวิชาชีพครูดังกลาว มี

ความเปนไปไดในระดับสูงที่ จะดํ า เนินการให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  

 
คําสําคัญ : การสืบทอดการสอน, รูปแบบการสืบทอด

การสอนในวิชาชีพครู  
 

Abstract  
 

 This research was aimed to study the 

opinions from the relevant about the Teaching 

Professional Cloning Model in 2 topics that 

were (1) problems statement and conceptual 

framework for the developed model, (2) the 

feasibility study for this model. This research 

was separated into 3 parts that were recruiting 

the veteran lecturers for being the masterpiece, 

(2) developing the model and (3) evaluating and 

auditing the follower. The focus group was then 

conducted in order to be assessed by all 

relevant.  

 The results showed that the relevant 

strongly agreed according to the proposed 
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model and recommended that there were certain 

possibility to achieve the further research.  

 

Keywords : Teaching Professional, Cloning  

 
1. บทนํา  

การศึกษาของคนในสมัยกอนเปนไปใน
ลั ก ษณ ะ ก า ร ถ า ย ท อ ด ใ ห เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การสอนใหสามารถดํารงชีพอยู
ไดดวยการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว รวมถึงการ
ถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม เชน พิธีแตงงาน การ
ทําบุญตักบาตร หรือแมแตพิธีศพ ซึ่งการศึกษา
ดังกลาวไมใชการศึกษาที่เปนระบบอยางเปนทางการ 
และไมใชกระบวนการที่จงใจกระทําขึ้นเพื่อการ
เรียนรู แตตอมา มนุษยมีอารยธรรมมากขึ้น การ
ถายทอดและการเรียนรูใหแกอนุชนรุนหลังของสังคม 
จึงไมอาจเปนไปอยางเดิม ๆ ได การศึกษาจึงกลายเปน
กระบวนการสําคัญที่ตองทําดวยความตั้งใจและเปน
ทางการ โดยผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบตอการศึกษาจึง
เปนบุคคลกลุมหนึ่ง อาจเปนพระนักปราชญ หรือ
นักวิชาการ ที่ทําการถายทอดความรู ทักษะ และ
ทัศนะคติ ของคนรุนกอนใหกับอนุชนรุนหลังของ
สังคม ดวยความตั้งใจอยางเปนทางการและเปนระบบ
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดใหความหมายของ “การศึกษา” ไววา เปน
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ     การสรางองคความรู      
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู 
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู อยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต [5]  

ตอมาในยุคปจจุบัน การจัดการศึกษาเนนที่
ผูเรียนเปนสําคัญ (Child Center) โดยมีวัตถุประสงค
ใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข หมายถึง 
ผูเรียนตองเปนผูที่มีจริยธรรม มีความรูความสามารถ
ทางวิชาการ และมีความสุขในการดํารงชีวิต 
สถานศึกษาจึงมุงหวังใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
การศึกษา ต้ังแตระบบบริหารการจัดการ วิธีการ
จัดการเรียนรู การบริการดานการแนะแนวและการให
คําปรึกษา รวมถึงการจัดบรรยากาศในสถานศึกษา
และในชั้นเรียน ผูสอนจึงเปนตัวแปรสําคัญในการจัด
การศึกษา เพื่อการพัฒนาผู เรียนใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคดังกลาว ผูสอนจึงไมไดหมายถึง “ครู” 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กําหนดไววา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่
หลักทางดานการเรียนการสอน และสงเสริมการ
เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐและ
เอกชน [1]  

ประชากรในทวีปเอเชียมีสัดสวนผูเกษียณอายุ
รอยละ 9 ในขณะที่สัดสวนของประเทศไทยคิดเปน
รอยละ 10 สัดสวนของเอเชียนั้นต่ําเมื่อเทียบกับยุโรป 
ที่สูงถึงรอยละ 21 กรณีของไทย ใน 10–20 ปขางหนานั้น 
สัดสวนนี้จะเพิ่มจากรอยละ 10  เปนรอยละ 15   และ
รอยละ 20  ตามลําดับ [4]  สวนในชวงเดือนกันยายน
ของทุกปในแวดวงราชการ        นับเปนเวลาของการ
เกษียณอายุราชการของขาราชการที่อายุครบ  60  ป 
ในมหาวิทยาลัยก็เชนเดียวกับหนวยงานราชการทั่วไป 
แตอาจมีความแตกตางจากหนวยงานอื่นเรื่องจํานวน 
ผูเกษียณอายุราชการที่มีมากอยางนาใจหาย   นับเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงเดียว    จํานวน
ผูเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2550 รวมกับมองไป
ในอนาคต 5 ปขางหนา มีจํานวนผูเกษียณอายุราชการ
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มากถึง 60 คน หรือรอยละกวา 20 จากจํานวนอาจารย
ทั้งหมดในปจจุบัน นี่เปนปรากฏการณอยางหนึ่งที่อาจ
เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยอีกหลายแหง     ที่มีจุดเริ่มตน 
และดํารงอยู ภายใตบริบทที่ใกลเคียงกัน ผูวิจัยอยากเรียก
ปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นนี้วา “ปรากฏการณครูหาย” 
ถึงแมวามองยอนหลังกลับไปในชวง   5    ปที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยไดบุคลากรที่เปนพนักงานราชการ และ
อาจารยประจําตามสัญญาจางมาทดแทนอัตราที่เกษียณ
จํานวนหนึ่ง ในขณะเดียวกันมีการบรรจุขาราชการที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น รวมถึง
อาจารยสําเร็จการศึกษาจากทุนจากมหาวิทยาลัยเอง 
ทุนสวนตัว     และสวนหนึ่งรับโอนมาจากหนวยงาน
การศึกษาอื่น    ดังนั้น   ประเด็นที่ผูวิจัยมีความสนใจ
ในที่นี้ยอมไมใชเรื่อง "ขาดแคลน" แตเปนเรื่อง "ขาดหาย"  

ปรากฏการณครูหาย คืออะไร และเกิดขึ้น
ไดอยางไร ปรากฏการณครูหาย คือครูเกษียณอายุไป 
แตไดอาจารยบรรจุใหมมาทดแทนกัน วัฒนธรรมของ 
"ครู" กับ วัฒนธรรมของ "อาจารย" แตกตางกัน 
วัฒนธรรมในที่นี้เปนวัฒนธรรมการสอน วัฒนธรรม
การทํางาน เปนวัฒนธรรมในกระบวนทัศน เปน
วัฒนธรรมการดํารงอยูของวันนี้ และเปนวัฒนธรรม
แหงการมองอนาคต คนที่เรียกตัวเองวาครูมุงเนนการ
เตรียมการสอน รับผิดชอบในเนื้อหาวิชา วัดผล
ประเมินผล รายงานผลการสอบ พร่ําสอนเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมเปนงานหลัก มีเพียงครูกลุมนอยที่
ปลีกเวลาจากการสอนไปทํางานดานการคนควาวิจัย 
คนที่เรียกตัวเองวาอาจารยปจจุบันมีผลงานการวิจัย
เพิ่มมากขึ้น อาจารยไมไดเปนเพียงผูสอนหนาช้ัน
เรียนอีกตอไป แตมีความกระตือรือรนในกิจกรรม
อื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียน เชน แสวงหา
แหลงทุนวิจัย แสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก อีกทั้งยังมีการแสดงบทบาททาง
สังคมดานอื่น ๆ มากมาย ถามองในอนาคตอีก 5 ป
ขางหนา นาใจหาย ครูจํานวนหนึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการจากไปทิ้งใหอาจารยอยูกันไปโดยลําพัง นาใจ
หายเมื่อหันมองกลับมา เกือบทุกคนที่เหลืออยูถือแต
ดินสอแตขาดไมบรรทัดในมือ นาใจหายเมื่อมองวา 
ครูที่เคยถือไมบรรทัดไมไดฝกฝนอาจารยรุนหลัง ถึง
วิธีใชไมบรรทัดให เปนเชนเดียวกับที่ครู เคยใช 
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงในเมืองไทย มองอนาคต
ดานบุคลากรไวลวงหนา เปนภารกิจสําคัญของ
ผูบริหารที่จะตองวางตัวหัวหนาทีมคนตอไป และคน
ตอไป โดยการเดนิทางติดตาม เพื่อเรียนรูภารกิจทั้งใน 
และตางประเทศ วางรากฐานและสานตองานไดเลย
ทันที ภายใตระบบคุณธรรม และการยอมรับจาก
ประชาคมดวยวิธีที่แยบยลนาสรรเสริญ เพราะไดสอน
ทั้งวิธีใชไมบรรทัด ดินสอ และปากกาเพื่อเขียนเองใน
สิ่งใหม ๆ ที่ตนมั่นใจไปพรอม ๆ กัน [7]  

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ 
กลาวถึงความคืบหนาการพิจารณาดําเนินการขยาย
การเกษียณอายุราชการของขาราชการครูจาก 60 ป 
เปน 65 ป จะเปนไปในแนวทางเดียวกับการขยายการ
เกษียณอายุราชการของอาจารยมหาวิทยาลัยที่
ดําเนินการอยูแลว ซึ่งจะยึดเรื่องความรู ความสามารถ 
สวนจะพิจารณาขยายอายุราชการเฉพาะผูที่สอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือไม    ขึ้นอยูที่หนวยงาน     
ตนสังกัดที่จะตองประเมินวามีความตองการและมีงาน
ใหทําอยูหรือไม จึงจะใหโอกาสสมัครเขาคัดเลือก  
ในโครงการ นอกจากนั้นจะตองพิจารณาโดยยึด
หลักเกณฑสําคัญคือจะตองเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อใหการขยายอายุราชการเปนไปเพื่อ
ประโยชนของการศึกษาอยางแทจริง ดังนั้นผูที่จะ
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ไดรับการตออายุราชการจะตองไมมีปญหาเรื่องวินัย 
เรื่องอื้อฉาว หรืออยูระหวางสอบสวนก็ไมมีสิทธิ
ไดรับการพิจารณา  รวมทั้งจะตองมีผลงานเปนที่นา
พึงพอใจในระดับสูง เชนเดียวกับในมหาวิทยาลัยที่จะ
พิจารณาตออายุราชการใหในระดับรองศาสตราจารย
ขึ้นไป [8]  

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็น
วาควรที่จะมีรูปแบบการดําเนินงานสืบทอดการสอน
จากครูที่ดีซึ่งเปนที่กลาวขวัญในสังคมการศึกษา
กอนที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อสืบสานประสบการณ
ดานการสอน โดยไมควรปลอยใหสูญหาย ไปกับผูที่
กําลังจะเกษียณ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวนอกจาก
จะเปนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี
ความรู ทักษะ และเจตคติในการสอนที่ดีตาม
แบบอยางแลว ยังเปนจุดเริ่มตนในการสงเสริม
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคคลากรที่
ยั่งยืนตอไป  

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี
จุดประสงคดังนี้  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอ
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นจากตัวครูผูสอน  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอ
แนวทางการสรางรูปแบบการสืบทอด
การสอนในวิชาชีพครู  

3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการ
จัดทําโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการสืบทอด
การสอนใน วิชาชีพครู  

 
 

 3. วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในการ

จัดทําโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสืบทอดการสอน
ในวิชาชีพครูในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอน 
โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ  

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิด กําหนดรูปแบบ และกระบวนการดําเนินการ
วิจัย  

2. วิเคราะห ออกแบบ และสรางแบบสอบถาม 
เพื่อใชสอบถามผูเกี่ยวของในการสืบทอดการสอน  

3. นํารูปแบบที่ไดสรางขึ้นไปนําเสนอในที่
ประชุมผูที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูล  

4. นําขอมูลการตอบแบบสอบถามที่ไดจาก
ผูที่เกี่ยวของมาวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติ  

5. สรุปความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอรูปแบบ
การสืบทอดการสอนในวิชาชีพครูที่สรางขึ้น   ซึ่งการ
ดําเนินการในแตละขั้นตอน มีรายละเอียดตามที่แสดงไว
ในภาพที่ 1 ดังนี้ 
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จากภาพที่ 1 เปนขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางเพื่อเสาะแสวงหาคําตอบจาก
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ ในดานประเด็นปญหา
ที่เกิดขึ้นจากตัวครูผูสอน และในดานความเปนไปได
ที่จะใชรูปแบบการสืบทอดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อแกปญหาดังกลาว ซึ่งการดําเนินงานทั้งหมดได
ช้ีแจงเปนรายละเอียด ดังตอไปนี้  

1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิด กําหนดรูปแบบและกระบวนการดําเนินการ
วิจัย ซึ่งประกอบดวย การศึกษารูปแบบการสืบทอด
การสอน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย หลังจากนั้นจึงทํา
การออกแบบรางกรอบแนวคิด สรางรูปแบบการ
ดําเนินงาน และสรางเครื่องมือวิจัยที่ใชในการวิจัย ซึ่ง
กรอบแนวความคิดและรูปแบบ การดําเนินการวิจัย
แสดงไวในภาพที่ 2  

 
 
  

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบความคิดและรูปแบบการดําเนินงานวิจัย 

จากภาพที่ 2 แสดงกรอบความคิดและ
รูปแบบการดําเนินการวิจัย โดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
เริ่มจากการตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผูที่จะ
เกษียณและผูที่รับการสืบทอดเปนตนแบบ จากนั้น
เปนการพัฒนาตามรูปแบบการสืบทอดการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น และขั้นตอนสุดทายเปนการตรวจสอบ

คุณภาพการสอนจริงของผูรับสืบทอดการสอน ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ตองถูกพัฒนากอนเขาประเมินผล
การสอนจริง  

2.วิเคราะห การออกแบบและสรางแบบสอบถาม 

เพื่อใชสอบถามผูที่เกี่ยวของในการสืบทอดการสอน 

หลังจากทําการออกแบบรางกรอบแนวคิด สราง
รูปแบบการดําเนินงานวิจัย และสรางเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย เพื่อนําเสนอทําความเขาใจ และเก็บขอมูล
ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกั บความ เปนไปได ในการ
ดําเนินการวิจัย กับกลุมผูที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยจึงสราง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ขอมูลตัวแปรตางๆ 
ที่ผู วิจัยสนใจศึกษาจากความคิดเห็นของกลุมผูที่
เกี่ยวของ ตอการดําเนินการศึกษาวิจัย โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) [2] แบงออกเปน 2 ตอน 
ดังนี้ คือ  

ตอนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ใชแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนที่ 2. การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
สภาพปญหาปจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาตางๆ ในสถานศึกษา ความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของตอความเปนไปไดของ รูปแบบการสืบทอด
การสอนในวิชาชีพครู ใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดบั  

สําหรับเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ มีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ คือ การ
ออกแบบ แบบสอบถาม การสรางแบบสอบถามฉบับราง 
นําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณ หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับครูที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 20 คน เพื่อพัฒนาใหมีความ
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ถูกตองสมบูรณและความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
กอนนําไปใชจริง  

3. นํารูปแบบที่สรางขึ้นไปนําเสนอในที่
ประชุมผูที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามที่ผานการเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญและ
อาจารยที่ปรึกษา ไปเก็บขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ โดย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ กลุมผูที่เกี่ยวของ 
ตอการดําเนินการตามรูปแบบการสืบทอดการสอนใน
วิชาชีพครู ไดแกบุคลากรของสถานศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 17 คน โดยดําเนินการนําเสนอและเก็บขอมูล
กับกลุมเปาหมาย ตามวันเวลาที่ไดนัดหมายลวงหนา 
แลวนําเสนอขอมูลที่เปนรางกรอบแนวคิด และ
รูปแบบการดําเนินงาน การตอบขอซักถาม และเก็บ
รวบรวมขอมูล เมื่อไดขอมูลครบถวน จึงนํามา
วิเคราะหผลของขอมูล  

4. นําขอมูลการตอบแบบสอบถามที่ไดจาก
ผูที่เกี่ยวของมาวิเคราะห โดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งผูวิจัย
ไดนําผลจากการตอบแบบสอบถาม มาคํานวณหา
คาสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป [6]  

5. สรุปผลตามแนวคิดเพื่อพัฒนา รูปแบบ
การสืบทอดการสอนในวิชาชีพครู  
 
4. ผลของการวิจัย  

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากผู
ที่เกี่ยวของกับการสืบทอดการสอน แลวนํามา
วิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ตามลําดับ
ดังนี้ คือ ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และผลการ
วิเคราะหสภาพปญหาและความเปนไปไดของ
โครงการ ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ของผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปรากฏผลดังนี้  

ผูตอบแบบสอบถาม     เปนเพศชาย  15  คน 
เปนเพศหญิง  2 คน  อายุตํ่ากวา 30 ป   มีจํานวน 6 คน 
อายุ 30-40 ป มีจํานวน 2 คน อายุ 40-50 ป มีจํานาน 2 คน 
และอายุ 50 ปขึ้นไปมีจํานวน 7 คน ดานการศึกษาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ซึ่ง
มีมากถึง 11 คน คิดเปนรอยละ 65 และมีวุฒิปริญญาตรี 
6 คน คิดเปนรอยละ 35 สวนขอมูลดานประสบการณ
ในการสอน ตํ่ากวา 10 ป มีจํานวน 6 คน ประสบการณ
ในการสอน 10-20 ป มีจํานวน 4 คน และมีประสบการณ
ในการสอนมากกวา 20 ป ขึ้นไป มีจํานวน 7 คน  

2. ผลการวิเคราะหสภาพปญหา และความ
เปนไปไดของโครงการวิจัย ดานกรอบแนวความคิด 
ดานรูปแบบ ดานกระบวนการดําเนินการวิจัย และ
วิธีการวิจัย จากความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 
ปรากฏผลดังภาพที่ 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 คาเฉลี่ยดานความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับ
โครงการวิจัย  

จากภาพที่ 3 พบวา ความคิดเห็นผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการวิจัย 
ดานสภาพปญหาที่เกิดขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.64 มีคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 ดานกรอบ
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แนวคิดมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.65 มีคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.36 ดานรูปแบบมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.71 
มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 ดาน
กระบวนการดําเนินการวิจัย มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.53 มีคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 และดานวิธีการ
วิจัย มีคาเฉลี่ย 4.54 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.55 เมื่อเทียบกับเกณฑแลว ปรากฏวา อยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง [3] สรุปวา โครงการศึกษาวิจัย
มีความเปนไปไดอยางสูงมาก ที่การดําเนินงานตอไป
จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  

 
5. บทสรุป  
 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของการจัดทํา
โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสืบทอดการสอนใน
วิชาชีพครู มีผลสรุป ดังนี้  

1. ผูที่เกี่ยวของ เห็นดวยกับสภาพปญหาใน
ปจจุบัน และเสนอแนะใหรีบดําเนินการ โดยใช
รูปแบบการสืบทอดการสอนในวิชาชีพครู จากผูที่จะ
เกษียณอายุราชการโดยเร็ว เพื่อแกปญหาดังกลาว  

2. ผูที่เกี่ยวของ เห็นดวยกับกรอบแนวคิด 
รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานวิจัยที่ผู วิจัย
จัดสรางขึ้น  

3. ความคิดเห็นของโครงการวิจัย ดานการ
ดําเนินการวิจัยตามรูปแบบ ผูที่เกี่ยวของ เห็นดวยกับ 
โครงการศึกษาวิจัย วามีความเปนไปไดสูง ที่จะ
ดําเนินการตอไปจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค สรุปรวม
ไดวา การจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการสืบทอด
การสอนในวิชาชีพครู ที่ผูวิจัยศึกษานี้ มีความเปนไปได
ในระดั บสู งที่ จ ะดํ า เนิ นก าร ให บ รรลุ ผลต าม
วัตถุประสงคของโครงการได ทั้งนี้ ยังเปนการ
ดําเนินงานที่สอดคลองและเปนไปตามพันธกิจของ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ในการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอีกดวย  
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บทคัดยอ 
 

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1)สรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมเรื่องแรง (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรมของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน (3) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ ซึ่งประกอบดวย( 1) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสาขาวิชาโยธา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน  20 คน  และ(2)  นักเรียนทุกสาขาวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม ใน
ภาคเรียนฤดูรอน ปการศึกษา 2550 จํานวน 25 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม  
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจั ย  คือ  ชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรมเรื่องแรง  แบบทดสอบวัด
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร
อุตสาหกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ

การเรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบคาที  (t-test)  
 ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดการสอนเรื่องแรง ที่
ผู วิ จั ยส ร า งขึ้ นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เท า กั บ  7 0 / 7 0 
(2)นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01  (3) นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการสอนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
วิ ท ย า ศ าสต ร อุ ต ส าหก ร ร มอ ยู ใ น ร ะดั บ ม า ก 
( 29.4=X ) 
 
คําสําคัญ :  ชุดการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
 

Abstract 

 

        The purposes of this research are to: 

(1) constructs and find effective evaluate of 

Industrial science subject in the topic of force. 

(2) Compare science learning achievement 

between before and after learning of teaching 
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module. (3) Evaluate the student’s satisfaction of 

the students taught by using teaching module 

       The samples were students in certificate 

level of Hatyai Technical College in the year 

2006 that was categorized as: (1) 20 of civil 

major Students of second semester (2) 25 

students of every major who studied in the 

summer semester. Specific selection was 

employed to those target groups. The 

instruments of this research includes teaching 

module in force topic in Industrial science 

subject, learning achievement test and 

satisfaction evaluation forms for learning 

science subject..  The statistic used for data 

analysis was the t-test. 

       The results of the research were: (1) the 

teaching module in force topic has efficiency of 

70/70. (2) The learning achievement of students 

who were taught by teaching module has 

significant level of 0.1 higher than these students 

before learning.  (3) The students taught by 

using teaching module have satisfaction for 

Industrial science subject in high level of 

29.4=X . 

 

Keyword:  teaching module, science learning 

                    Achievement 

 

1.  บทนํา 
       จากนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ.2542) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดเนนและสงเสริมใหครูไดพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามีความคิด

ริเริ่มสามารถประยุกตใชความรูและนําไปปฏิบัติได  
สงเสริมการผลิตเอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียน
การสอนในสาขาตางๆ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนวิชาที่ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญ
อยางยิ่งของการศึกษาทางดานชางอุตสาหกรรมทุก
สาขาวิชา แตจากสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
วิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรมในปจจุบันยังไมเอื้อ
ประโยชน และความพรอมตอการเรียนรู เนื่องจากใน
ตําราเรียน รายละเอียดเนื้อหาสาระ ยังไมชัดเจนที่จะ
จัดการเรียนการสอนที่ทําใหผู เรียนสามารถเขาใจ
เนื้อหาไดงาย และเกิดการเรียนรูไดเทาเทียมกัน จึง
เปนเหตุทําใหผูเรียนบางสวนที่เรียนออนไมสามารถ
บรรลุผลสําเร็จในการเรียนได 

แนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาวคือ การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชชวย
แกไขปญหา โดยใชชุดการสอน  เนื่องจากชุดการสอน
สามารถที่จะเชื่อมโยงวิชาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม ผลักดันใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และเห็นสภาพความเปนจริงไดมากที่สุด  

จากเหตุผลดังกลาวผู วิจัยในฐานะผูสอนวิชา
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2000-1420 มี
ความสนใจที่จะแกปญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนออนโดยใชชุดการสอน
ประกอบคําบรรยายวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 
เรื่อง แรงที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผลของการวิจัยจะเปน
ประโยชนในการชวยแกปญหาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเปนแนวทางที่จะสงเสริม
ใหผูสนใจไดทําการศึกษาและสรางชุดการสอนใน
วิชาอื่นๆ ตอไปอีกดวย 
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2.  วัตถุประสงคการวิจัย  
      2.1  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ประกอบคําบรรยาย เรื่อง แรง 
      2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม ของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดการสอนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
      2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดการสอนประกอบคําบรรยาย เรื่อง แรง  
 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 3 .1  ชุดการสอนเรื่องแรง  ที่ผู วิจัยสรางขึ้น 
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด 70/70 
 3.2 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.3  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอน
มีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม
ในระดับมาก  
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
       4.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  
สาขาวิชาโยธาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 
20 คนและนักเรียนทุกสาขาวิชาชาง ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม ในภาคเรียนฤดูรอน ป
การศึกษา 2550 จํานวน 25 คน 
 4.2  เนื้อหาของชุดการสอนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนเนื้อหาเรื่องแรง วิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 2000-1420 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2545 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.3.1   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ไดแก วิธีสอนโดยใชชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรม 
 4.3.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ไดแก 
 ก)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข)  ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการ
สอน   
 
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       5.1  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน ในการจัด
กิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนวิ ช า วิทย าศ าสตร
อุตสาหกรรม  เพื่อชวยพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรมสูงขึ้น 
       5.2  เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่
ชวยในการถายทอดเนื้อหาสาระโดยเนนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดเทาเทียมกัน  และสรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนรู 
 
6.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
       บุญยงค [1]  ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดย
ใหผูเรียนสรางความรูกับการสอนแบบปกติ พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  ที่ไดรับการสอน
โดยใหผูเรียนสรางความรูสูงกวาการสอนแบบปกติ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติตอ
วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนโดยใหผูเรียนสรางความรูกับการสอนแบบปกติ
ไมแตกตางกัน 
 ไพชยนต [2] ศึกษาการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย  ผูสอนตอการใช ชุดการสอนวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักเรียนระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   พบวา 
ความพึงพอใจของผูสอน ที่มีตอการใชชุดการสอน
วิชาวิทยาศาสตร เพื่อคุณภาพชี วิต  อยู ในระดับดี 
( 38.4=X )  ซึ่ ง ส รุ ป ไ ด ว า ชุ ด ก า ร ส อ น วิ ช า
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่พัฒนาขึ้นสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับผูสอนสามารถนําไปใชใน
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได 
 รัฐพงศ [3] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 
26 อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ที่ไดรับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูโดยการเสริมแบบฝกหัด และเกม
การแขงขันเปนทีม พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูโดยการเสริมแบบฝกหัดและ
การแขงขันเปนทีม มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร
สูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 วชิรศักดิ์ [5] ศึกษาการทดลองใชชุดการสอน
วิทยาศาสตรเพื่อสรางเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนพินพลราษฏรต้ังตรงจิต 12 อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก พบวา นักเรียนที่สอนโดยใชชุดการสอน
วิทยาศาสตรเสริมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นพื้นฐานแตกตางกับนักเรียนที่สอนโดยวิธีปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
  
7.  วิธีดําเนินการวิจัย 
       การวิจัยครั้งนี้ รูปแบบการศึกษาเปนการทดลอง
แบบ The Non-Randomized One-Group Pretest-
Posttest Design โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
       7.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
       7.2 กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยเลือก
แบบเจาะจง  จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 20 คนเปนกลุม
ทดลองที่ 1  และนักเรียนทุกสาขาวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม ในภาคเรียนฤดู
รอน ปการศึกษา 2550 จํานวน 25 คน เปนกลุม
ทดลองที่ 2   
       7.3  สรางเครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัย ไดแก 

7.3.1  ชุดการสอนประกอบคําบรรยาย 
ประกอบดวย   แผนการสอน  วัตถุประสงค เ ชิง
พฤติกรรม  ใบเนื้ อหา  ใบแบบฝกหัด   ใบเฉลย
แบบฝกหัด  และสื่อการสอน  
 7.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 

 7.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม  

       7.4  หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ      โดย
ผูเช่ียวชาญตรวจและประเมินผลความตรงของเนื้อหา 
จากนั้นนําเครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดลองใช  
       7.5 เก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   7.5.1ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน 
(Pretest)  
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  7.5.2 ผูสอน สอนโดยใชชุดการสอน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  
  7.5.3 ทําแบบฝกหัดเพื่อประเมินผลความกาวหนา
ระหวางเรียน 
  7.5.4 ทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
จบบทเรียน (Posttest) 
  7.5.5 ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
       7.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

 

8.  ผลการวิจัย 
       ตารางที่ 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอน
(กลุมทดลองที่ 1)  

รายการ N ∑x X  คะแนน
เต็ม 

รอยละ 

คะแนนจาก 
การทําแบบฝกหัด 

20 1018 50.9 68 74.85 

คะแนนจาก 
การทด
แบบทดสอบ 

 
20 

 
472 

 
23.6 

 
30 

 
78.67 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา เมื่อนําชุดการสอนไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกลุมทดลอง
ที่ 1 จํานวน 20 คน พบวา นักเรียนทําแบบฝกหัดได
ถูกตองเฉลี่ยคิดเปน   รอยละ 74.85 ของคะแนนเต็ม 
และทําขอสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน
ไดถูกตองเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.67 ของคะแนนเต็ม 
ซึ่งแสดงวาชุดการสอนเรื่องแรง     ที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 70/70 จริง 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 

รายการ N X  ∑D ∑D
2 t 

คะแนนทดสอบ 
กอนเรียน 

 
25 

 
10.4 

คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 

 
25 

 
15.8 

 

 

135 

 

 

925 

 

 

9.448 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  df = 24  t = 2.492 
(One Tailed) 

 

      จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวา เมื่อนําชุดการสอน
เรื่องแรง ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 25 คน ทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา 
ผลของคะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบกอนเรียน 
(Pre-test) กับหลังเรียน (Posttest) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 คา  t  จากการคํานวณเทากับ 
9.448 ซึ่งสูงกวาคา  t  จากตาราง (t = 2.492) แสดง
คะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนจริง
เช่ือถือได ระดับความเชื่อรอยละ 99 หรือเรียกอีกนัยหนึ่ง
แสดงวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของกลุมตัวอยางหลังเรียน
ดวยชุดการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นทําใหมีผลการเรียน
สูงขึ้นจริง 
ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 
รายการความพึงพอใจ 
ในดานตางๆ 

 

X  

 
S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
2.ภาพและภาษาที่ใชในบทเรียน 
3.ตัวอักษรและสีโดยภาพรวม 
4.แบบทดสอบ 

4.25 
4.25 
4.34 
4.31 

0.42 
0.48 
0.49 
0.36 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.29 0.44 มาก 
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา เมื่อนําชุดการสอนเรื่องแรง 
ไปทดลองใชกับนักเรียนที่ เปนกลุมตัวอยางกลุม
ทดลองที่ 2จํานวน 25 คน ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ ได
คาเฉลี่ยรวม 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 
และเมื่อพิจารณารายดานจะไดคาเฉลี่ยระหวาง 4.25 
ถึง  4 .34 โดยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีคา
ระหวาง 0.36 ถึง 0.42 แสดงวาผูเรียนกลุมทดลองที่ 2 
มีความพึ งพอใจตอการ เรี ยนวิชา วิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมในระดับมาก  
 
9.   สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 9.1  สรุปผลการวิจัย 
  9.1.1  ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 
เรื่องแรง ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ  74.85/78.67 
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70 เปนไปตามสมมุติฐาน 
  9.1.2 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  9.1.3  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมในระดับมาก ( 29.4=X ) 
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บทคัดยอ  
 

 โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ
และสรางเครื่องคั่วถั่วลิสงใหกลุมชาวบานนี้ไวใชงาน 
โดยมีอัตราการทําการผลิตในการคั่วถั่วลิสง 12 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง ซึ่งมีชุดอุปกรณควบคุมการทํางาน
ทั้งระบบไฟฟาและระบบควบคุมเชื้อเพลิง เพื่อทําการ
ทดลองคั่วถั่วลิสงสุกไดทั่วถึงพอดีผูวิจัยไดศึกษาและ
ทําการออกแบบและสรางเครื่องคั่วถั่วลิสงชุดนี้ ใหมี
ขนาดพอเหมาะเพื่อใหเปนอุปกรณเครื่องตนแบบ
จํานวน 1 เครื่อง จากนั้นไดทดลอง และปรับปรุงจน
ได เครื่องคั่วถั่วลิสงที่สมบูรณ  

เครื่องคั่วถั่วลิสงที่สรางขึ้นไดผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเช่ียวชาญจํานวน 12 ทาน เปนผูประเมิน
คุณภาพของเครื่อง แบบประเมินคุณภาพไดแบงการ
ประเมินคุณภาพออกเปน 3 ดานคือ ดานโครงสราง 
ดานการใชงาน และดานผลที่ไดรับจากเครื่องมือที่
สรางขึ้น ผลจากการประเมินคุณภาพเครื่องคั่วถั่วลิสง 
ผูศึกษาไดนํามาทําการวิเคราะห พบวามีคุณภาพ อยูใน
ระดับคุณภาพดีทั้งในภาพรวมและรายดาน โดยไดผล
การประเมินคาเฉลี่ย (X) เทากับ 4.561 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เทากับ 0.465 และคาการประหยัด

แกสที่ 30 % ตรงตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งแสดงวา
เครื่องที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี สามารถนําไปใชงานได
อยางดี  
 
คําสําคัญ  : เครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัดพลังงาน  
 

Abstract  
 

 The problem’s objective is to design 

and construct dry-roasting machine for peanuts 

for this group of people The machine can 

produce dry-roasting peanuts for 12 kg. per 

hour. There are power system and fuel system to 

control the operation. The researcher constructs 

a prototype and has it tested. The experiments 

are carried out dry-roasting peanuts until they 

are all dry-roasted. others improvements are 

made to make the machine perfectly done. The 

machine is evaluated by 12 experts. The 

evaluation consists of 3 aspect’s, namely, 

construction, operation and production. The 

results are analysed can be stated that the 

quality of the machine is generally and 

individually good. The mean is 4.561 and the 
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variation standard is 0.465. The use of fuel is 

reduced at 30 % which meet the criteria. This 

concludes that the machine’s quality is taken as 

good and can be used effectivelye  

 

Keyword  : Energy-Saving Dry-Roasting Peanut 

Machine  
 

1. บทนํา  
 จากนโยบายของรัฐบาลชุดกอนไดจัดใหมี
โครงการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ มาจนถึงรัฐบาล
ชุดปจจุบัน    ไดมีการสงเสริมใหประชาชนทั่วไปใน
ประเทศ ไดมีอาชีพเสริมและมีรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้นสอดคลองกับนโยบายในการ
บริหารประทศ    ตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งกลุมชาวบานไดดําเนินการจัดต้ังกลุม
ขึ้นมาเพื่อดําเนินการผลิตผลิตภัณฑการแปรรูปถั่วลิสง 
ใหเปนสินคาที่สามารถสรางรายไดใหกับกลุมชาวบาน 
โดยผลิตตามความตองการที่สั่งเขามาและนําไปจําหนายเอง 
ซึ่งมีปริมาณการผลิตจํานวนประมาณ 2,500 กิโลกรัม
ตอเดือนเปนอยางมาก กลุมชาวบานใชคนคั่วจํานวน 
4 คน/วัน/กระทะ กระทะละ 1 - 2 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
จํานวนที่ผลิต/วัน 64 กิโลกรัม/วัน เดือนละ 1,920 กิโลกรัม 
กําลังการผลิตในการคั่วของเครื่องที่ผลิตขึ้น 12 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง ได 96 กิโลกรัม/วัน 
เดือนละ 2,880 กิโลกรัม กลุมชาวบานนี้จึงมีความตองการ
ที่จะไดเครื่องคั่วถ่ัวลิสง มาชวยในการผลิตผลิตภัณฑ
แปรรูปถั่วลิสงไวใชงานเพื่อที่จะไดผลิตใหทันกับ
ความตองการของตลาดในแตละเดือน ซึ่งในทองตลาด
เครื่องจักรชนิดนี้ยังไมมีจําหนาย และในปจจุบันยังเปน
สิ่งประดิษฐของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอยู    และใน
ปจจุบันสถานการณของเชื้อเพลิงน้ํามันและแกสไดมี

แนวโนมสูงขึ้นทุก ๆ ป ผูศึกษาจึงไดทําการออกแบบ
และสรางเครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัดพลังงานขึ้น 
เพื่อใหกลุมชาวบานไดใชเครื่องคั่วถ่ัวลิสงประหยัด
พลังงานซึ่งจะชวยลดตนทุนในการผลิต และเปน
เครื่องตนแบบ ใหชาวบานกลุมนี้ไวใชงาน ซึ่งผูที่
สนใจสามารถนําแบบของเครื่องคั่วถ่ัวลิสงไปสราง  
ใชงานได และเพื่อหาสมรรถนะของเครื่องคั่วถ่ัวลิสง
ประหยัดพลังงาน ซึ่งเครื่องคั่วถ่ัวลิสงประหยัดพลังงาน 
ที่สรางขึ้นสามารถใชงานไดโดยระบบควบคุมอุณหภูมิ
และโซลินอยดวาลว เปนอุปกรณที่ชวยทําใหประหยัด
พลังงานจากเชื้อเพลิงแกสไดไมนอยกวา 30 % และ
ตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ  
ไมตํ่ากวา 3.50 (ในระดับคุณภาพดี)  
 
2. วิธีดําเนินการศึกษา ในการออกแบบและสรางเครื่อง
คั่วถ่ัวลิสงประหยัดพลังงานครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง
ทดลอง โดยไดมีการศึกษาตามขั้นตอนตาง ๆ ตาม
หัวขอดังนี้  
2.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน ไดแก ศึกษาประเด็นปญหา
จากความตองการของกลุมชาวบาน ศึกษาขอมูลการคั่ว
ถั่วลิสงแบบดั้งเดิม ศึกษาขอมูลถั่วลิสง การถายเท
ความรอนและการถายเทความรอนในฉนวน แกส
ปโตรเลียมเหลว ทฤษฎีการออกแบบเครื่องจักร 
ทฤษฎีของแบบประเมิน งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
ศึกษาขอมูลในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งมี
ขอบเขตของการศึกษา ดังนี้  
2.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหาการศึกษาการศึกษาเรื่องนี้
เปนการออกแบบและสรางเครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัด
พลังงาน ที่สามารถคั่วถ่ัวลิสงซึ่งมีกําลังการผลิตได 12 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง  
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2.1.2 ดานกลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญที่มีความรูในดาน
การออกแบบและสรางเครื่องจักรจํานวน 9 คน และ
ตัวแทนกลุมชาวบาน  ที่มีประสบการณในการคั่ว       
ถั่วลิสง  จํานวน 3 คน  
2.1.3 ดานระยะเวลาของการศึกษา  
- ระยะเวลาในการสรางเครื่องคั่วถ่ัวลิสงระหวางเดือน
มิถุนายน - ตุลาคม 2550  
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
เครื่องคั่วถ่ัวลิสงประหยัดพลังงาน และแบบประเมิน
คุณภาพสมรรถนะของเครื่อง  
2.2.1 วิธีการสรางเครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัดพลังงาน 
ผูศึกษาไดดําเนินการออกแบบและสราง ดังรูปที่ 1 
และมีกระบวนการสรางตามลําดับดังรูปที่ 2  

 

รูปท่ี 1 เครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัดพลังงาน  
2.2.2 แบบประเมินคุณภาพของเครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัด
พลังงาน เปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยมีความหมายตาง ๆ ดังนี้คือ  
4.50 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก  
3.50 – 4.49 หมายถึง คุณภาพดี  
2.50 – 3.49 หมายถึง คุณภาพควรพอใช  
1.50 – 2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง  
1.00 – 1.49 หมายถึง คุณภาพตองปรับปรุง  

2.2.3 วิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพของเครื่อง ผู
ศึกษาไดดําเนินการสรางดังนี้  

 

รูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนการสรางแบบประเมิน  
คุณภาพเครื่องคั่วถั่วลิสงประหยัดพลังงาน  
2.3 การวิเคราะหขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญที่ไดทํา
การประเมินเคร่ืองคั่วถั่วลิสงประหยัดพลังงาน  
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร ( x )  

N
x

x ∑=  

               x =  คาเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็น  
         ∑ x  =  ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผูเช่ียวชาญ  

              N = จํานวนผูเช่ียวชาญ  
 
การวิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เปนการกระจายของ  
 ระดับความคิดเห็นโดยใชสูตร (S.D.)  
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S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  
           ระดับความคิดเห็น 

∑ x = ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผูเช่ียวชาญ  
2∑ x = ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผูเช่ียวชาญ  

                 ยกกําลังสอง  
N = จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 
3. ผลการศึกษา โดยแสดงผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบประเมินความคิดเห็น        โดยแบงผลการวิเคราะห
ออกเปน 3 สวนดังนี้  
3.1 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในดานโครงสรางโดย
มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.535 คะแนน และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.459  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คุณภาพในดานโครงสราง 
 

3.2   ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในดานการใชงาน 
โดยมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.666 คะแนน  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.473  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คุณภาพในดานการใชงาน  

 
3.3 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในดานผลที่ไดรับจาก
เครื่องมือที่สรางขึ้น โดยการทดสอบ คั่วถั่วลิสง โดยมี
คาเฉลี่ย ( x )เทากับ 4.683 คะแนน และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.464  
 

 

รูปท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณภาพในดานผลที่ไดรับจากเครื่องมือที่สรางขึ้น  
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สรุปไดวาผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันทั้ง 3 ดาน
คือ ในดานโครงสราง,ดานการใชงาน,ดานผลที่ไดรับ
จากเครื่องมือที่สรางขึ้น มีคาเฉลี่ย (X) ของจุดประเมิน
ทั้ง 17 จุดประเมิน อยูในเกณฑ 3.50-5.00 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ไมเกิน 1.00 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับดี  
 
4. อภิปรายผล  
4.1 ดานที่ผูเชี่ยวชาญตองการใหปรับปรุง  คือ  ดาน
โครงสราง   ถังคั่วควรปรับความเร็วในการหมุนได 
ดานการใชงาน   ตัวล็อคฝาถังควรทําตัวล็อกที่สะดวก 
และ ดานผลที่ไดรับจากเครื่องมือท่ีสรางขึ้น   ควรมี
ออดสัญญาณเตือนขณะทําการคั่วถั่วลิสงสุกแลว  
4.2 ดานที่ผูเชี่ยวชาญไดใหคําติชม คือ ดานโครงสราง 
โครงสรางของเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเหมาะสมดี ดาน
การใชงาน     หลักการทํางาน  ไมซับซอนมากงายกับ
ผูใชเครื่องนี้ และดานผลที่ไดรับจากเครื่องมือท่ีสรางขึ้น 
สามารถนําไปใชกับลักษณะงานอื่นที่หลากหลายได  
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การสรางเครื่องปนแยกน้ําผลหมอน  
Construction of Mulberry Juice Extractor  
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบสราง
และหาประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ําผลหมอน โดยใช
เกลียวอัดปนผลหมอนใหแตก เพื่อใหน้ําผลหมอน
ไหลออกจากผลหมอนโดยแยกกากและน้ําออกจากกัน 
โดยการอัดปนเพียงครั้งเดียว จากผลการทดสอบ ผลหมอน 
1 กิโลกรัมไดน้ําผลหมอนประมาณ 0.505 กิโลกรัม
คิดเปน 505. % สวนที่เหลือจะเปนกากผลหมอน เมื่อ
นํากากผลหมอนมาปนซ้ํา จะไดน้ําผลหมอนประมาณ 
0.15 กิโลกรัม คิดเปน 15 % เวลาที่ใชในการปนโดยเฉลี่ย 
10 นาที / กิโลกรัม  

จากแบบสอบถามไดความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ทั้ง 9 ทาน ปรากฏวาระดับประเมินคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.39 แสดงวา
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ในดานการใชงาน
มีประสิทธิภาพ อยูในเกณฑดีมาก เหมาะสมที่จะใช
เปนเครื่องแยกน้ําผลหมอนและผลไมอื่น ๆ ที่มีขนาด 
และคุณสมบัติใกลเคียงกัน 

 
คําสําคัญ  : น้ําผลหมอน เครื่องปนแยกน้ําผลหมอน 

 
 
 
 

Abstract  
 

The purpose of this research is to design 

and construct a mulberry juice extractor by 

using a screw press to crush and separate. The 

results reveals that 1 kg. mulberries produce 

0.505 kg. juice (50.5 %). When the residue is 

used to crush repeatedly once, 0.15 kg. juice is 

produced or 15% which spend 10 minutes per 1 kg.  

Nine experts from the field of agricultural 

science of mulberry, design, factory mechanics, 

machines and metal work, are invited to 

evaluate the machine’s effectiveness which is 

calculated 0.48 in mean and 0.39 in S.D. It can 

be seen that they had an agreement in designing 

structures and a very good practicality which is 

suitable for this machine to be used with other 

kinds of fruits having similar size and quality.  

 

Keywords  : mulberry juice, juice extractor  

  
1. บทนํา  

ไวนหมอนจําเปนตองเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 
เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค แตการ
ผลิตไวนหมอนยังพบปญหา เนื่องจากกระบวนการ
ปนน้ําผลหมอน จากที่ไดเขาไปศึกษาใน โรงงานผลิต

หน้าที่ 364



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-104 

ไวน  “นอรธอีสตสยามไวนเนอรี่”  และสาขา
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ที่ผลิตไวนจากน้ําผลหมอน 
ผูวิจัยไดสังเกต พบวา เครื่องที่ใชนั้นไมสามารถแยก
น้ําผลหมอนออกจากกากได เพราะใชเครื่องปนผลไม
ธรรมดา รวมทั้งน้ําผลหมอนที่ไดตองนําไปกรองเพื่อ
แยกน้ําออกจากกากอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเสียเวลาในการ
แยกน้ําผลหมอน จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ในการสรางเครื่องปนแยกน้ําผลหมอนที่สามารถแยก
น้ําออกจากกากไดในเวลาเดียวกัน  
2. เครื่องปนแยกน้ําผลหมอน ที่ออกแบบสรางและ
พัฒนาขึ้นนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องปน
แยกน้ําผลหมอนตอไป  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  

ในการออกแบบสร าง เครื่ องจะตองศึกษา
รายละเอียดตางๆ ทั้งจากเครื่องเดิมที่มีอยู ชนิด 
ลักษณะตาง ๆ ของผลหมอนที่จะนํามาทําการปนเพื่อ
แยกน้ําออกจากผล ทั้งยังตองทําศึกษาการทํางานของ
เครื่องปนแยกน้ําผลหมอนวามีหลักการอยางไรบาง
ในการแยกน้ําออกจากผลหมอน จากการศึกษาขอมูล
เบื้องตน ทั้งดานการออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ ของ
เครื่อง รวมถึงความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน เพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําวิจัย ผูจัดทําโครงการไดแบง
หัวขอตางๆ ดังตอไปนี้  
2.1 หมอน  
2.2 ไวนหมอน  
2.3 มอเตอร  
2.4.หลักการ และทฤษฏี ที่ใชในการออกแบบชิ้นสวน  
2.5. วัสดุอุตสาหกรรม  
2.6. การแยกของเหลวจากของแข็งโดยการบีบอัด  
2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ปรียาพันธุ เอกพิทักษดํารง และอดิศร ยะไชยศรี 
( 2538 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาโครงการ การพัฒนา
เครื่องคั้นน้ําสับปะรด  

มีจุดประสงคเพื่อทดลองสรางเครื่องคั้นน้ําสับปะรด 
และทดสอบหาประสิทธิ์ภาพและความสามารถใน
การทํางานของเครื่อง  

ตัวแปรที่ศึกษาคือ จํานวนครั้งและความเร็วรอบ
ที่เหมาะสมในการคั้น ในการทดสอบพบวา จํานวนครั้ง
ที่เหมาะสมคือ 1 ครั้ง เพราะในการคั้นครั้งที่ 2 และ 3 
กากจะเละและจะติดอยูที่เครื่องไมออกจากเครื่อง ทําให
เครื่องทํางานไมสะดวก    ใชเวลาในการคั้นนานและ
ผลผลิตที่ไดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น การทดสอบ
หาความเร็วรอบที่เหมาะสมพบวา    ความเร็วรอบที่
เหมาะสมที่สุดในการคั้นน้ําสับปะรดดวยเครื่องนี้คือ 
65 รอบตอนาที ที่ความเร็วรอบนี้ไดผลทดสอบโดย
คาเฉลี่ยคือ  

เปอรเซ็นตน้ําสับปะรด 46.20 %  
เปอรเซ็นตกากสับปะรด 42.43 %  
ความสามารถในการทํางาน22 กก/ชม.  
ประสิทธิภาพของเครื่อง 53.84 %  

จากการทดสอบทั้งหมดพบวาเครื่องคั้นน้ําสับปะรดมี
ปญหาคือ รองของลูกหีบลึกเกินไป ทําใหเสนใยสับปะรด
ติดเครื่อง  

สมโภชน สุดาจันทรและสุรพล ภูมิพระบุ 
(2541:บทคัดยอ)  ไดศึกษา   การศึกษาวิจัยที่มีผลตอ
สมรรถนะของเครื่องคั้นกะทิแบบใชเกลียว พบวา  
 เมื่อคั้นกะทิดวยเครื่องคั้นกะทิแบบเกลียวอัด
โดยใชมือ น้ําหนักที่ใชในการอัดมะพราวที่เหมาะสม
ที่ใชขูดควรอยูในชวง 130 – 145 กก.(1275.3-1422.5 
นิวตัน) และปริมาณมะพราวขูดที่นํามาอัดควรอยูในชวง 
600-850 กรัม ซึ่งจะไดเปอรเซนตกะทิเฉลี่ยอยูในชวง 
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45-50 %   เมื่อคั้นกะทิดวยเครื่องคั้นกะทิแบบดันอัดที่
พัฒนาขึ้นโดยใชแรงคน (1) แปนอัดที่ควรเลือกใช คือ 
อัดแบบมีหนาตัดโคงและมีแผนโคงรองรับ จะสามารถ
กะทิสูงกวาแบบหนาตัดราบ   (2)  น้ําหนักกระทําที่
ปลายแขนโยกที่เหมาะสมในการอัดมะพราวขูดควร
อยูในชวง 25-30 กก. (3) ปริมาณมะพราวขูดที่นํามา
อัดควรมีปริมาณ 500 กรัม ที่ใชแปนอัดหนาตัดโคงที่
แรงกดที่ปลายแขนโยกประมาณ 25-30 กก.จะไดกะทิ
เฉลี่ย 54.49 %  

เมื่อคั้นกะทิดวยเครื่องบดเนื้อแบบเกลียวอัด
ที่ปรับปรุงสําหรับคั้นกะทิ  

(1) ตะแกรง ที่เลือกใชคั้นกะทิควรมีขนาด
เสนผาศูนยกลางรู 1.7 ม.ม. (2) ความเร็วของเกลียวอัด
ควรอยูในชวง 75-95 รอบตอนาที เมื่อปอนมะพราว
ขูดดวยอัดตราปอน 77 กก. ตอชม. (3) อัตราการปอน
มะพราวขูดไมควรเกิน 77 กก.ตอชม. เมื่อปอนมะพราวขูด
ดวยอัตราการปอน 77 กก.ตอ ชม. จะไดความสามารถ 
ในการคั้นกะทิ  และเปอซเซ็นตกะทิเฉลี่ย  อยูระหวาง 
20.32-21.57  กก.ตอ ชม.    และ 45-66 %    ตามลําดับ 
ความสามารถในการคั้นกะทิจะลดลงเมื่ออัตราการปอน
เพิ่มเปน 98 กก.ตอ ชม.  
 
3. วิธีดําเนินการของงานวิจัย  

การดําเนินการงานวิจัยเรื่องการสรางและ
พัฒนาเครื่องปนแยกน้ําผลหมอน ผูจัดทําไดศึกษา
ขั้นตอนและการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ที่ใชในการสราง
และพัฒนาเครื่องปนน้ําและผลหมอน โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังนี้  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

โดยกลุมผูชํานาญการณ ผูเช่ียวชาญ ผูมี
ประสบการณในการทําไวนหมอน ผูมีความสามารถ

ในการใชเครื่องปนแยกน้ําผลหมอนและผูเช่ียวชาญ
ดานอื่น ๆ จํานวน 9 ทาน จากการทดสอบของ
ผูเช่ียวชาญทั้ง 9 ทาน จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญที่มีตอการสรางและพัฒนาเครื่องปน
แยกน้ํ าผลหมอนดํา เนินการศึกษาเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยมอบแบบสอบถามแกผูเช่ียวชาญที่
ไดเลือกไวจํานวน 9 ทาน แลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหผลถึงความสอดคลองกันทางความคิดเห็น 
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ในแตละหัวขอที่ทําการประเมิน   โดยผล
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ ตามขั้นตอนดําเนินการทดลองเครื่องปน
แยกน้ําผลหมอนนี้ ไดทดสอบในสวนของการปนผลหมอน 
ในการทํางานที่สัมพันธกันระหวางเกลียวหมุนปน 
ความเร็วในการปน และ ปริมาณของน้ําหมอนที่ได
จากการปน ไดนําขอมูลผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ  

3.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพ  
ผูจัดทําโครงการไดทําการทดสอบการทํางานเครื่อง
โดยตรง การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง 
ประเมินโดยกลุม ผูชํานาญการณ ผูเช่ียวชาญ ผูมี
ประสบการณในการทําไวนหมอน ผูมีความสามารถ
ในการใชเครื่องปนแยกน้ําผลหมอนและผูเช่ียวชาญ
ดานอื่น ๆ จํานวน 9 ทาน จากการทดสอบของ
ผูเช่ียวชาญทั้ง 9 ทาน  ทางผูทําวิจัยไดออกแบบใบประเมิน
หาประสิทธิภาพของเครื่องปนแยกน้ําผลหมอน และ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องที่ไดจาก
ผูเช่ียวชาญทั้ง 9 ทาน  
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4. ผลการศึกษา  
 ใชผลหมอนที่สดและสุกสีแดง-มวง จํานวน 
10 กิโลกรัม มาทําการปนแยกน้ําผลหมอน ไดน้ําผลหมอน 
50.5 % โดยแยกปนเปน 4 ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. ครั้งที่ 1 ใชผลหมอน 1 กิโลกรัม ปนได
น้ําผลหมอนเทากับ 50 %  

2. ครั้งที่ 2 ใชผลหมอน 2 กิโลกรัม ปนได
น้ําผลหมอนเทากับ 53.33 %  

3. ครั้งที่ 3 ใชผลหมอน 3 กิโลกรัม ปนได
น้ําผลหมอนเทากับ 48.7 %  

4. ครั้งที่ 4 ใชผลหมอน 4 กิโลกรัม ปนได
น้ําผลหมอนเทากับ 50 %  
 จากการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง โดยการเพิ่มปริมาณ
ของผลหมอนขึ้นครั้งละ 1 กิโลกรัม รวม 10 กิโลกรัม 
เครื่องปนแยกน้ําผลหมอนที่สรางและพัฒนาขึ้น
สามารถปนแยกน้ําผลหมอนไดเฉลี่ย 50.5 %  หรือ 
0.505 กิโลกรัมตอ 1 กิโลกรัม ในการปนเพียงรอบเดียว  
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองเครื่องปนแยกน้ําผลหมอน  
 

 
 
5. อภิปรายผล  
ผูจัดทําไดออกแบบตามหลักการโดยใชเกลียวหมุน
ปนและทอปน เปนวัสดุที่ปลอดภัย ในการปนอัดเพียง
ครั้งเดียวใหไดน้ําผลหมอนใหมากที่สุด    ใชมอเตอร
ขนาด ½ แรงมา 220 โวลต ความเร็วรอบ 1,440 รอบ/นาที 

เปนตนกําลัง    มีความเร็วรอบที่เกลียวปนในทอปน
เทากับ  156  รอบ/นาที   เครื่องมีขนาดและรูปรางที่
พอเหมาะ คือ มีความสูง 1 เมตร มีความยาว 0.95 เมตร 
และ มีความกวาง 0.70 เมตร เครื่องสามารถทํางานได
ตามหลักการที่ออกแบบสรางและพัฒนาไว โดยใช
ปนแยกน้ําผลหมอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่
ตองการ  

ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญทั้ง ทานดาน
โครงสรางการออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องปน
แยกน้ําผลหมอน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.8 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D ) เทากับ 0.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เครื่องแยกปนน้ําผลหมอนที่สรางขึ้น  
 

 
ภาพที่ 2 ผลหมอนและน้ําผลหมอน  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาสภาพน้ําทวมเปนสิ่งที่จําเปนอยาง
ยิ่งตอการวางแผนและบริหารจัดการปญหาน้ําทวม 
เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
สําหรับบทความนี้นําเสนอแนวทางศึกษาสภาพน้ํา
ทวมเชิงพื้นที่ดวยแบบจําลองคณิตศาสตร MIKE11-
GIS ซึ่งเปนการประยุกตใชแบบจําลองพลศาสตรการ
ไหลของน้ํา (Hydrodynamic model) รวมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) สําหรับจําลองสภาพน้ํา
ทวมในลําน้ําและในพื้นที่น้ําทวมที่อยูนอกลําน้ํา โดย
การศึกษานี้เลือกพื้นที่ศึกษาลุมน้ําปะเหลียนในบริเวณ
ชุมชุนยานตาขาว  ซึ่งเปนเขตชุมชนที่ไดรับความ
เสียหายจากน้ําทวมเปนประจําทุกป จากผลการศึกษา 
พบวาระดับน้ําทวมสูงสุดที่บริเวณยานตาขาวในชวงป 
พ.ศ. 2538-2549 มีคาเทากับ 3.0 ม. (รทก) โดยระดับ
น้ําทวมสูงสุดในรอบปเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป มีคา
เทากับ 5.50,  5.85, และ 6.00 ม. (รทก) ตามลําดับ 
ทั้งนี้มีความลึกของน้ําสูงสุดในรอบปเกิดซ้ํา 10, 50 
และ  100 ปเทากับ  2.00,  2.40  และ  2.50 เมตร 
ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ  : การจําลองน้ําทวม, แบบจําลองพลศาสตร
การไหลของน้ํา, แผนที่น้ําทวม, ลุมน้ําปะเหลียน  
 

Abstract 
 
 Flood study is needed for plan, 

operation and management stages in order to 

provide the measures of flood defense. This 

paper presents the application of MIKE11-GIS 

model which links hydrodynamic model, 

MIKE11 with geographic information system 

(GIS) for managing the flood in the study area of 

Palean River Basin, Trang, Thailand. MIKE11 is 

used to simulate flow in the river and to 

determine flood level. The extent of over-bank 

flooding is delineated by linking the MIKE11 

model with GIS. The results showed that the 

maximum water level in Palean River at 

Yantakao District from 1995 to 2006 is 3.00 m 

MSL. The maximum water level at design flood 

of 10, 50 and 100 year return period is 5.50, 

5.85 and 6.00 m MSL, respectively. The 

maximum water depth in Yantakao District at 

design flood of 10, 50 and 100 year return 
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period is 2.00, 2.40 and 2.50 meters, 

respectively. 

 

Keyword : Flood modeling, Hydrodynamic 

model, Flood map, MIKE11-GIS, Palean River 

Basin 

 

1. บทนํา 
อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและ

สร า งความ เสี ยหายต อ ชี วิตและทรัพยสินของ
ประชาชนเปนอยางมาก การศึกษาสภาพน้ําทวมดวย
แบบจําลองทางคณิตศาสตรนอกจากจะชวยทําให
เขาใจพฤติกรรมการไหลของน้ําแลว ยังสามารถทําให
การวางแผนจัดการปญหาน้ําทวมมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น  MIKE 11 เปนแบบจําลองคณิตศาสตรที่นิยม
ใชในการจําลองสภาพการไหลในลําน้ําแบบไมคงตัว
และไมสม่ําเสมอ (Unsteady non-uniform flow) 
สําหรับหาปริมาณน้ําทวม และระดับน้ําทวมสูงสุด 
เพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการบรรเทา
ปญหาน้ําทวม [2], [4] และ [5] และสามารถนําไป
ประยุกตใชรวมกับขอมูลการทํานายปริมาณน้ําทาเพื่อ
คาดการณปริมาณน้ําในลําน้ําไดเปนอยางดี [3] และ 
[6] 

สําหรับบทความนี้เปนการประยุกตใช MIKE 11 
รวมกับขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดวยแบบจําลอง 
MIKE11-GIS เพื่อศึกษาสภาพน้ําทวมของลุมน้ําปะเหลียน
ในเขตชุมชนยานตาขาว ซึ่งเปนพื้นที่ไดรับความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก  โดยผลการศึกษา  ไดแก 
ปริมาณน้ําทวมและระดับน้ําทวมสูงสุด ความลึกของ
น้ําทวม   รวมทั้งแผนที่น้ําทวม     สามารถที่จะนําไป
ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และหาแนวทางบริหาร
จัดการปญหาน้ําทวมในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แบบจําลองน้ําทวมเชิงพื้นที่ MIKE11-GIS 
MIKE11-GIS พัฒนาขึ้นโดย DHI Water & 

Environment, Denmark   เปนแบบจําลองที่ใชสําหรับ
บริหารจัดการน้ําทวมในลําน้ําและพื้นที่น้ําทวมซึ่งอยู
นอกลําน้ํา    โดยแบบจําลองใชขอมูลโครงขายแมน้ํา 
และผลการจําลองการไหลจาก MIKE11 และขอมูล
ความสูงของภูมิประเทศ (Digital elevation model, DEM) 
ในการสรางแผนที่น้ําทวม ซึ่งแสดงคาระดับและความลึก
น้ําทวม รวมถึงชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม โดยแบบจําลอง 
MIKE11-GIS สามารถหาความสัมพันธระหวางระดับ
น้ําทวมตอพ้ืนที่และระยะทางที่เกิดน้ําทวมไดจากขอมูล
ความสูงของภูมิประเทศ รวมกับผลจําลองปริมาณน้ํา
ที่ไหลลนตลิ่งจาก MIKE11 แสดงดังภาพที่ 1 ความ
ถูกตองแมนยําของแผนที่น้ําทวมจะขึ้นอยูกับความ
ละเอียดของขอมูลความสูงภูมิประเทศ และผลจําลอง
สภาพการไหลจาก   MIKE11   ซึ่งความถูกตองของ 
MIKE11 นั้นสามารถตรวจสอบไดจากผลจําลองปริมาณ
การไหลของน้ําเทียบกับขอมูลปริมาณน้ําที่ วัดได 
สําหรับความถูกตองของแผนที่น้ําทวมจาก MIKE11-GIS 
สามารถตรวจสอบไดจากการเปรียบเทียบผลจําลอง
แผนที่น้ําทวม กับเหตุการณที่เกิดน้ําทวมขึ้นในอดีต  

การจําลองน้ําทวมเชิงพื้นที่ นอกจากใชขอมูล
ของความสูงภูมิประเทศแลว ยังสามารถนําขอมูลลักษณะ
ถนน  ทางรถไฟ  คันกั้นน้ํา  อาคารที่พักอาศัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพการใชประโยชนที่ดิน นโยบายการจัดการน้ําทวม 
และมาตรการบรรเทาน้ําทวม     มาใชวิเคราะหหาผล
จําลองสภาพการเกิดน้ําทวมสําหรับกรณีตางๆ ได 

หน้าที่ 370



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-105 

 
 

ภาพที่ 1 : ระดับน้ําทวมตอพ้ืนที่ และระยะน้ําทวม 
(ที่มา : www.dhisoftware.com) 

 
3. ลุมน้ําปะเหลียน 

ลุมน้ําปะเหลียนอยูในจังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ประมาณ 
990 ตร.กม. คลอบคลุมพื้นที่อําเภอปะเหลียน และ
อําเภอยานตาขาว แสดงดังภาพที่ 2 ปญหาน้ําทวมใน
เขตยานตาขาวเกิดขึ้นเปนประจําทุกป และสรางความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมแกราษฎรเปนอยางมาก 
ซึ่งสภาพภูมิอากาศของลุมน้ําปะเหลียนไดรับอิทธิพล
จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ 
จากผลการเก็บรวบรวมขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาตั้งแต
ป พ.ศ. 2538 ถึง 2549 ของสถานีตรวจอากาศจังหวัดตรัง 
พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธในอากาศสูงสุดเฉลี่ย 88% ปริมาณการระเหย
รายปเฉลี่ย 1,660 มม. ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 2,150 มม. 
และปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยต้ังแตป พ.ศ. 2538 ถึง 
2549 ของสถานี X139 ที่บานลําเกล็ง อ.ปะเหลียนมีคา
เทากับ 257 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําทามากที่ในป 
พ.ศ. 2547 และปริมาณน้ําทานอยที่สุดในป พ.ศ. 2543 
แสดงดังภาพที่ 3  

 
 

 
 

ภาพที่ 2: แผนที่ลุมน้ําปะเหลียน 
 

ปริมาณน้ําทวมที่รอบการเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 
ปจากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุม
น้ําตรัง-ปะเหลียน [1] แสดงดังภาพที่ 4 ซึ่งปริมาณน้ํา
ทวมสูงสุดในรอบการเกิดซ้ํา 100 ปมีคาเทากับ 1,060 
ลบ.ม./วินาที ในขณะที่ปริมาณน้ําทารายวันของสถานี 
X139 สูงสุดที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2546 มีคาเทากับ 174 
ลบ.ม./วินาที 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 : ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย สูงสุดและ
ตํ่าสุด ของสถานี X 139 บานลําเกล็ง 

อ. ยานตาขาว 

บานเกาะเคี่ยม 

คลองหิน

บานคลองปะ

แมน้ําปะ
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ภาพที่ 4: ปริมาณน้ําทวมรอบปเกิดซ้ําตางๆ [1] 

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 การจําลองสภาพน้ําทวมดวย MIKE11 
การจําลองสภาพการไหลของน้ําในคลองปะเหลียน
กําหนดขอบเขตศึกษาเริ่มจากสถานี X139 ที่บานลํา
เกล็ง และสิ้นสุดตรงบริเวณปากแมน้ําปะเหลียน โดย
ใชขอมูลรูปตัดตามยาวและตามขวางของคลองปะ
เหลียนในชวง กม. 0+00 ถึง 22+000 และใชขอมูล
ปริมาณน้ําทารายวันของสถานี X139 ของปพ.ศ. 2538 
ถึง 2549 จากกรมชลประทานจังหวัดตรัง ผลการ
จําลองสภาพการไหลของน้ําในคลองปะเหลียนแสดง
ดังภาพที่ 5 โดยจะเห็นวาในบริเวณยานตาขาวมีระดับ
น้ําทวม 

สูงสุดเทากับ 3.00 ม. (รทก) ทําใหมีน้ําไหลลน
ตลิ่งเทากับ 0.40 ม. สรุปปริมาณน้ําและระดับน้ําทวม
สูงสุดในรอบปการเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป ดัง
ตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณาระดับตลิ่งที่ 2.60 ม. (รทก) 
ทําใหมีระดับนํ้าที่ไหลลนตลิ่งในรอบการเกิดซ้ํา 10, 
50 และ  100 ป  เทากับ  2.90, 3.25 และ  3.40 ม . 
ตามลําดับ  

 
ภาพที่ 5: รูปตัดตามยาวของระดับน้ําสูงสุดในชวง

ป พ.ศ. 2538-49 ของคลองปะเหลียน 

ตารางที่ 1 : ปริมาณน้ําสูงสุด และระดับน้ําทวมสูงสุด
ที่บริเวณยานตาขาว 

สภาพน้ําทวม 

ระดับน้ําสูงสุด 
(ม. รทก) 

ปริมาณน้ํา
สูงสุด 

(ลบ.ม./วินาที) 

สูงสุดชวงปพ.ศ. 2538-49 3.00 174.00 

รอบการเกิดซ้ํา 10 ป 5.50 800.00 

รอบการเกิดซ้ํา 50 ป 5.85 957.00 

รอบการเกิดซ้ํา 100 ป 6.00 1040.00 

 
4.2 การจําลองน้ําทวมเชิงพื้นที่ดวย MIKE11-GIS  

จากการพิจารณาคาปริมาณน้ําที่ไหลลนตลิ่งของผล
การจําลอง MIKE11 รวมกับขอมูลความสูงของภูมิ
ประเทศ สามารถสรางแผนที่น้ําทวมโดย MIKE11-GIS 
ไดดังภาพที่ 6 (ก)  ถึง (ง)   การหาความลึกน้ําทวมจาก
การกําหนดแนวตัดตามยาวในแบบจําลอง MIKE11-GIS 
แสดงดังตัวอยางในภาพที่ 7 ซึ่งเปนรูปตัดตามยาวของ
ความลึกน้ําทวม ที่รอบการเกิดซ้ํา 10 ป   
 

 

 

ระดับน้ําสูงสุด 

ระดับทองน้ํา 
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(ก) 

 

 

(ข) 

 

 

(ค) 

 

(ง) 

ภาพที่ 6: แผนที่น้ําทวมสูงสุด (ก) ชวงปพ.ศ. 2538-49 
(ข) รอบปเกิดซ้ํา 10 ป (ค) รอบปเกิดซ้ํา 50 ป และ 
(ง) รอบปเกิดซ้ํา 100 ป 

สําหรับความลึกของน้ําทวมที่ยานตาขาวในรอบการ
เกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป มีคาเทากับ 2.00, 2.40 และ 
2.50 ม. ตามลําดับ   

 
 

ภาพที่ 7: รูปตัดตามยาวของระดับความลึกน้ําทวม
สูงสุดในรอบการเกิดซ้ํา 10 ป 

4.3 ความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวม  
มูลค าความเสียหายจากน้ํ าทวมสามารถ

คํานวณไดจากการซอน (Overlay) ช้ันขอมูลน้ําทวม 

ยานตาขาว 

ยานตาขาว 

ยานตาขาว 

ทาพญา 

ทาพญา 

ทาพญา 
บางดวน 

ในควน 

บางดวน 

ในควน 

ในควน 

บางดวน 

หนองบอ 

หนองบอ 

หนองบอ 

เกาะเปยะ 

เกาะเปยะ 

เกาะเปยะ 

ยานตาขาว 

ทาพญา 
บางดวน 

ในควน 

หนองบอ 

เกาะเปยะ 

แนวตัดตามยาว 
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กับช้ันขอมูลการใชประโยชนที่ดิน เชน ไรนา ชุมชน 
และเขตที่พักอาศัย รวมกับขอมูลการสํารวจความ
เสียหายที่เกิดจากเหตุการณน้ําทวมในอดีต เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางความลึกของน้ําทวม ตอมูลคา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น  สําหรับการศึกษานี้ ทําการ
ประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวมโดยใช
คาความลึกของน้ําทวมจากผลการจําลองสภาพน้ําทวม
ในชวงวันที่ 16-21 ธันวาคม 2548 รวมกับขอมูลความเสียหาย
จากน้ําทวมในชวงเวลาดังกลาว จากสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลยานตาขาวในป พ.ศ. 2548 
[7] ผลการคํานวณหามูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
จากน้ําทวมในรอบปเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป มีคา
เทากับ 6.69,  7.53  และ  7.95  ลานบาท   ตามลําดับ     
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับ
มูลคาความเสียหายของป พ.ศ. 2548 แลวจะเห็นวา
ความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวมในรอบการเกิดซ้ํา 10, 
50 และ 100 ป มีมูลคาที่มากกวาหลายเทาตัว 

ตารางที่ 2 : มูลคาความเสียหายจากน้ําทวมในรอบป
การเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป 

(หนวย : ลานบาท) 
มูลคาความเสียหายของ 

รอบการเกิดซ้ํา 
 

มูลคา
ความ

เสียหายใน
ป พ.ศ. 
2548 

10 ป 50 ป 100 ป 

ถนน 0.30 0.60 0.67 0.71 
การเกษตร 1.37 2.73 3.08 3.25 
ประมง 1.37 2.74 3.08 3.25 
ปศุสัตว 0.26 0.52 0.59 0.62 
บานเรือน 0.05 0.10 0.11 0.12 

รวมทั้งสิ้น 3.35 6.69 7.53 7.95 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

อุทกภัยในลุมน้ําปะหลียนสวนหนึ่งเกิดมาจาก
สภาพภูมิประเทศในบริเวณตนน้ําซึ่งเปนเนินเขาสูง 
และลักษณะของแมน้ํ าที่ ค อนข า งชัน  จากผล
การศึกษาสภาพน้ําทวมในลุมน้ําปะเหลียน พบวา
พื้นที่ของอําเภอยานตาขาว เกาะเปยะ ทาพญา ไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมเปนอยางมาก  เนื่องจากมี
ลักษณะภูมิประเทศที่ราบ แมวาความลึกของน้ําทวม
ในป พ.ศ. 2548 จะมีคาที่ไมสูงมากก็ตาม แตดวย
พ้ืนที่น้ําทวมซึ่งมีขนาดกวางจึงสงผลกระทบตอภาค
การเกษตรและการประมงโดยตรง และมีมูลคาความ
เสียหายคิดเปนรอยละ 82 จากมูลคาความเสียหาย
ทั้งหมด ระดับน้ําทวมสูงสุดในคลองปะเหลียนของ
รอบการเกิดซ้ํา 10, 50 และ 100 ป ที่บริเวณยานตา
ขาวเท ากับ  5 .50,  5 .85 และ  6 .00 เมตร  (รทก ) 
ตามลําดับ ซึ่งสงผลทําใหความลึกของน้ําทวมมีคา
เทากับ 2.00, 2.40 และ 2.50 เมตร ตามลําดับ 

MIKE11-GIS เปนแบบจําลองที่สามารถเขาใจ
ไดไมยาก สวนติดตอกับผูใช (Graphic user interface) 
ถูกออกแบบไวเปนอยางดี จึงทําใหใชงานไดงาย 
นอกจากนี้แลวยังสามารถจําลองสภาพน้ํ าทวม
รวมกับมาตรการปองกันน้ําทวมทั้งที่ใช และไมใชสิ่ง
ปลูกสรางได 

สําหรับแนวทางการศึกษาครั้งตอไป  อาจ
พิจารณาการจําลองสภาพน้ํ าทวมรวมกับขอมูล
โครงสรางพื้นฐานที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การเกิดน้ําทวม ไดแก ถนน ทางรถไฟ คันกั้นน้ํา หรือ
อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่ขวางทางน้ํา เปนตน 
ทั้งนี้ เพื่อใหผลการจําลองน้ําทวมเชิงพื้นที่มีความ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด  และ
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เนื่องจากในปจจุบันโครงการประตูระบายน้ําคลอง  
ปะเหลียนไดสรางเสร็จสมบูรณแลว ดังนั้นการศึกษา
สภาพน้ําทวมของคลองปะเหลียนจึงควรพิจารณา
เงื่อนไขการปฏิบัติงานของประตูระบายน้ํานี้ดวย 

  

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนยประสานงาน DHI Water & 
Environment ประจํ าประ เทศไทย  และภาควิชา
วิศวกรรมน้ําและการจัดการ สํานักวิชาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ที่ใหความ
ชวยเหลือในการใชงานแบบจําลอง  MIKE11 และ 
MIKE11-GIS 
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ผลกระทบการกอสรางภายใตสถานการณไมปกติในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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บทคัดยอ 

 
  ปญหาความไมสงบในพื้นที่  3  จังหวัด
ชายแดนภายใตส งผลกระทบตอ เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
อุตสาหกรรมการกอสรางซึ่งไมสามารถดําเนินการให
เ ส ร็ จ สิ้ น ต า มแผนที่ ว า ง ไ ว ไ ด  ก า ร ศึ ก ษ านี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อหาผลกระทบของการกอสรางภายใต
สถานการณที่ไมปกติซึ่งเลือกจังหวัดนราธิวาสเปน
พ้ืนที่ศึกษา และทําการหาลําดับความตองการขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ โดยพิจารณาปจจัยในดาน 
(1) งบประมาณ (2) แรงงาน (3) วัสดุกอสราง (4) 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน และ (5) ความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน  ผลการเก็บ
รวบรวมและวิ เคราะหขอมูลจากการสอบถาม        
กลุมตัวอยางที่เปนสถานประกอบการ 90 แหง จาก
ทั้งหมด 461 แหง (มีระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 90) 
พบวาปญหาดานแรงงานมีผลกระทบนอยที่สุด และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้
สถานประกอบการตองการความชวยเหลือในดาน 
การอํานวยความปลอดภัยมากที่สุด  และมีความ
ตองการใหชวยเหลือดานงบประมาณเปนลําดับนอยที่สุด  

คําสําคัญ  : ผลกระทบการกอสราง, 3 จังหวัดชายแดน
ภายใต, สถานการณไมปกติ, นราธิวาส 
 
 

Abstract 
 
 Violence in Southern Thailand over the 

past year caused economic and social problems. 

Many construction projects have been delayed 

by the terrorist actions including the form of 

bombings, shootings and assassinations. This 

paper is to determine the impact on construction 

projects under such situation and the request of 

construction project companies to government 

offices for supporting the problems of budget, 

labor, construction material, construction time, 

and security. Questionnaire survey was used to 

collect the information from the sampling of 90 

companies out of 461 companies within the study 

area of Narathiwat Province. The results showed 

that the most impact of construction project is 

the construction time, while the labor problem is 

very less impact. The first priority of the 
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companies to request to the governance offices is 

the security, while the last priority is the budget.  

 
Keyword  : Impact on construction project, 
Deep South province, Violence, Narathiwat 
 
1. บทนํา 

ปญหาความไมสงบในพื้นที่ ของ  3  จั งหวัด
ชายแดนภาคใตที่ เกิดขึ้นอยางรุนแรงและตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน สงผลกระทบตอธุรกิจอุตสาหกรรม
กอสรางอยางมาก การบริหารจัดการงานกอสรางในดาน
การเงิน เวลา และคุณภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ตอง
พิจารณาและพยายามควบคุมใหโครงการกอสราง
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  จากเหตุการณ
ความไมสงบที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณยิง ฆาตัดคอ ทําราย
รางกาย ลอบวางเพลิง วางระเบิด การชุมนุมประทวง 
การโรยตะปูเรือใบ และเผายางรถยนตบนถนน ทําให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง รวมถึงบุคลากร
ในสถานประกอบการ ถูกคุกคามในความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของตนเอง สงผลกระทบตอการ
ดําเนินการกอสรางเปนอยางมาก ไมวาจะเปนในดาน
แรงงานซึ่งมีการอพยพออกนอกพื้นที่ ดานการขนสง
และเคลื่อนยายวัสดุกอสราง  การควบคุมการใชวัตถุ
ระเบิดของโรงโมหิน ทําใหปริมาณการผลิตหินที่จะ
นํามาใชในการกอสรางมีจํานวนลดนอยลง และสงผลให
หินซึ่งเปนวัสดุกอสรางที่สําคัญ ขาดตลาดและมีการ
ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น   จากเหตุดังที่กลาวขางตน
โครงการกอสรางตางๆ ในพื้นที่จึงประสบปญหาใน
การดํา เนินงานอยางหลีกเลี่ยงไมได  โดยสถาน
ประกอบการบางรายไดรับผลกระทบจนถึงขั้นตอง
ยอมละทิ้งงาน หรือปดกิจการ   

บทความนี้นําเสนอผลกระทบการกอสรางภายใต
สถานการณไมปกติใน 3 จังหวัดชายแดนภายใต และ

หาลํ าดับความตองการขอความชวย เหลือของ
ผูประกอบการตอหนวยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวของ 
โดยมีปจจัยที่นํามาพิจารณาทั้งหมด 5 ดานไดแก (1) 
งบประมาณ   (2) วัสดุกอสราง   (3) แรงงาน   (4) 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ (5) ความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยจะเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถามสถานประกอบการที่เขาไป
ดําเนินงานตามโครงการกอสรางของหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ผลที่ได
จากการศึกษานี้สามารถนํามาใชในการวางแผนและ
ดําเนินการโครงการกอสรางในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น และเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการ
ใหความชวยเหลือในดานตางๆ จากหนวยงานของ
ภาครัฐและที่เกี่ยวของ 

 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

จากจํานวนสถานประกอบการที่มีการดําเนินงาน
ตามโครงการของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส  ทั้งหมด 461 แหง เมื่อทําการเลือกจํานวน
กลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane ตามสมการที่ 
(1)  

( )21 eN
Nn

+
=   

  (1) 
 
เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง และ N = ขนาด

ของประชากร และ e = ความคลาดเคลื่อนของการ  
สุมตัวอยาง โดยในการศึกษานี้ใชคา N = 461 และ e = 0.10 
(ระดับความเชื่อมั่นของขอมูลที่รอยละ 90) พบวา
จะตองทําการสํารวจแบบสอบถามจากสถานประกอบการ
เปนอยางนอย 83 แหง ซึ่งการศึกษานี้ใชแบบสอบถาม
ทั้งหมด 90 ชุดแจกใหกับสถานประกอบการที่ไดเขาไป
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ดําเนินการกอสรางใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานทางหลวง
ชนบท และแขวงการทางนราธิวาส นอกจากขอมูลที่ได
จากการสํารวจแบบสอบถามแลว  ยังทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวกับสถานการณและ
รายงานการกอสรางโครงการตางๆ ในพื้นที่ศึกษา [1] 
ตลอดจนมาตรการตางๆ ที่ภาครัฐไดเขามาใหการ

ชวยเหลือสนับสนุนในดานการกอสราง [2] และ [3] 
เพื่อใชเปนประเด็นในการตั้งคําถามในแบบสอบถาม 

 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษานี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของสถานประกอบการกอสราง สวนที่ 2 แบบ
ปร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะทบก า ร ก อ ส ร า ง ข อ งสถ าน
ประกอบการในพื้นที่ศึกษา  และสวนที่  3  แบบ
ประเมินลําดับความตองการใหความชวยเหลือของ
สถานประกอบการ โดยในสวนที่ 2 กําหนดมาตรา
สวนประมาณคาออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

หลังจากสรางแบบสอบถามเรียบรอยแลว จึงสง
ใหกับผูเช่ียวชาญดานการบริหารงานกอสรางจํานวน 
5 ทาน ทําการประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจาก
แบบสอบถามทั้งหมด 30 ขอ ซึ่งไดคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of consistency, IOC) อยูระหวาง 
0.60-1.00 (มากกวา 0.5 ถือวายอมรับได) จากนั้นเมื่อ
นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับสถานประกอบการ
ในพื้นที่ศึกษาซึ่งอยูนอกกลุมตัวอยางจํานวน 30 แหง 
เพื่อวิเคราะหความเชื่อมั่นกอนที่จะนําไปสํารวจเก็บ
รวบรวมข อมู ล จ ากกลุ ม ตั วอย า ง จริ ง  ด ว ย วิ ธี 

Cronbach’s alpha พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.77 
ซึ่งมากกวา 0.70 ถือวายอมรับได 

 
4. การวิเคราะหขอมูลและเกณฑท่ีใชในการประเมิน 

การวิเคราะหและแปลผลการศึกษาใชวิธีการทาง
สถิติไดแก คารอยละ (Percentile) คาเฉลี่ย (Mean, X ) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, 
SD) โดยที่คารอยละใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป 
และหาลําดับความตองการขอความชวยเหลือของ
สถานประกอบการ  โดยคา เฉ ล่ียใชสํ าหรับการ
ประเมินคาคะแนนที่ไดของแตละขอในปจจัยทั้งหมด 
5 ดานดังที่กลาวมาขางตน  เกณฑการใหน้ําหนัก
คะแนนกําหนดระดับมากที่สุดเทากับ 5 คะแนน และ
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เทากับ 4, 3, 2 และ 
1 คะแนน ตามลําดับ  สําหรับการแปลผลของคาเฉลี่ย
สําหรับประเมินผลกระทบการกอสรางในแตละดาน 
ใชเกณฑดังนี้ 

4.51 – 5.00   ระดับผลกระทบมากที่สุด 
 3.51 – 4.50   ระดับผลกระทบมาก 
 2.51 – 3.50   ระดับผลกระทบปานกลาง 
 1.51 – 2.50   ระดับผลกระทบนอย 
 1.00 – 1.50   ระดับผลกระทบนอยที่สุด 
 
สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใชวัดคาการ

กระจายของขอมูล โดยที่คา SD เทากับ 0 แสดงวา
ขอมูลไมมีการกระจายตัว คา SD เทากับ 1 ขอมูลมี
ลักษณะการแจกแจงแบบปกติ 
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5. ผลการศึกษา 
5.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานประกอบการ 
ผลจากการศึกษาขอมูลทั่วไปสรุปดังตารางที่ 1 

โดยที่ต้ังของสํานักงานใหญเกือบทั้งหมด (รอยละ 
94.4) อยูในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต และ
ประเภทของสถานประกอบการสวนมาก (รอยละ 
53.3) จดทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด/ หางหุนสวน
นิติบุคคล โดยสถานประกอบการที่เปนหาง/ บริษัท/ 
บริษัท (มหาชน) มีเพียงรอยละ 10 เทานั้น สําหรับ
โครงการที่เริ่มดําเนินการกอสรางในป พ.ศ. 2550 
พบวามีต้ังแต 1-5 โครงการคิดเปนรอยละ 51.1 และ 
6-10 โครงการคิดเปนรอยละ 40  

วง เงินค ากอสร างของแตละโครงการที่ ได
ดําเนินการรอยละ  37.8 อยูระหวาง  1,000,001-
5,000,000 บาท และรอยละ 31.1 มีวงเงินอยูระหวาง 
500,001-1,000,000 บาท ทั้งนี้จากการสอบถามพบวา 
สถานประกอบการโดยสวนใหญ (รอยละ 84.4) มีการ
วางแผนการบริหารจัดการกอสรางอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตามสถานประกอบการรอยละ 53.3 มีการ
ดําเนินงานกอสรางลาชากวาแผนงานที่กําหนด 
ตารางที่ 1 : ขอมลูทั่วไปของสถานประกอบการ 
 

 จํานวน รอยละ 
1. ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
     - อยูในเขต 3 จังหวัดชายแดน 85 94.4 
     - อยูนอกเขต 3 จังหวัดชายแดน 5 5.6 
2. ประเภทสถานประกอบการ 
     - หจก. / หจก. นิติบุคคล 48 53.3 
     - หาง/ บริษัท/ บริษัท (มหาชน) 9 10.0 
     - รานคาบุคคลธรรมดา 33 36.7 
   

3. จํานวนโครงการที่เริ่มดําเนินงานในป พ.ศ. 2550 
     - 1 ถึง 5 โครงการ 46 51.1 
     - 6 ถึง 10 โครงการ 36 40.0 
     - 11 ถึง 15 โครงการ 7 7.8 
     - 16 โครงการขึ้นไป 1 1.1 
4. วงเงินคากอสรางในแตละโครงการที่ดําเนินการ 
     - ตํ่ากวา 500,000 บาท 19 21.1 
     - 500,001 ถึง 1,000,000 บาท 28 31.1 
     - 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาท 34 37.8 
     - 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 7 7.8 
     - มากกวา 10,000,000 บาท 2 2.2 
5. การวางแผนจัดทําแผนผังการบริหารโครงการ 
    อยางชัดเจน 
     - มี 76 84.4 
     - ไมมี 14 15.6 
6. การดําเนินงานของโครงการตางๆ 
     - เสร็จตามแผนที่วางไว 42 46.7 
     - ลาชากวาแผนงานที่วางไว 48 53.3 

 
5.2 ผลกระทบการกอสรางของสถานประกอบการ 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในดาน (1) งบประมาณ 

(2) แรงงาน (3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (4) วัสดุ
กอสราง และ (5) ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย สรุป
ในตารางที่ 2 ถึง 6 ตามลําดับ โดยจากผลการศึกษาใน
ดานงบประมาณ (ตารางที่ 2) พบวา สถานประกอบการ
ไดรับผลกระทบของคาจางแรงงานอยูในระดับมาก 
( X  = 4.26)   โดยมีผลกระทบของคาขนสงวัสดุ
อุปกรณตางๆ อยูในระดับรองลงมา ( X  = 4.11)  

 
 

 

หน้าที่ 379



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-106 

ตารางที่ 2 : ผลกระทบดานงบประมาณ 

 X  
 

SD. 
ระดับผล 
กระทบ 

1. คาจางแรงงานเพิ่มมากขึ้น 4.26 0.79 มาก 

2. คาขนสงวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น 4.11 0.83 มาก 

3. คาจาง รปภ. และคาสวัสดิการ
เพิ่มขึ้น 

3.76 0.95 มาก 

4. คาใชจายในการขนยาย
เคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น 

3.89 0.94 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.88 มาก 

สําหรับสถานประกอบการที่มีกลุมผูใชแรงงาน
สวนใหญอยูในพื้นที่ จะไดรับผลกระทบมาก ( X  = 
4.21) โดยการลาออกของผูใชแรงงานในพื้นที่สง
ผลกระทบตอสถานประกอบอยูในระดับปานกลาง
เทานั้น ( X  = 2.86) (ตารางที่ 3) สําหรับผลกระทบใน
ดานระยะเวลาการปฏิบัติงานสรุปดังตารางที่ 4 พบวา 
เหตุการณความไมสงบสงผลกระทบตอการลําเลียง 
ขนสงวัสดุกอสรางเปนอยางมาก      ( X  = 4.46) 
นอกจากนั้นแลวยังทําใหการดําเนินงานเสร็จลาชาจาก
แผนที่วางไวในระดับมาก   ( X  = 4.36)  ซึ่งจาก
ผลกระทบในดานนี้สงผลใหสถานประกอบการ
ประสบปญหาการขาดแคลนวัสดุในระดับมาก ( X  = 3.80) 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 : ผลกระทบดานแรงงาน 

 X  
 

SD. 
ระดับ

ผลกระทบ 

1. แรงงานสวนใหญเปนคนในพื้นที ่ 4.21 0.89 มาก 

2. แรงงานสวนใหญเปนคนนอกพื้นที ่ 2.87 1.23 ปานกลาง 

3. แรงงานในพื้นที่มีการลาออก
จํานวนมาก 

2.86 1.07 ปานกลาง 

4. แรงงานนอกพื้นที่มีการลาออก
จํานวนมาก 

3.28 1.23 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.30 1.11 มาก 

ตารางที่ 4 : ผลกระทบดานระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 X  
 

SD. 
ระดับ

ผลกระทบ 

1. การขนสงวัสดุเกิดความลาชา 4.46 0.72 มาก 

2. ชวงเวลาการทํางานภาคสนามลด
นอยลง 

4.32 0.80 มาก 

3. การดําเนินงานกอสรางเสร็จชากวา
แผนที่วางไว 

4.36 0.81 มาก 

เฉลี่ย 4.38 0.78 มาก 
 

ตารางที่ 5 : ผลกระทบดานวัสดุกอสราง 

 X  
 

SD. 
ระดับ

ผลกระทบ 

1. ขาดแคลนวัสดุกอสรางหลักในพื้นที่ 3.80 0.98 มาก 

2. ขาดแคลนวัสดุกอสรางในหนางาน
อยูเสมอๆ 

3.58 0.85 มาก 

3. ขาดแคลนวัสดุกอสรางหลักนอกพื้นที่ 3.41 0.76 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.60 0.86 มาก 
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จากการศึกษาผลกระทบในดานความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยดังรายละเอียดในตารางที่ 6 พบวา สถาน
ประกอบการไดรับผลกระทบในการจัดหามาตรการ
อํานวยความสะดวกในดานความปลอดภัยแกแรงงาน
และบุคลากรอยูในระดับมาก ( X  = 3.97) และมี
ผลกระทบในการขนย าย เครื่ องจักรใหมีความ
ปลอดภัยอยูในระดับรองลงมา ( X  = 3.92) 

 
ตารางที่ 6 : ผลกระทบดานความเชื่อมั่นความปลอดภัย 

 X  
 

SD. 
ระดับ

ผลกระทบ 

1. บุคลากรสามารถปฏบิัติงานใน
ภาคสนามไดเต็มวัน 

2.62 1.21 ปานกลาง 

2. บุคลากรเชื่อม่ันในความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ 

2.50 1.02 นอย 

3. การอํานวยความปลอดภัยแก
แรงงานและบุคลากร 

3.97 0.66 มาก 

4. ความปลอดภัยของเครื่องมือ/ 
เครื่องจักร 

3.83 0.91 มาก 

5. การขนยายเครื่องจักรใหมีความ
ปลอดภัย 

3.92 1.06 มาก 

เฉลี่ย 3.37 0.97 ปานกลาง 

 
ผลกระทบการกอสรางทั้ง 5 ดาน สรุปในตารางที่ 7  

ซึ่งจะเห็นวาสถานประกอบการไดรับผลกระทบโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 3.73) โดยผลกระทบมากที่สุด
คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกอสราง ( X  = 4.38) 
และผลกระทบลําดับรองลงมาคือ งบประมาณ ( X  = 4.00) 
และวัสดุกอสราง ( X  = 3.60)  

 
5.3 ความตองการความชวยเหลือ 
จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 8 จะเห็นวาสถาน

ประกอบการตองการความชวยเหลือในดานการ
อํานวยความปลอดภัยมากที่สุดคิดเปนรอยละ 47.8 
โดยมีความตองการความชวยเหลือในดานแรงงาน

และดานวัสดุกอสรางคิดเปนรอยละ 25.6 และ 12.2 
ตามลําดับ  
ตารางที่ 7 : ผลกระทบการกอสรางในพื้นที่ จ.นราธิวาส 

 X  
 

SD. 
ระดับ

ผลกระทบ 
1. งบประมาณ 4.00 0.62 มาก 

2. แรงงาน 3.30 0.66 ปานกลาง 

3. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 4.38 0.70 มาก 

4. วัสดุกอสราง 3.60 0.72 มาก 

5. ความเชื่อม่ันในความปลอดภัย 3.37 0.62 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.73 0.66 มาก 
 

ตารางที่ 8 : ลําดับความตองการขอความชวยเหลือ 
 จํานวน รอยละ 

1. การอํานวยความปลอดภัย 43 47.8 

2. แรงงาน 23 25.6 

3. วัสดุกอสราง 11 12.2 

4. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 8 8.8 

5. งบประมาณ 5 5.6 

 
6. สรุปผลการศึกษา 

สถานประกอบการรอยละ 53 ของในพื้นที่ศึกษามี
การดําเนินงานที่ลาชากวาแผนที่กําหนด โดยปญหา
การขนสงวัสดุที่มีความลาชา สงผลกระทบตอการ
กอสรางในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเปนอยางมาก  สวน
ปญหาในด านระยะ เวลาการปฏิบั ติ ง าน  และ
งบประมาณมีผลกระทบโดยรวมอยูในระดับมาก โดย
ที่ปญหาในดานแรงงานสงผลกระทบตอการกอสราง
นอยกวาปญหาในดานวัสดุกอสราง และความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัย 

สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมี
ความตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐใน
ดานการอํานวยความปลอดภัยเปนลําดับมากที่สุด 
ทั้งนี้ตองการใหรัฐสนับสนุนในดานแรงงาน วัสดุ
กอสราง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และงบประมาณ
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เปนลําดับรองลงมา อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาจะ
เ ห็ น ว า ผ ล ก ร ะ ท บที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น แ ต ล ะ ด า น มี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ แมวาปญหาดานแรงงาน
จะมีผลกระทบโดยรวมนอยที่สุด  แต เนื่องจาก
เหตุการณความไมสงบ จึงทําใหกลุมผูใชแรงงานขาด
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของตนเอง  สงผล
กระทบตอการขนสงสินคาและวัสดุกอสราง ที่ขาด
ความคลองตัว จนเปนเหตุใหสถานประกอบการตอง
เพิ่มคาจางแรงงานใหสูงขึ้น เพื่อสรางความจูงใจใน
การปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

จากผลการศึกษาพบวา ความตองการของสถาน
ประกอบการในการขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
รัฐ มีความสอดคลองกับมาตรการที่รัฐไดดําเนินการ
ให ความช วย เหลื อไปแล วคื อ  ด านระยะ เวลา
ปฏิบั ติ ง าน  ซึ่ งส วนราชการ  รั ฐ วิสาหกิ จ  และ
หนวยงานอื่นของรัฐไดพิจารณาขยายอายุสัญญา
เพิ่มขึ้น 180 วัน และหากเกินกวา 180 วันใหอยูใน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ  และ
สําหรับดานงบประมาณไดมีการพิจารณาคาตอบแทน
พิเศษเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของราคากลาง 
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การลดความเสียหายของเครื่องจกัรกลดวยหลักการ FMEA 
Decreasing the Machine Breakdown by FMEA 

 
สมภพ  ตลับแกว 

E - mail :  sptg@kmitnb.ac.th 
 

ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

บทคัดยอ 
 

 เนื่องจากวิธีการบํารุงรักษาเชิงปองกันที่ใชใน
ปจจุบันไมสามารถกําจัดรากเหงาของปญหาการ
ขัดของหรือความเสียหายของเครื่องจักร  ดังนั้น
การศึกษานี้มี วัตถุประสงคเพื่อประยุกตหลักการ 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) เพื่อ
วิเคราะหรากเหงาปญหาการเสียหายของเครื่องจักรกล 
โดยไดพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห FMEA เพื่อ
วิเคราะหหาสาเหตุไดรวดเร็วและแมนยํามากกวาการ
วิเคราะหโดยอาศัยประสบการณ หลังจากนั้นจึงได
จัดระบบการบํารุงรักษาชิ้นสวนที่มีปญหาตอไป ผล
การศึกษาพบวา เวลาสูญเสียเนื่องจากเกิดการขัดของ
เสียหายของเครื่องจักรลดลง 67.47 %  และคาเวลา
ทํางานเฉลี่ยของเครื่องจักรกอนที่จะเสียหายเพิ่มขึ้น 
63.80 %  อีกทั้งยังชวยประหยัดตนทุนในการบํารุงรักษา
ลงไดถึง 68%  
 
คําสําคัญ  : อาการความเสียหาย, เวลาเฉลี่ยการทํางาน
ของเครื่องจักร, การบํารุงรักษาเชิงปองกัน                

 

 

 

Abstract 
 

Traditional Preventive Maintenance 

(PM) has been long applied to industries in 

order to inspect and monitor machine 

conditions. However, the machine breakdown 

problems still exist because the root causes have 

not been solved. This study was to apply FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) for machine 

breakdown root cause analysis. The FMEA 

software was developed to find out machine 

breakdown root causes. After discovering the 

possible root causes, PM was then used to 

restore and correct those problems. From study 

results, the machine breakdown decreased 

67.47% and the MTBF (Mean Time Between 

Failure) increased 63.80%. Moreover, the 

maintenance cost was saved up to 68%. 

Keywords  : FMEA, MTBF, Breakdown, 
Preventive Maintenance  
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1.  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันการพัฒนาทางดานการออกแบบ

รูปทรงของผลิตภัณฑมีความซับซอนมากขึ้น ความ
ตองการสินคาของผูบริโภคเร็วขึ้นและหลากหลาย
มากขึ้น [1] ดังนั้นบทบาทของเครื่องจักรกลที่ใชใน
การผลิตสินคาดังกลาวจึงมีมากขึ้นเชนกัน      ถา
เครื่องจักรและอุปกรณที่นํามาใชเกิดชํารุดเสียหายก็
จะสงผลใหการผลิตตองหยุดลง หรือถาเครื่องจักรเกิด
การเสื่อมสภาพ ก็จะสงผลใหคุณภาพของสินคาที่ผลิต
ดอยลงไป และยังกอใหเกิดอันตรายตอพนักงานและ
สิ่งแวดลอม    การบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance: PM) เพียงอยางเดียวไม
อาจจะลดปญหาความเสียหายของเครื่องจักรลงได 
เนื่องจากการบํารุงรักษาประเภทนี้ จะเนนที่การดูแล
เครื่องจักรจากลักษณะภายนอก ไดแก  การตรวจสอบ
สภาพเครื่องจักรอุปกรณ การทําความสะอาดและการ
หลอลื่น และการปรับแตงเครื่องจักรใหเปนไปตาม
คําแนะนําของคูมือ โดยมีการกําหนดชวงเวลาในการ
บํารุงรักษาที่คงที่ (Fixed Time Maintenance: FTM) 
[2, 3] แตการบํารุงรักษาแบบนี้ไมไดมีการวิเคราะหถึง
สาเหตุรากเหงาของการขัดของของเครื่องจักร (Root 
Cause) ดังนั้นปญหาเครื่องจักรขัดของก็ยังคงเกิดขึ้น 
[4] โรงงานผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลที่นํามาศึกษา
ครั้งนี้มีกระบวนการผลิตดังรูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
รูปภาพที่ 1: แผนภาพกระบวนการผลิตช้ินสวน 
เครื่องจักรในโรงงานตัวอยางนี้ ประกอบไปดวย 

เครื่องกัด 6 เครื่อง เครื่องกลึง 2 เครื่องและเครื่อง
เจียรไน 4 เครื่อง  มีจํานวนชั่วโมงสูญเสียที่เกิดจาก
การขัดของและเสียหาย (Breakdown) สูงถึง 1,321.5 
ช่ัวโมง หรือคิดเปน 21.59%  ของเวลาของการผลิต
ทั้งหมด (6,120 ช่ัวโมง) และสาเหตุที่สําคัญที่สุดของ
เวลาที่สูญเสียในการผลิต ก็คือเครื่องจักรขัดของ
เสียหายคิดเปน 35.80% (473 ช่ัวโมง) ดังแสดงใน
รูปภาพที่ 2    
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รูปภาพที่ 2: พาเรโตแสดงเวลาที่สูญเสียของเครื่องจักร 
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เวลาที่สูญเสีย เนื่องจากเครื่ องจักรขัดของ
เสียหาย (Breakdown) จะกอใหเกิดคาใชจายในการ
บํารุงรักษาตอเดือนดังนี้ คาแรงพนักงานซอมบํารุงตอ
วันเทากับ 180 บาท  ดังนั้นคาแรงพนักงานซอมบํารุง
ตอช่ัวโมงเทากับ 22.5 บาท (180 / 8) และ คาแรงที่
ตองสูญเสียตอเดือนเทากับ  473 x 22.5 =  10,642.5 บาท  
และเครื่องจักรแตละเครื่องจะสามารถผลิตช้ินงานได
เฉลี่ยเครื่องละ 5.91 ช้ินตอเดือน ดังนั้นจํานวนชิ้นงาน
ที่ผลิตไดทั้งหมดตอเดือนถาเครื่องจักรทั้ง 12 เครื่อง
ไมเสียหายเทากับ 5.91 x 12 =  70.92 ช้ิน และแตละ
ช้ินงานจะมีราคาขายโดยประมาณ 1,500 บาท/ช้ินงาน 
ดังนั้นจึงสรุปไดวาโรงงานนี้ตองสูญเสียรายไดโดยเฉลี่ย 
10,642.5 + 1,500(70.92) = 117,022.5 บาท/เดือน หรือ 
1,404,270 บาท/ป ซึ่งนับวามีมูลคาความเสียหายอยางมาก
ตอโรงงาน ดังนั้นถาหากสามารถลดการชํารุดหรือ
ขัดของของเครื่องจักรลงได    ก็จะทําใหโรงงาน
ประหยัดเงิน หรือลดตนทุนการผลิตลงไดในที่สุด 

 
2.  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)      
[5, 6, 7, 8]  
2.1 ความเสียหาย (Failure) 

ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต หรือการบริการที่
ไมสามารถทํางานไดตามหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2.2 อาการของความเสียหาย (Failure Mode) 

อาการที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายที่ตามมา 
(Failure) ซึ่งอาการผิดปกติสวนใหญแลวจะเปนคุณลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical characteristics) ไดแก ความรอน 
กลิ่นไหม การบิดเบี้ยว เปนตน และสามารถสังเกตได
โดยการใชประสาทสัมผัส  เชน  สายตา  (รั่ว  สีเพี้ยน 
รอยราว) หู (การสั่น) การสัมผัส (ความรอน) และ การ
ไดกลิ่นที่ผิดปกติ (กลิ่นไหม) ตัวอยางเชน พนักงาน

ควบคุมเครื่องจักรไดยินอาการสั่นที่ผิดปกติของ
เครื่องจักร   (Failure Mode)   แตไมไดแจงใหกับ
พนักงานบํารุงรักษาใหทราบ   และยังคงปลอยให
เครื่องจักรทํางานไปจนกระทั่งในที่สุดพบวาเพลาของ
เครื่องจักรแตกหัก และไมสามารถทํางานไดอีกตอไป 
(Breakdown)   หากพนักงานควบคุมเครื่องจักรรีบ
ดําเนินการแกไขตั้งแตในขั้นตอนของ Failure Mode 
ปญหาความเสียหายที่จะตามมาก็จะลดระดับความ
รุนแรงลงไป และตัวอยางที่เขาใจไดงายก็คือ ที่บริเวณ
แผงคอนโซล (Console) ของรถยนตจะปรากฏรูปประตู 
ถามีการปดประตูไมสนิทจะปรากฏรูปคนคาดเข็มขัด
นิรภัยถาหากผูขับลืมคาดเข็มขัด ซึ่งสัญลักษณแบบนี้
ก็คือการเตือนปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได 

 
2.3 ผลกระทบจากความเสียหาย (Effect)  

ผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหาย และสงผล
โดยตรงตอ ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และ การ
บริการในที่สุด       โดยทั่วไปแลวมักจะยึดจาก 
“ผลกระทบที่เกิดกับลูกคาเปนหลัก” ซึ่งอาจจะ
หมายถึงหนวยงานที่รับผิดชอบถัดไปเชน ฝายผลิต 
ฝายประกอบ หรือฝายบริการ 
 
2.4 แผนภูมิกางปลากับ FMEA 

การใชแผนภูมิแสดงเหตุและผลหรือแผนภูมิกางปลา 
(ดังรูปภาพที่ 3) จะกําหนดสาเหตุที่เปนไปได (Possible 
Causes)     ไวเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการแกปญหา 
เพื่อนําไปสูการเริ่มตนแกไขรากเหงาของปญหาโดย
วิธี FMEA 
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2.5 ขั้นตอน FMEA 
1. วิเคราะหอาการความเสียหาย (Failure Mode) 

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร 
2. หาสาเหตุของอาการความเสียหาย (Cause of 

Failure Mode) 
3. ผลกระทบตอเครื่องจักร (Effect) 
4. กําหนดระดับของความรุนแรงของความ

เสียหายที่เกิดขึ้น  (S = Severity) 
5. พิจารณาถึงความถี่ของสาเหตุของการเกิด

อาการความเสียหาย (O = Occurrence of Cause 
of Failure Mode) 

6. พิจารณาวิธีการในปจจุบันที่ทําการตรวจสอบ 
(D = Detectability of Cause of Failure Mode) 

7. Risk Priority Number (RPN)  =   S x O x D 
 

 
 
3.  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
อาการความเสียหาย และผลกระทบ 

รูปแบบโปรแกรมการวิเคราะหอาการความ
เสียหายและผลกระทบแสดงโดยรูปภาพที่ 4  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 4: แผนผังโปรแกรม FMEA 

 
3.1 การบันทึก FMEA 
 ถาในกรณีที่ไมมีขอมูลในอดีตมากอน เมื่อผูใช
ตองการวิเคราะหรูปแบบความเสียหายและผลกระทบ  
จะตองทําการกรอกรายละเอียดการวิเคราะหอาการ
ความเสียหายและผลกระทบกอน แลวจึงทําการบันทึก
เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะห FMEA  ตอไป 
หนาตางของมาตรฐานการวิเคราะห FMEA แสดงได
ดังรูปภาพที่  5 
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รูปภาพที่ 5: การบันทึก FMEA กรณีไมมีขอมูลในอดีต 

ในกรณีที่มีขอมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่มีฐานขอมูลอยู
แลว เมื่อผูใชตองการที่จะทําการวิเคราะหรูปแบบ
ความเสียหาย และผลกระทบ ขั้นตอนแรกเลือกช่ือ
ช้ินสวน เมื่อเลือกช้ินสวนแลวหนาที่ของแตละช้ินสวน
จะขึ้นมาอัตโนมัติ ขั้นตอนตอไปเลือกรูปแบบความ
เสียหายกับผลกระทบของความเสียหาย  จากนั้นกําหนด
ระดับความรุนแรง ระดับการเกิดความเสียหาย และ
กําหนดระดับการตรวจสอบ  คา  RPN จะคํานวณ
อัตโนมัติ  หลังจากนั้นและสามารถทําการบันทึกเก็บ
ไปเปนฐานขอมูลและแกไขขอมูลได  หนาตางของ
หมวดการวิเคราะห FMEA  แสดงดังรูปภาพที่ 6 

     
     
     
     
     
     
     

รูปภาพที่ 6: การคํานวณ RPN 

 หลังจากการปรับปรุงแกไขรากเหงาของปญหา
ความเสียหายของเครื่องจักร (Root Cause) โดย
โปรแกรม ผลการวิจัยสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

 
ดัชนีวัดผล  (3 เดือน)  

เครื่องจักร ความ
เสียหาย 
(ครั้ง) 

เวลา 
Breakdown 

(ชั่วโมง) 

MTBF 
(ชั่วโมง) 

อัตรา 
ความ
พรอม 

M01 7 15.5 72.86 81.20% 
M02 6 14.0 85.00 82.35% 
M03 9 19.5 56.67 80.39% 
M04 11 22.0 46.36 79.41% 
M05 5 10.0 102.0 82.94% 
M06 5 10.0 102.0 83.33% 
L01 6 15.0 85.00 82.35% 
L02 3 6.0 170.0 84.70% 
G01 6 16.0 85.00 82.55% 
G02 7 20.0 72.86 81.96% 
G03 1 1.0 510 86.27% 
G04 1 2.0 510 85.29% 

ตารางที่ 1: ผลจากการวิเคราะห FMEA 
     
     
     
     
     
     
      

 
 
 

รูปภาพที่ 7: เวลาการเสียหายของเครื่องจักร 
         (Breakdown) ทั้ง 12 เครื่อง 
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รูปภาพที่ 8: เวลาทํางานเฉลี่ยของเครื่องจักร (MTBF) 
ทั้ง 12 เครื่อง 

 
4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้ งนี้ ได พัฒนาโปรแกรมการ
วิเคราะห FMEA เพื่อแกรากเหงาปญหาเครื่องจักร
เสียหายหรือขัดของบอย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังนี้ 

1.  ทําการวิเคราะหรูปแบบและผลกระทบของ
ความเสียหายของเครื่องจักรแตละเครื่องจักร 

 2.  นําไปปฏิบัติใชงานจริงในโรงงานกรณีศึกษา 
3. วิเคราะหผลการวิเคราะหรูปแบบและผลกระทบ

ของความเสียหาย โดยพิจารณาประเมินผลจากคาดัชนี
ที่กําหนดไว  ไดแก  จํานวนเวลาที่ตองสูญเสียเนื่องจาก
เกิดการขัดของและเสียหายของเครื่องจักรในระหวาง
การผลิต  (Breakdown) และคาเวลาทํางานเฉลี่ยของ
เครื่องจักรกอนที่จะเสียหาย (Mean Time Between 
Failure : MTBF)   

หลังจากการนําโปรแกรมการบํารุงรักษาเครื่องจักร
และการวิเคราะหรูปแบบและผลกระทบของความเสียหาย
ไปปฏิบัติ  พบวา 

1. เวลาสูญเสียเนื่องจากเกิดการขัดของและ
เสียหายของเครื่องจักร (Breakdown) ลดลง 67.47 % 

2.   เวลาทํางานเฉลี่ยของเครื่องจักรกอนที่จะ
เสียหาย (Mean Time Between Failure : MTBF)  
เพิ่มขึ้น 63.80 % 

คาเฉลี่ยที่ได ดัชนีวัดผล 

กอนการ
ปรับปรุง 

หลังการ
ปรับปรุง 

ผลสรุป 

Breakdown 
(ชม.) 

35.80 12.58 ลดลง 
67.47 % 

MTBF        
(ชม.) 

57.25 158.15 เพิ่มขึ้น 
63.80 % 

ตารางที่ 2 : Breakdown และ MTBF ที่ปรับปรุง 

 
จากตารางที่ 2 จะพบวาช่ัวโมงที่สูญเสีย

เนื่องจากเครื่องจักรขัดของลดลงไปถึง 67.47% (เหลือ
เพียง 151 ช่ัวโมง โดยที่กอนการปรับปรุงมีช่ัวโมงที่
สูญเสีย 473 ช่ัวโมง) ดังนั้นคาแรงที่ตองสูญเสียตอเดือน
เทากับ 151x  22.5 =  3,397.5 บาท  ตอเดือน  ซึ่งมีคา
ลดลงจากกอนการปรับปรุงประมาณ 68 % (10,642.5 บาท / 
เดือน)  
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บทคัดยอ 
 ปญหาทางดานธรณีเทคนิคในบริเวณ Suan 
Fha Property ซึ่งตั้งอยูบริเวณเนินเขาโดยไดกอสราง
บานบนเนินและริมไหลเขา โครงการนี้จําเปนตองตัด
ถนนเลียบไหลเขา โดยตัดผานชั้นดินและหินผุเบื้องลาง 
ในชวงฤดูฝนที่ผานมาเกิดฝนตกหนักติดตอกันหลายวัน
ทําใหเกิดปญหาดินถลมไหลลงมาตามหนาผามากอง
บนถนนปดทางสัญจร แมไมมีใครไดรับอันตราย แตก็
จําเปนตองมีการสํารวจถึงสาเหตุของปญหา รวมทั้ง
หาวิธีการแกไข และปองกันปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให
อาคารและสิ่งกอสรางในบริเวณนี้อยูในสภาพมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัย  

ปญหาเสถียรภาพในบริเวณโครงการแบง
ออกไดเปน ปญหาเสถียรภาพของบริเวณที่มีการตัด
และถมไหลเขา และปญหาของไหลเขาธรรมชาติ ใน
งานตัดลึกเขาไปในชั้นหินโครงสรางและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของชั้นหินจะมีสวนสําคัญในการกําหนด
ความมั่นคงของงานตัดพบวาความพิบัติที่จะเกิดขึ้นได
มีอยูสองรูปแบบคือ อันตรายจากหินรวง และความพิบัติ
แบบรูปลิ่ม โดยดินหรือหินไหลเขาที่ไมมั่นคงควรจะ

เสริมความมั่นคงใหดีขึ้น วิธีการหนึ่งก็คือ การสราง
กําแพงกันดินที่เชิงลาดเขา และ/หรือปูดวยกลอง
ตะแกรงลวดใสหินใหญบนผิวไหลเขา เพื่อปองกัน
การกัดเซาะ หรือปองกันความพิบัติแบบลิ่มที่เกิดจาก
แรงดันน้ํา สําหรับการปองกันอันตรายจากกอนหินรวง 
อาจใชลวดตาขายคลุมบริเวณไหลเขาที่มีปญหาสวน
การปองกันไมใหกอนหินกระดอนไปบนถนนที่
ไดผลอีกวิธีหนึ่งก็คือ การกอสรางรั้วขึงตาขายเหล็ก
ดักหินในบริเวณที่มีปญหา 
 
คําสําคัญ :  หินผุ เชิงลาดเขา หินรวง 
 

Abstract 

 

 At Suan Fha Property, house was 

constructed on hill and its slope. Therefore, 

roadway for the property was constructed on 

residual soil and fractured rock along hill slope. 

During rainy season, landslide occurred at back 

slope and blocked the roadway. Even though 

there were on injure, Causes of slope failure 

should be investigated including prevention 
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measure to protect the property in the future.  

Slope stability problem in the property is divided 

into 2 categories namely: slope stability of cut 

and fill area and slope stability of natural slope. 

For cut area, geotechnical properties of rock 

play an important role for stability. According to 

investigation, there were 2 failures, i.e. falling 

rocks and wedge failure. To increase slope 

stability due to erosion and pre water pressure, 

retaining wall should be constructed at toe slope 

and/or apply gabion wall on hill slope.  Steel net 

can be apply to protect rock fall along the hill 

slope while steel net fence can also be employed 

to detain the rocks in the rim of hill area that 

may cause road accident 

 

Keywords  :  Residual soil, Side slope, Rock Fall 

 
1. บทนํา 
 การสํารวจปญหาทางดานธรณีเทคนิคในบริเวณ 
Suan Fha Property ซึ่งมีเนื้อที่ 48,958 ตารางเมตร ต้ังอยู
บริเวณเนินเขาหางจากอาวบานดอน ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 6 กิโลเมตร ที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ตามแผนที่ในรูปที่  1   เพื่อใหมองเห็นภูมิทัศนของ  
หาดทรายลอมรอบโดยทะเล (รูปที่ 2) บานที่กอสราง
ในบริเวณนี้จึงไดกอสรางบริเวณบนเนิน และริมไหลเขา 
ในการนี้ จําเปนตองตัดถนน    ไตขึ้นไปบนยอดเขา 
โดยตัดผานช้ันดินและหินผุเบื้องลาง อยางไรก็ดี เมื่อ
ประมาณเดือนตุลาคมปที่แลว หลังจากมีฝนตกหนัก
ติดตอกันหลายวันไดเกิดปญหาดินถลมขึ้น โดยทั้งดิน
และเศษหินไดไหลลงมาตามหนาผากองบนถนน ปด
ทางสัญจร (รูปที่ 3 และ 4) แมไมมีใครไดรับอันตราย 
แตก็จําเปนตองมีการสํารวจถึงสาเหตุของปญหาที่

เกิดขึ้น รวมทั้งปญหาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชวง
การกอสราง และ/หรือหลังการกอสราง รวมทั้งหา
วิธีการแกไข และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให
อาคารและสิ่งกอสรางในบริเวณนี้อยูในสภาพมั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัย 
 
2. การสํารวจทางดานธรณีเทคนิค 
2.1 การสํารวจบริเวณ 
 ไดมีการสํารวจพื้นที่ในบริเวณโครงการ 
สองครั้ง ครั้งแรกเมื่อประมาณสี่อาทิตยหลังเกิดดินถลม 
เพื่อศึกษาปญหา และสภาพชั้นดินในบริเวณที่เกิดดินถลม 
ซึ่งพบวา การถลมสวนใหญเกิดในรอยตัดบริเวณชั้นหิน 
หรือเปนปญหาของหินถลม นอกจากนี้ยังพบวา มี
ปญหาอื่น ๆ ที่สมควรจะไดรับการศึกษาและแกไข 
ปญหาแรกคือ ปญหาการทรุดตัวของดินถมที่รองรับ
ถนนคอนกรีต ซึ่งในบริเวณหนึ่ง ไดทรุดตัวลงจนทําให
ถนนแตกราว นอกจากนี้ปญหาการวางฐานรากของ
อาคารบนไหลเขา ก็จําเปนตองตรวจสอบดูวา ช้ันดิน
บริเวณลาดไหลเขาสามารถรับน้ําหนักปลอดภัยได
เทาไร ในการศึกษาปญหาเหลาน้ี จําเปนตองได
คําแนะนําทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับสภาพ และการ
วางตัวของชั้นหิน ในบริเวณโครงการนอกจากนี้ 
จําเปนตองมีการเจาะสํารวจ และทดสอบ การตอก
ทะลวงแบบมาตรฐาน เพื่อหาสภาพและคุณสมบัติ
ของชั้นดินที่ปกคลุมช้ันหิน และหาคาคุณสมบัติตาง ๆ 
ที่จําเปนในการวิเคราะหปญหาเสถียรภาพ และ
ออกแบบโครงสรางที่จะใชปองกันปญหา 
 ในวันที่5 และ6 มกราคม ไดมีการสํารวจ
ทางธรณีวิทยาทั่วบริเวณโครงการ โดยการนั่งรถ และ
เดินสํารวจ เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพและ
โครงสรางทางธรณี และความมั่นคงของไหลเขา
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ธรรมชาติ และบริเวณถูกตัด รวมทั้งการระบายน้ํา 
และสภาพที่อาจทําใหเกิดปญหาทางดานธรณีเทคนิค 
ในการสํารวจทางธรณีไดมีการบันทึกชนิดของหิน 
ความแข็งแรง โครงสรางของชั้นหิน วัดมุมเท ทิศทาง
และระนาบของชั้นหิน รวมทั้งทิศทางของรอยแตกใน
รองหิน โดยใชเข็มทิศ Brunton ซึ่งมุมและทิศทาง
เหลานี้มีผลกระทบที่สําคัญตอความแข็งแรงของหินกอน 
และความมั่นคงของไหลเขา 
 
2.2 การเจาะสํารวจดิน และการทดสอบ การตอก
ทะลวงแบบมาตรฐาน 
 ในชวงที่ทําการสํารวจทางธรณี ทีมเจาะ
สํารวจชั้นดินก็ไดเขาดําเนินการเจาะสํารวจในบริเวณ
ไหลถนนคอนกรีต ซึ่งอยูบนดินถม และถนนแตกราว
เนื่องจากการทรุดตัว และยังไดทําการทดสอบ การ
ตอกทะลวงแบบมาตรฐาน โดยใชเครื่องตอกสํารวจ
แบบ Kunzelstab อีก 3 หลุม ในบริเวณที่จะกอสราง
อาคาร ที่สภาพภูมิประเทศรกและลาดชันเกินที่จะตั้ง
เครื่องเจาะเก็บตัวอยางดินได การตอกสํารวจแบบ 
Kunzelstab ใชทั่วไปโดยการไฟฟาฝายผลิต และโดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในการศึกษาปญหาดินถลมบริเวณไหลเขาจังหวัด
ภูเก็ต 
 รูปที่ 5 แสดงตําแหนงที่มีปญหา รวมทั้ง
บริเวณที่มีการเจาะสํารวจ และทดสอบดิน 

 
 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
     
     
      

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงตําแหนงของ Suan Fha Property. 
     
     
     
     
     
     
     
     
      
  รูปที่ 2 ภาพถายทางอากาศ แสดงพื้นที่ในโครงการ 
            มองลงไปในทะเล 
     
     
     
     
     
     
     
     
      
           รูปที ่3 แสดงดานบนของบริเวณหินถลม 
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 รูปที่ 4 ภาพถายหินถลมที่เชิงลาดเขา  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รูปที่ 5 แผนที่ภูมิประเทศของโครงการ 
แสดงตําแหนงที่ประสบปญหาและตําแหนงที่มีการ
เจาะสํารวจ และ ทดสอบการตอกทะลวงแบบ
มาตรฐาน 
 
3. สภาพทางธรณีวิทยา 
3.1 ธรณีวิทยาของบริเวณพื้นที่โครงการ 
 จากแผนที่ธรณีวิทยาบริ เวณเกาะสมุยที่
แสดงในรูปที่ 6 บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยูบนหวยที่
มีรูปรางของเสนช้ันความสูงคลายตัว V ทางเนินเขา
ดานทิศเหนือของอาวบานทอน สภาพทางธรณีวิทยา
ภายในพื้นที่โครงการประกอบดวยชุดตะกอนเชิงเขา

อายุ Quaternary ซึ่งเปนกอนหินใหญคอนขางกลม 
กรวด ทราย โคลน และดินเหนียว วางตัวอยูดานบน
หินควอทไซด (เมตาเชิรต) และหินดินดานอายุ 
Silurian - Devonian - Carboniferous ที่ถูกแปรสภาพ
เพราะการแทรกซอนของหินแกรนิตอายุTriassic 
ตะกอนดิน colluvial ที่ทับถมประกอบดวยวัตถุที่ถูก
กัดกรอนจากหินพืด และพัดพามาจากที่อื่น ซึ่งเปน
การผสมกันของกอนหินใหญคอนขางกลม, cobbles 
กรวด ทราย โคลน และดินเหนียวที่แปรสภาพมา ใน
พ้ืนที่มีคาความชันสูงที่บริเวณใกลหุบเขามีรูปคลาย
ตัว V การกระทําของ colluvial ทําใหมีการทับถม 
และกัดกรอนจนมองเห็นหินโผลได มวลหินที่หนา
ลาดถูกตัดสามารถมองเห็นช้ันของรอยคดโคงปรากฏ
ในหินแปร (รูปที่7). สําหรับหินที่รองรับอยูขางใต
ประกอบดวย หินควอทไซด หรือเมตาเชิรต 
หินดินดาน และ หินดินดานเนื้อปูนของกลุมหินทอง
ผาภูมิ ( กองสํารวจธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณี, 
ประเทศไทย, พ.ศ. 2542) โดยทั่วไปหินพืดจะมีระบบ
รอยแยกที่มีระนาบการวางตัวเกือบขนาน และตั้งฉาก
กับแนวระนาบชั้นหินซึ่งมองเห็นไดจากหินโผล 
ระบบของรอยไมตอเนื่องที่มีแนวการวางตัวดังกลาว
ทําใหเกิดกอนแทงหินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่หลน
หรือหลุดรวงลงมาได รูปรางของธรณีวิทยาโครงสราง
ที่พบในบริเวณนี้ ไดแก รอยคดโคง, รอยแยก และรอยเลื่อน 
ซึ่งมีผลมาจากการแทรกซอนของหินแกรนิตต้ังแต
อายุ Triassic 
 
3.2  การประเมินผลที่เก่ียวของกับการเกิดแผนดินไหว 
 จากแผนที่ที่ เกี่ ยวของกับผลที่ เกิดจาก

แผนดินไหวของประเทศไทย และพื้นที่ใกลเคียง              
( ปริญญา นุตาลัย และคณะ , พ.ศ. 2528 ) และแผนที่
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ความเขมของการเกิดแผนดินไหว (แกไขจาก EGAT, 
1984 ), พบวาสําหรับพื้นที่โครงการ ต้ังอยูในเขต
พื้นที่ของความเสียหายนอย(พ้ืนที่ที่1).นอกจากนี้ 
ความเขมของการเกิดแผนดินไหวสูงที่สุดที่มีการ
บันทึกผลไวในประเทศไทย และพื้นที่ใกลเคียง 
(ปริญญา นุตาลัย และคณะ , พ.ศ. 2528 ) พ้ืนที่
โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่ระหวางเสน isoseismic III 
และVI และคาความเขมที่กําหนดเกณฑโดยการใช
สเกล Metrically , อยูในเขต III และ VI ซึ่งแปลผลได
วาอยูในความเขมระดับปานกลาง 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 รูปที่ 6 แผนที่ธรณีวิทยาของเกาะสมุย 

 
     
     
     
     
     
     
      
 

รูปที่ 7 โครงสรางรอยพับที่สูงสุดของเนินเขา 

 

4. ปญหาความมั่นคงของไหลเขา 
 ปญหาเสถียรภาพในบริเวณโครงการอาจ
แบงออกไดเปน ปญหาเสถียรภาพของบริเวณที่มีการตัด
และถมไหลเขา และปญหาของไหลเขาธรรมชาติ ใน
งานตัดลึกเขาไปในชั้นหิน โครงสราง และลักษณะ
ทางธรณีวิทยาของชั้นหินจะมีสวนสําคัญในการกําหนด
ความมั่นคงของงานตัด สวนงานตัดและถมในชั้นดิน
ชนิด Colluvial คุณสมบัติของดิน ความสูง และความ
ลาดชันของการตัดและถม จะมีสวนในการกําหนด
เสถียรภาพของไหลเขา ซึ่งในการศึกษาจะแยกกลาว
เปนขอ ๆ ไป 
 
4.1 การตัดหนาความลาดหิน 
 หนาความลาดชันที่สูงของดินตะกอนเชิงเขา
ที่ทับถม และการตัดหนาความลาดชันของดินที่ปดทับ
หินผุ เปนองคประกอบหนึ่งของการเกิดหินถลม 
นอกจากนี้แลวยังมีปจจัยอื่นๆ อีก เชน หนาผิวสัมผัส
ที่มีความขรุขระ และการกัดกรอนที่เกิดขึ้นในชวงการ
ระเหยของน้ํา, ฝนตกหนัก, หรือการเปยกของระนาบ
ช้ันหิน สลับการแหง ดินและหินถลมที่ไดเกิดขึ้นใน
บริเวณนี้ เกิดขึ้นเมื่อหนาลาดของความชันที่ตัดผาน
หินพืดทํามุมฉากกับแกนชั้นคดโคงซึ่งมีระยะสูงสุด
โดยประมาณ 40 เมตร (รูปที่ 3 และ4). ขอมูลจากการ
สํารวจและการสังเกตในพื้นที่, พบวาความพิบัติที่จะ
เกิดขึ้นไดมีอยูสองรูปแบบคือ อันตรายจากหินรวง 
และความพิบัติแบบรูปลิ่ม ซึ่งจะเกิดเมื่อจุดตัดของ
ระนาบชั้นหินและระนาบของรอยแยกแสกหนาความลาด 
ช้ันหินที่เอียงในพื้นที่ทางดานทิศตะวันตกของบริเวณ
ที่มีการเคลื่อนตัวของมวลหิน (รูปที่ 8) จะไมมี
เสถียรภาพ จึงควรจะตัดแตงหนาลาดลงอีก สําหรับ
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ความไมมั่นคงของความชันรองลงมา คือบริเวณหนา
ลาดหินที่ตัดพื้นที่ที่อยูบนถนน (รูปที่ 9). 
 จากขอมูลการสํารวจบริเวณโครงการ เชน 
แนวการวางตัวของระนาบชั้นหินในหินพืด ทั้งแนว
ระดับ และมุมเท ระนาบชั้นหิน และแนวการวางตัว
ของรอยแยกที่ไมตอเนื่องจะถูกนํามาศึกษาเพื่อหาผล
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความแข็งแรงของมวลหิน 
และความคงทนของความลาดชัน ความพิบัติสองแบบ
ที่เปนไปไดในบริเวณนี้คือ ความพิบัติแบบระนาบ 
และความพิบัติแบบรูปลิ่ม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพิบัติ
จะถูกเฝาสังเกตและวัดคาแนวการวางของรอยไม
ตอเนื่อง รูปแบบกอนแทงของมวลหินจากชั้นหินที่
โผลปรากฏใหเห็นตลอดแนวของหนาความลาดที่ตัด 
โดยทั่วไปมุมเทของระนาบชั้นหินที่ วัดคาไดอยู
ในชวง 40 ถึง 80 องศา, เทไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, 
บางแนวระนาบเอียงเทไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต, 
และแนวระดับวางตัวในชวง  N50O E ถึง N70O E 
แนวระนาบชั้นหินสวนใหญที่วัดคาไดในพื้นที่คือ 
N58O E, 60O NW, จะใกลเคียงกันเมื่อเทียบกับคาที่ได
จากการวิเคราะหคือ N68O E, 78O NW สําหรับแนว
ระนาบชั้นหินที่ประกอบกันเปนโครงสรางรอยคดโคง
มีคาของแนวการวางตัวตามลําดับดังนี้คือ N20O E, 
75O NW และ N50O W, 35O NE 
 
4.2 งานตัดและถมในดิน Colluvial 
 งานตัดในบริเวณที่ช้ันหินไดยอยสลายเปน
ช้ันดิน Colluvial จะมีรองรอยของการกัดเซาะ และการ
หลุดรอน (รูปที่ 13) ช้ันดินนี้จะหนาไมเกิน 4.0 เมตร 
เนื่องจากมีลักษณะเปนดินทราย และมีหินกอน และ
กรวดแทรก เมื่อมีน้ํากัดเซาะก็จะเกิดการหลุดรอนขึ้น
บนถนนที่ไตขึ้นไปบนเนินเขา สวนหนึ่งของถนนที่

ตัดผานดินถมไดทรุดตัวและแตกราว เนื่องจากการบดอัด
ในดินถมทําไดไมดีนัก ถนนจึงทรุดตัวประมาณ 20 
เซนติเมตร จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศพบวา ดิน
ถมบริเวณนี้อยูขวางแนวรองน้ําเดิม เมื่อไมไดมีการ
เตรียมรองระบายน้ําไว จึงเกิดการกัดเซาะอยางรุนแรง
ตามแนวรองน้ํา (รูปที่ 14 และ 15) 
 
4.3 ปญหาการระบายน้ํา 
 ปริมาณน้ําที่มีอยูมากเกินไปจะเพิ่มน้ําหนัก 
ความเคนและแรงดันใหกับดิน (และหิน) บนไหลเขา 
โดยเฉพาะตามแนวแตกในรองหิน ที่แตกเอียงในแนว
เดียวกับลาดไหลเขา ดินซึ่งเม็ดดินไมไดยึดเกาะกัน
แนนนัก เมื่อถูกน้ําปริมาณมากไหลซึมผาน เม็ดดินก็
จะถูกแยกออกจากกัน    ลดความตานทาน  ( และ
ความแข็งแรง) ระหวางเม็ดดิน ปรากฏการณเชนนี้
มักจะเกิดในฤดูฝน ชวงที่มีฝนตกหนัก ซึ่งจะทําให
เกิดการถลมของดิน และหินที่แตกรวน ในบริเวณ
สวนฟา ช้ันหินควอทไซดในบริเวณนี้ มีรอยแตก
มากมายเปนรอง และหินกลายเปนเศษหินกอน
สี่เหลี่ยมวางเหลื่อมซอนกัน เศษหินเหลานี้เปราะ และ
สามารถดึงออกมาจากหนาผาไดงาย (รูปที่12) ปริมาณ
น้ําฝนที่มีมากทําใหน้ําซึมผานตามแนวรองหินลงมา 
ยังเชิงลาดเขา แรงดันน้ําที่เชิงลาดเขาซึ่งสูง เพียงพอที่จะ
ดันใหเศษหินหลุดออกเกิดพิบัติแบบรูปลิ่ม และกัดเซาะ
บริเวณเชิงลาดเขา ซึ่งเปนสาเหตุเบื้องตนที่จะทําให
เกิดหินถลมขึ้น 
 การไหลซึมของน้ําในดิน ก็จะมีผลกระทบ
ตองานตัดและถมในดิน Colluvial ดวย การจัดการ
ระบบระบายน้ําที่ไมดี ก็จะทําใหเกิดปญหาการกัดเซาะ
อยางรุนแรง ตามที่แสดงในรูปที่ 14 และ 15 
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4.4. การถางตนไมและพืชคลุมดินออก 
 ผิวของไหลเขาที่ไมมีพืชปกคลุมจะไมมี
วัสดุปองกันการตกกระทบของหยดน้ําฝน ซึ่งแรง
กระแทกจะทําใหเม็ดดินหลุด และชะไหลตามน้ําฝน
ลงมา รากตนไมที่ขึ้นบนไหลเขาก็จะชวยยึดดินใหจับ
กันเปนกอน ปองกันการเกิดดินถลม การปาดพืชและ
หนาดินออกเพื่อการกอสราง จะทําใหปริมาณน้ําที่ซึม
เขาในมวลดินมีมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดดินถลมก็เพิ่ม
ตามขึ้นดวย 
4.5 ฐานรากของอาคารที่กอสรางริมหรือบนไหลเขา 
 บานที่กําลังกอสรางบนเนินเขา บางหลังก็
ไดกอสรางบนไหลเขา ตามรูปที่ 16 น้ําหนักที่ถายลง
มาจากฐานรากอาจทําใหช้ันดินเกิดการเลื่อนไถลได 
และคารับน้ําหนักปลอดภัยของชั้นดินไหลเขาก็ไม
เทากับช้ันดินบนอยูที่ราบ ดังนั้น ในการกอสรางฐาน
รากบนไหลเขา จําเปนตองประเมินคารับน้ําหนักของ
ช้ันดิน และความมั่นคงของไหลเขาดวย 
4.6 การเพิ่มเสถียรภาพใหหินไหลเขา และ การปองกัน
หินรวง 
 หินไหลเขาที่ไมมั่นคงควรจะเสริมความ
มั่นคงใหดีขึ้น วิธีการหนึ่งก็คือ การสรางกําแพงกัน
ดินที่เชิงลาดเขา (รูปที่ 17) และ/หรือวางกลองตะแกรง
ใสหินใหญ (Gabion) หรือปูตาขายใสหินใหญ (Gabion 
revetment) บนผิวไหลเขา เพื่อปองกันการกัดเซาะ 
หรือ ความพิบัติแบบลิ่มที่เกิดจากแรงดันน้ํา วิธีการนี้
จะเพิ่มน้ําหนักกดใหช้ันหินบนไหลเขา และเหมาะสม
ที่สุดสําหรับไหลเขาสูงที่มีแรงดันน้ํากระทําดวย 
 ในการปองกันอันตรายจากกอนหินรวงการ
ปองกันไมใหกอนหินกระดอนไปบนถนนที่ไดผลอีก
วิธีหนึ่งก็คือ การกอสรางรั้วขึงตาขายเหล็กดักหินใน
บริเวณที่มีปญหา (ตามรูปที่ 19 และ 20) 

     
     
     
     
     
     
     
     
 รูปที่ 8. บริเวณไหลเขาที่ไมมั่นคง 
จําเปนตองปรับความลาดชันลงมา 
     
     
     
     
     
     
     
     
      

รูปที่ 9 หินรวงในบริเวณรอยตัดที่ถนนชั้นบน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 รอยตัดในชั้นหินที่ทิศทางชั้นหิน 

วางตัวเหล่ือมซอนกัน 
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รูปที่ 11 ระนาบของรองหินที่ตัดกันเปนรูปตัว v  
ทําใหเกิดการพิบัติแบบลิ่ม 

     
     
     
     
     
     
     
     
      
รูปที่ 12 แสดงรอยแตกมากมายในชั้นหินควอรทไซด

ที่ตีนเขา 
     
     
     
     
     
     
     
      
รูปที่ 13 การกัดเซาะที่บริเวณตีนเขาทําใหมีโอกาส 

เกิดหินถลมไดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 รอยกัดเซาะเนื่องจากน้ําฝนในดินตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 15 การกัดเซาะอยางรุนแรงในบริเวณดินถมไหล

เขาที่ดานบนถนนแตกราว 
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รูปที่ 16 รูปแบบการวิเคราะหเสถียรภาพ 

ของฐานรากบน ไหลเขา 
     
     
     
     
     
     
     
     
      
รูปที่ 17 กําแพง Gabion กันหินถลมที่เชิงลาดเขา 

 
รูปที่ 18 แสดงการใชตาขายคลุมหนาผาหิน 

ปองกันหินรวง 
     
     
     
     
     
     
     
      
รูปที่ 19 ขยายรูปตาขายเหล็กที่ใชดักหินรวง 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รูปที่ 20 รั้วเหล็กขึงตาขายกันหินรวง 
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5. ขอเสนอแนะ 
5.1 การเสริมความมั่นคงของไหลเขาหิน 
 ไหลเขาที่ถูกตัดจะเกิดการพิบัติแบบลิ่มเมื่อ
จุดตัดของระนาบชั้นหิน และระนาบของรอยแยกแสก
หนาความลาด ที่รอยตัดช้ันลาง แรงดันน้ําซึ่งสูงก็จะ
ทําใหเกิดการกัดเซาะที่ตีนเขา เพื่อปองกันปญหานี้ 
ควรกอสรางกําแพงแบบกลอง Gabion สูง 3.0 เมตร 
และปูดานหลังดวย Gabion revetment –หนา 0.3 เมตร 
ขึ้นไปอีก 8.0 เมตร กําแพงและ Revetment จะยอมให
น้ําซึมผานไดโดยสะดวก ในขณะเดียวกันจะกดทับ
เศษหินไมใหหลุดออกมาดวยน้ําหนักตังเอง สวน
ปญหาของหินรวง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณเหนือจาก
ที่วาง Revetment ก็ควรมีการปองกันโดยวางรั้วขึงตา
ขายเหล็กหลังกําแพง เพื่อดักกอนหินที่จะหลนลงมา 
ซึ่งรูปกําแพง Gabion และ Revetment รวมทั้งรั้วกันหิน
ไดแสดงในรูปที่ 21 และ 22 
 การปองกันปญหาน้ําซึ่งซึมเขาลาดเขา ทําให 
ไปเพิ่มน้ําหนักและลดแรงตานเฉือนของดินและหิน 
สามารถทําไดโดยการปูแผนพลาสติกกันน้ําฝนไหลซึม 
วางและปรับปรุงรองระบายน้ําเพื่อใหสามารถระบาย
น้ําฝนออกไปไดอยางรวดเร็ว ลดโอกาสการซึมของ
น้ําเขาไปในไหลเขา 
 ในบริเวณถนนชั้นบน ซึ่งตัดผานชั้นหินดวย 
ความสูงของการตัดมีไมมาก และแรงดันน้ําก็ตํ่า แต
ปญหาของหินรวงก็ยังมีใหเห็น การกอสรางรั้วเหล็ก
กันหินรวงตามรูปที่ 20 ก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะปองกัน
อันตรายจากหินรวงนี้ 
5.2 การเสริมความแข็งแรงของดินถมไหลเขา 
 บริเวณดินถมตามรูปที่ 15 ซึ่งมีปญหาการ
ทรุดตัว และการกัดเซาะอยางรุนแรง จากผลการเจาะ
สํารวจดินในบริเวณนี้พบวา ดินถมหนาประมาณ 1.6 เมตร 

ตามดวยช้ันดินเดิม และชั้นหินเชลลและหินควอทไซด 
อยูที่ความลึกเกิน 5.0 เมตร จากผิวดิน เพื่อเสริมความ
แข็งแรงของดินถมในบริเวณนี้ ควรตอกเสาเข็ม
คอนกรีตสี่เหลี่ยมตัน ปลายฝงเหล็กขนาด  0.30x0.30 
ตารางเมตร ตอกลงไปในชั้นหินทุกระยะ 1.0 เมตร 
จากนั้นก็ขุดดินดานถนนหลังกําแพงลึก 1.5 เมตร แลว
แปะแผนพื้นสําเร็จหลังเสาเข็ม ถมดินดานหนาและ
หลังกลับ บดอัดใหแนน เทคานยึดหัวเสาเข็ม และเท
พื้นถนนใหม รูปที่ 23 แสดงการวางเสาเข็มและแผน
พื้นกันดิน 
 เพื่อแกปญหาการระบายน้ําในบริเวณนี้ ควร
มีบอพักที่ถนนทางแยกบริเวณดานในของถนน และ
วางคูระบายน้ํา ปรับแนวใหไหลลงบอพัก วางทอลอด
ใตถนน เพื่อใหน้ําฝนไหลลงตีนเขาเบื้องลางไดโดย
รวดเร็ว สวนบริเวณดินถมดานนอก ก็ควรมีคูระบายน้ํา 
และยกขอบคูเพื่อกันน้ําบาลนลงตามลาดดินถมตนไม
ในบริเวณนี้ไมควรตัดทิ้ง เพราะรากของมันจะเปนตัว
เกาะยึดช้ันดินผิวบนใหเกาะกันแนน และควรมีการ
ปลูกหญาแฝกในบริเวณนี้ หญาแฝก จะชวยชะลอการไหล
ของน้ํา และรากของมันจะชวยเกาะยึดดิน ลดการกัดเซาะ 
 
5.3 คารับน้ําหนักปลอดภัยของชั้นดินที่จะใชออกแบบ
อาคาร 
 บานที่กอสรางบนเนินเขา คอนขางจะ
ปลอดภัยจากปญหาดินถลม ถากอสรางหางจากแนว
ดินตัดไมนอยกวา 5.0 เมตร จากผลการทดสอบ การ
ตอกทะลวงแบบมาตรฐานพบวา ช้ันผิวดินหนาไม
มากนัก สามารถใชฐานรากตื้นรองรับอาคาร โดยวาง
ฐานรากบนชั้นหินหรือดินที่ความลึกไมนอยกวา 1.2 เมตร 
จากผิวดิน และใชคารับน้ําหนักปลอดภัย 8.0 ตันตอ
ตารางเมตร สําหรับฐานรากที่วางบนไหลเขา ก็ควร
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วางฐานรากที่ความลึก ไมนอยกวา 1.2 เมตร และใช
คารับน้ําหนักปลอดภัย 8 ตันตอตารางเมตรเชนกัน 
โดยคานี้ไดเผื่อสําหรับกันการเคลื่อนตัวของดินตาม
แนวไหลเขาไวแลว 

 
รูปที่ 21 แสดงการวางกําแพง Gabion และ Gabion 
revetment เพื่อกันหินถลม และแนวรั้วกันหินรวง 

 

 
รูปที่ 22. รูปขยายแสดงรายละเอียดกําแพงและ  

                        Revetment. 
 
 

 
รูปที่ 23 กําแพง. Sheet pile ที่ใชในการกันดินถม 
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บทความวิจัย 
สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
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การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 

The  Development  of  the  Teacher’s  Competencies  in   
the  Integrated  Instruction  of  Sikhoraphum  Industrial   

and  Community  Education  College 
 

อาทิตย  วิบูลชัย 
E-mail : atit_tt@yahoo.com 

 

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 

 
 

บทคัดยอ 
 
 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  
มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู  ความ
เขาใจ  และสามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได  
และ   2)   เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่ประกอบดวย  ผูชวย
บริหารสถานศึกษา  1  คน  ครู  33  คน  และนักเรียน  
นักศึกษา  309  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  จํานวน  
343  คน  ซึ่งไดจากการสุมอยางงายจากประชากร  
1,560  คน 
 การศึกษาใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
(Action  Research)  ซึ่งดําเนินงานอยางเปนระบบตาม
แนวคิดของ  Kemmis  and  McTaggart)  หรือที่
เรียกวา  PAOR  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน  4  ขั้น  คือ  
1)  ขั้นการวางแผน  (Planning)  ประกอบดวย  1.1)  
การกําหนดเปาหมายหลักในการพัฒนา      ไดสรุป
เปาหมายหลักในการพัฒนาครู  4  สมรรถนะ  1.2)  

กําหนดกลยุทธการพัฒนา  ประกอบดวย  3  กลยุทธ  
คือ  (1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  (2)  การนิเทศการสอน  
(3)  การประเมินแบบ  360  องศา  1.3)  กําหนด
แผนปฏิบัติการ  ดําเนินการพัฒนาครู  2  วงรอบ  คือ  
วงรอบที่  1  ดําเนินการในภาคเรียนที่  1/2549  วงรอบที่  2  
ดําเนินการในภาคเรียนที่  2/2549  2)  ขั้นปฏิบัติตามแผน  
(Action)  ประกอบดวย  การดําเนินการพัฒนาครูตามแผน  
3)  ขั้นการสังเกต  (Observation)  ดําเนินการโดย  
3.1)  สังเกตการอบรมเชิงปฏิบัติการของครูโดยใช
แบบสังเกต  3.2)  ประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการของครูโดยใชแบบประเมิน  3.3)  ทดสอบ
ความรูกอนและหลังการอบรม  เชิงปฏิบัติการโดยใช
แบบทดสอบ  3.4)  นิเทศการสอนโดยคณะผูนิเทศ  
3.5)  นิเทศการสอนโดยการสัมภาษณ  3.6)  ประเมินแบบ  
360   องศาโดยผูช วยผูบริหารสถานศึกษา   ครู  
(ประเมินตนเอง)  เพื่อนครู  และนักเรียน  นักศึกษา  
4)  ขั้นการสะทอนผล  (Reflection)  โดยจัดประชุม
กลุมยอย   ประชุมคณะครู เพื่ อนํ าขอมูลที่ ไดมา
วิเคราะห  ทําความเขาใจ  อภิปรายเพื่อสรางทางเลือก  
และหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกไข 
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 ปรากฏผลการศึกษา  ดังนี้  1)  ผลการ
สังเกตการณอบรมเชิงปฏิบัติการ  พบวา  ครูมีความรู  
ความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และ
สามารถนําความรูจากการอบรมไปจัดทําแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการไดจริง  2)  ผลการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ซึ่งประเมินโดย
วิทยากร  พบวา  ครูสวนใหญมีผลการประเมินโดย
รวมอยูในระดับพอใช  คิดเปนรอยละ  49.72  3)  ผล
การทดสอบความรูกอน – หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
พบวา  ผูเขารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม
เพิ่มขึ้นจากกอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ  .014)  ผลการสังเกตการณนิเทศการสอน  
พบวา  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
เพิ่มขึ้น  โดยผลการสังเกตครั้งที่  1 ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนรูแบบบูรณาการอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  
28.01  และผลการประเมินครั้งที่  2  ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบบูรณาการอยูในระดับดี  คิดเปนรอยละ  
51.04  5)  ผลการสัมภาษณการนิเทศการสอน  พบวา  
ครูมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  6)  ผล
การประเมินแบบ  360  องศา   พบวา  ผลการประเมิน  
ครั้งที่  2  ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการเพิ่มขึ้นจาก  ครั้งที่  1   ทุกสมรรถนะ 
 จากผลการพัฒนาสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยใชวิธีการอบรม   
เชิงปฏิบัติการ  การนิเทศการสอน  และการประเมินแบบ  
360  องศา  พบวา  ครูมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และมีความสามารถ
ในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียน   การสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ  :  การเรียนรูแบบบูรณาการ, การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ, การประเมินแบบ  360  องศา,  นิเทศ
การสอน 
 

Abstract 

 

 The development of the teachers’ 

competencies in the integrated instruction at 

Sikhoraphum Industrial and Community 

Education College, this study has two main 

objectives. The first one was to improve the 

teachers in the knowledge and understanding 

and enable the teachers organize the integrated 

instruction.  The second aim was to study the 

achievement of the development of the teachers’ 

competencies in the integrated instruction.  The 

sample of this study is the assistant of the 

administrator, 33 teachers and 303 students that 

the total of the sample is 343 people and were 

selected by simple random sampling of the 1,560 

populations of this college.  

 The study focuses on Action Research 

which it proceeds with the theory of Kemmis and 

McTaggart, or it is called PAOR that consists of 

4 steps: 1) Planning, the components of the 

planning as the followings. 1.1) To set a main 

goal in the development of the teachers’ 4 

competencies.  1.2) To set 3 strategies of the 

development which 3 strategies that there are 

the workshop training, the instruction 

supervision and the 360-degree appraisal 

feedback.  1.3)  To set an operation model which 

deal with the teachers for 2 periods.  The first 

period, proceed to the model at the first semester 
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of the 2006 academic year.  The second period, 

proceed to the same model at the second 

semester of the 2006 academic year.  2)  Action, 

the teachers deal with the operation model.  3) 

Observation, it has a process as the followings; 

3.1) The observation of the teachers’ the 

workshop training with the observation form.  

3.2) The assessment of the teachers’ integrated 

instruction with the assessment form.  3.3) The 

test of the teachers’ knowledge with pre-test and 

post-test after the workshop training.  3.4) The 

supervision of the teachers’ integrated 

instruction.  3.5)  The supervision of the teachers 

by interviewing.  3.6) The assistant of the 

administrator assessed the teachers in the 

integrated instruction in the 360 - degree 

appraisal feedback.  The teachers assess 

themselves, peers, and their students in the 

integrated instruction.  4)  Reflection, hold on 

the meeting as a small group and collect data to 

analyze the results, and discus in peers to 

construct the general tendency in the instruction 

development. 

 The findings of this study are the 

followings: 1) The observation results in the 

workshop training indicated that the teachers 

improve the knowledge and understanding in the 

integrated instruction and enable them organize 

their lesson plans after training.  2) The 

assessment finding of the lesson plan of the 

integrated instruction which was assessed by the 

expert, it noticed that the result of the teachers’ 

assessment in the integrated instruction were in 

fair level (49.72%).  3) The finding of the pre-

test and the post-test after training, it pointed out 

that the trainee teachers after training were 

significantly different better than those before 

training at the .01 level.  4) The observation 

finding of the supervision identified that the 

teachers provided more the activities in the 

integrated instruction.  According to the finding 

of the first observation, the teachers provided 

the activities for their students that the finding 

was in good level (28.01%).  And the finding of 

the second observation, the teachers provided 

the activities for their students that the finding 

was in good level (51.04%).  5) The supervision 

finding of the instruction by interviewing, it 

indicated that the teachers improve the 

knowledge and understanding and enable them 

provide the activities efficiently.  6) The 

assessment finding of the integrated instruction 

in the 360-degree appraisal feedback, it 

identified that the teachers’ all competencies in 

the instruction improved more after assessing at 

second period. 

 The development results of the 

teachers’ competencies in the integrated 

instruction by using the workshop training, the 

supervision and the 360-degree appraisal 

feedback which noticed that the teachers 

improve the knowledge and understanding to 

concern the integrated instruction.  Additionally, 

enable the teachers conduct those knowledge 

and the activities to apply for planning their 

instructions efficiently.  

 

Keywords :  the integrated instruction, the 

workshop training, the 360-degree appraisal 

feedback, and the instruction supervision. 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.  2542  มาตรา  20  การจัดการอาชีวศึกษา  การ
ฝกอบรมวิ ชา ชีพให จั ด ในสถานศึ กษาของรั ฐ  
สถานศึกษาเอกชน  สถานประกอบการ  หรือโดย
ความรวมมือระหวางสถานประกอบการ   ทั้งนี้ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา   และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ  [1]  ปจจุบันการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา  โดยสถานศึกษาของสํานักคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกําลังคน   ระดับกึ่งฝมือ  
ระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  
ประมาณรอยละ  50  ของกําลังที่เขาสูตลาดแรงงาน
ของแตละป  แตพบวากําลังคนที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตร วิชา ชีพ   (ปวช . )   และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  มีปญหาดาน
คุณภาพ  ดังผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
[2] เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ  หลักสูตรไมทันสมัย
ตามความตองการของชุมชน  อุปกรณ  เครื่องมือไม
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกอาชีพที่แทจริง  และ
ครูผูสอนขาดการปรับปรุงคุณภาพตามความตองการ
ในการผลิตของภาคเอกชน 
 จากผลการวิจัยจึงมีความจําเปนตองมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหไดผลผลิต  คือนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่
สังคมตองการ  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมี
นโยบายที่จะปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  และปฏิรูป
วิธีสอบ  เพื่อปฏิรูปการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ    โดยการศึกษาแบบบูรณาการ    [3]  ดังนั้น
เพื่อใหเกิดผลในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จึ งจํ า เปนตองหาวิธีการที่ จะดํ า เนินการอย างมี

ประสิทธิภาพกับครูที่เปนหัวใจในการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งในที่นี้จะใชการฝกอบรม  การนิเทศการสอน  และ
ประยุกตใชการประเมินแบบ  360  องศา  ประเมิน
สมรรถนะครู  มาดําเนินการอยางตอเนื่อง  ตลอด      
ปการศึกษา  2549 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อพัฒนาครูในวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  
ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการได 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผล  ของการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 
 
3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยมี  ดังนี้ 
 1 .   หลักการวิจัย   ใชหลักการวิจัย เ ชิง -
ปฏิบัติการ  (Action  Research)  ตามแนวคิด  Kemmis  
and  McTaggart  ที่อางโดย  ยาใจ  พงษบริบูรณ  [4]  
ที่เรียกวา  PAOR  ประกอบดวย  4  ขั้น  คือ 
 1)  ขั้นวางแผน  (Planning) 
  2)  ขั้นปฏิบัติตามแผน  (Action) 
  3)  ขั้นการสังเกต  (Observation) 
  4)  ขั้นสะทอนผล  (Reflection) 
 2 .   กลยุทธ   กลยุทธที่ ใชในการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใช  3  
กลยุทธ  คือ 

  1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เปนการ
อบรมปฏิบัติการเพื่อใหครูไดรวมกันวางแผน  คิดหา
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วิธีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน   โดยมี
ผู เ ช่ียวชาญเปนที่ปรึกษา  และใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิดตลอดการฝกอบรม 

  2)  การนิเทศการสอน  เปนกระบวนการ
ดูแล  ชวยเหลือ  แนะนําใหครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการไดตามความมุงหมาย  เปนการ
นิเทศภายใน 

  3)  การประเมินแบบ  360  องศา  เปน
รูปแบบการประเมินจากหลายแหลงที่นํามาประยุกตใช
ในการประเมินการสอนที่บงบอกถึงสมรรถนะของครู
ในสถานศึกษา   
 การประเมินแบบ   360  องศา   ผู วิจัยใช
กรอบแนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย  [5]  ซึ่งมี  4  
ขั้นตอน  คือ 

  1)   ระบุ เปาหมายและกลยุทธของ
องคการ 

  2)  ระบุสมรรถนะที่จําเปนและตองการ 

  3)  การประเมินแบบ  360  องศา 
  4)  การแจงผล  การประยุกตผลไปใช  
และการปรับปรุงแกไข 
 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางประกอบดวยผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา  1  คน  ครู  33  คน  นักเรียน  นักศึกษา  
ปการศึกษา  2549  จํานวน  309  คน  รวมกลุมตัวอยาง  
343  คนที่ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากร  1,560  คน 
 

 4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 
  1)  ความรู  ความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการของครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 

  2)  สมรรถนะในการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการของครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 
 

 4.3  ระยะเวลาที่วิจัย 
  ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาระหวาง
เดือน  พฤษภาคม  2549  ถึงเดือน  กุมภาพันธ  2550 
 

5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ดําเนินการตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
(Action  Research)  4  ขั้นตอน  คือ 

 
 5.1  ขั้นการวางแผน 

  1)  กําหนดเปาหมายในการพัฒนา  
โดยสํารวจสภาพปจจุบัน  ปญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  พบวาครูไมไดจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีประสบการณตรง  ไมใชการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  ดังนั้น  จึงมีการประชุมกลุมยอยเพื่อ
กําหนดแนวทางในการพัฒนา  เห็นวาควรกําหนด
สมรรถนะของครูไว  4  สมรรถนะ  คือ  สมรรถนะที่  1  
สามารถเตรียมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได
อยางมีคุณภาพ  สมรรถนะที่  2  สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได
อยางมีประสิทธิภาพ  สมรรถนะที่  3  สามารถจัด
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การเรียนรูและการฝกปฏิบัติ  รวมถึงความปลอดภัย
ของผู เรียน  และสมรรถนะที่  4  สามารถวัดและ
ประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2)  กําหนดกลยุทธในการพัฒนา  โดย
กําหนดวิธีการและกิจกรรมพัฒนาครู  โดยการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ  นิเทศการสอน  และการประเมินแบบ  
360  องศา 
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  3)  จัดทําแผนปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาครู  
2  วงรอบ  วงรอบที่  1  ดําเนินการในภาคเรียนที่  1/2549  
และวงรอบที่  2  ดําเนินการในภาคเรียนที่  2/2549 
 

 5.2  ขั้นการปฏิบัติตามแผน 

  1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  (ดําเนินการ
ในวงรอบที่  1)  ดังนี้ 
   1.1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เปน
การอบรมครู  ตามหลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ในวันที่  10-11  พฤษภาคม  2549  โดย
วิทยากรผูเช่ียวชาญการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

   1.2)  ลงมือปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

   1.3)  ตรวจประเมินแผนการเรียนรู
แบบบูรณาการโดยวิทยากร  แลวแจงผลการประเมิน
ใหทราบเพื่อจะไดปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

   1.4)  ทดสอบความรูกอน – หลัง

การอบรม  และแจงผลการทดสอบเพื่อใหครูนําไป
พัฒนา  แสวงหาความรูเพิ่มขึ้น 

  2)  นิเทศการสอน   (ดําเนินการใน
วงรอบที่  1  และวงรอบที่  2)  ดังนี้ 
   2 .1 )   การนิ เทศการสอน   เปน
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการแลวนําความรูมา
ปฏิบั ติจริงในสถานศึกษา   โดยใหครูที่ เปนกลุม
ตัวอยางเขียนแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ  และคณะ
ผูนิเทศตรวจกอนเริ่มเปดภาคเรียนที่  1/2549  และ  
2/2549 

   2.2)  ผูชวยผูบริหารและคณะนิเทศ
การสอนที่ไดรับการแตงตั้งเยี่ยมช้ันเรียนทําการนิเทศ  
ใหคําแนะนํา   รวมแกปญหา   ใหความชวยเหลือ  

สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดย
การนิเทศติดตามผลตลอดภาคเรียน 

   2.3)  สัมภาษณการนิเทศการสอน
เพื่อรับทราบขอมูลยอนกลับจากผูรับการนิเทศ 

  3)   การประเมินแบบ   360  องศา  
(ดําเนินการในวงรอบที่  1  และวงรอบที่  2)   
   3.1)  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  ครู  
(ประเมินตนเอง)  เพื่อนครู   นักเรียน   นักศึกษา  
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการแลว
ประเมินผลการดําเนินการดวยแบบประเมิน  360  องศา 
   3.2)  ประชุมกลุมยอยเพื่อแจงขอมูล
ยอนกลับ 
 

 5.3  ขั้นสังเกต  (Observation) 
  ขั้นการสังเกตไดดําเนินการ  ดังนี้ 
  1)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  สังเกต  
และเก็บขอมูล  ความสนใจ  ความเอาใจใสในการ
อบรมเชิงปฏิบั ติการ   มีการประเมินแผนการจัด      
การเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยใชแบบประเมินแผน
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และทดสอบความรูกอน – หลัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  2)  การนิเทศการสอน  สังเกต  และเก็บ
ขอมูลการเยี่ยมช้ันเรียน  2  วิธีการ  คือ  สังเกตการณ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  โดยใชแบบ
สังเกตการสอน  และสัมภาษณการนิเทศการสอน  
แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหผลรวมกัน 

  3)  การประเมินแบบ  360  องศา  โดย
ใหผูชวยผูบริหารสถานศึกษา  ครู  (ประเมินตนเอง)  
เพื่อนครู  และนักเรียน  นักศึกษา  สังเกตการณจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ   แลวรวบรวม
ขอมูลเพื่อประเมินผล 
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 5.4  )  ขั้นการสะทอนผล  (Reflection)   
  ดําเนินการประชุมกลุมยอยคณะผูนิเทศ
การสอน  และประชุมคณะครูเพื่อนําขอมูลที่ไดจาการ
สังเกต  การสัมภาษณ  การวัดและประเมินผลมา
วิเคราะหทําความเขาใจรวมกัน  อภิปราย  เพื่อสราง
ทางเลือกและหาแนวทางการปรับปรุงแกไข  นําไปสู
การปรับปรุงพัฒนาแบบวงรอบ  (Spiral)  ตอไป 
 

6.  เคร่ืองมือ 

 6.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล  มี  6  ชุด  
คือ  ชุดที่  1  แบบสังเกตการณอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ  ชุดที่  2  
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ  ชุดท่ี  3  
แบบทดสอบความรูกอน – หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  ชุดที่  4  
แบบสังเกตการณสอน  เปนแบบประมาณคา  3  ระดับ  
ชุดที่  5  แบบสัมภาษณการนิเทศการสอน  และชุดที่  6  
แบบประเมินแบบ  360  องศา  เปนแบบประเมิน
ประมาณคา  5  ระดับ 
 

 6.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี   หลักเกณฑ  
รูปแบบ  วิธี  สรางเครื่องมือ  และวิเคราะห  จุดเดน  
จุดดอย  จากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  การนิเทศการสอน  และ
การประเมินแบบ  360  องศา  เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางเครื่องมือ  นําเครื่องมือที่รางใหผูเช่ียวชาญตรวจ
แนะนํา  และแกไขตามขอเสนอแนะ  ไดเครื่องมือ  
จํานวน  6  ชุด 

 6.3)  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1)  ความตรงของเครื่องมือ  นําเครื่องมือ
ทั้ง  6  ชุด  ใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  (Index – Objective  Congruency  Index : 
IOC)  ตามวิธีของพวงรัตน  ทวีรัตน  [6]  พบวาทุกชุด
มีคา  IOC  อยูในระดับที่มีความตรง  คือมีคาระหวาง  
0.80 – 1 

  2)  ความเที่ยงของเครื่องมือ  นําเครื่องมือ  
ชุดที่  2  และชุดที่  6  หาความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์  
อัลฟา    (α  – Coefficient)    ของครอนบาค   โดยไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  
นําผลมาประเมินพบวา  ชุดที่  2  มีคาความเที่ยงเทากับ  
0.87  และชุดที่  6  มีคาความเที่ยงเทากับ  0.81 
  3)  คาความยากงาย  และอํานาจจําแนก
ของเครื่องมือชุดที่   3  ผู วิจัยนําแบบทดสอบไป
ทดลองใชที่วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  นําขอมูลมา
คํานวณพบวาแบบทดสอบมีคาความยากงายระหวาง  
0.32 – 0.72  และคาจําแนกอยูระหวาง  0.27 – 0.72 
 
 6.4  การเก็บและรวบรวมขอมูล 
  นําเครื่องมือทั้ง  6  ชุด  เก็บรวบรวม
ขอมูลตามขั้นตอนตั้งแต  เดือน  พฤษภาคม  2549  
จนถึงเดือน  กุมภาพันธ  2550  โดยดําเนินการ  2  วงรอบ 
 
 6.5  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
  การเกบ็รวบรวมขอมูลตามเครื่องมือทั้ง  
6  ชุด  นํามาวิเคราะห  และแปลผล  โดยหาคาความถี่  
คารอยละ  การทดสอบแบบที  (t – test)  และวิเคราะห  
สังเคราะหเพื่อแปลความหมาย   และนําเสนอใน
ลักษณะความเรียงเชิงพรรณนา 
 

หน้าที่ 407



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 NCTechEd08-005 

7.  ผลการวิจัย 
 

 ตอนที่  1  การพัฒนาสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการของวิทยาลัยการอาชีพ
ศีขรภูมิ  มีผลการวิจัย  ดังนี้ 
 7.1  ผลการสังเกตการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ผลการสังเกตการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ดังตารางที่  1 

ตารางที่  1  ผลการสังเกตการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

พฤติกรรมคร ู มี ไมมี 
  1.  มีความตั้งใจกระตอืรือรนในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

26 
(78.79 %) 

7 
(21.21 %) 

  2.  มีการจดบนัทึกระหวางการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

24 
(72.73 %) 

9 
(27.27 %) 

  3.  มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู 21 
(63.64 %) 

12 
(36.36 %) 

  4.  สามารถนําความรูจากการอบรมไป
ใชฝกปฏิบัติได 

23 
(69.70 %) 

10 
(30.30 %) 

  5.  ผลงานจากการฝกปฏิบัติการมีความ
ถูกตอง  เปนแนวทางนาํไปปฏิบัติจริงได 

20 
(60.61 %) 

13 
(39.39 %) 

  

 7.2  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 
 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ดังตารางที่  2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

ระดับคุณภาพ 
ที่ รายการ 

ดี พอใช 
ตอง

ปรับปรุง 
1 องคประกอบของแผนการ

เรียนรูครบ ถวนสมบูรณ 
17 

(51.52 %) 
16 

(48.48 %) 
0 

(0.00 %) 
2 สาระสําคัญ  42.42% 42.42 % 15.15 % 
   2.1  แสดงความคิดรวบยอด

ของเนื้อหาหรือแกนของเรื่อง 
13 

(39.39 %) 
16 

(48.48 %) 
4 

(12.12 %) 

ตารางที่  2  (ตอ) 
ระดับคุณภาพ 

ที่ รายการ 
ดี พอใช 

ตอง
ปรับปรุง 

   2.2  สอดคลองสัมพันธกับ
จุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหา 

15 
(45.45 %) 

12 
(36.36 %) 

6 
(18.18 %) 

3 จุดประสงคการเรียนรู  40.19 %  48.99 %  10.10 % 

   3.1  จุดประสงคปลายทาง  37.37 %  51.52 %  11.11 % 

     3.1.1  ถูกตองตามหลกัการเขียน 15 
(45.45 %) 

16 
(48.48 %) 

2 
(6.06 %) 

     3.1.2  ครอบคลุมพฤติกรรม
การเรียนรูหลายดาน 

12 
(36.36 %) 

17 
(51.52 %) 

4 
(12.12 %) 

     3.1.3  ระดับพฤติกรรมที่
กําหนดเหมาะสมกับเวลา  
เนื้อหา  และผูเรียน 

10 
(30.30 %) 

18 
(54.55 %) 

5 
(15.15 %) 

   3.2  จุดประสงคนาํทาง  44.44 %  46.47 %  9.09 % 

     3.2.1  ระบุพฤติกรรมที่
สามารถวัดไดประเมินได 

15 
(45.45 %) 

16 
(48.48 %) 

2 
(6.06 %) 

     3.2.2  ระบุพฤติกรรมที่
ครบถวนแสดงใหเหน็วาผูเรียน
สามารถบรรลพุฤติกรรมการ
เรียนรูแตละดานที่กาํหนดใน
จุดประสงคการเรียนรู 

13 
(39.39 %) 

15 
(45.45 %) 

5 
(15.15 %) 

     3.2.3  ระบุพฤติกรรม
สอดคลองตรง  กับดานของ
พฤติกรรมการเรียนรูทีก่ําหนด
ในจุดประสงคปลายทาง 

16 
(48.48 %) 

15 
(45.45 %) 

2 
(6.06 %) 

4 เนื้อหา 35.15 %  47.27 %  17.58 % 
   4.1  แสดงการบูรณาการเนื้อหา

ตาง ๆ  
11 

(33.33 %) 
15 

(45.45 %) 
7 

(21.21 %) 

   4.2  เนื้อหาที่นาํมาบูรณาการมี
ความสัมพันธสามารถเชื่อมโยง
กันได 

11 
(33.33 %) 

13 
(39.39 %) 

9 
(27.27 %) 

   4.3  ถูกตองตามหลักวิชาการ
และทันสมัย 

15 
(45.45 %) 

17 
(51.52 %) 

1 
(3.03 %) 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
ระดับคุณภาพ 

ที่ รายการ 
ดี พอใช ตองปรับปรงุ

   4.4  ครบถวนเพียง
พอท่ีจะเปนพืน้ฐานใน
การสรางขอความรูใหม
หรือเกิดพฤติกรรมหรือ
เกิดทักษะที่ตองการ 
 

11 
(33.33 %) 

15 
(45.45 %) 

7 
(21.21 %) 

   4.5  มีความชดัเจน 
ไมสับสน 

10 
(30.30 %) 

18 
(54.55 %) 

5 
(15.15 %) 

5 กิจกรรมการเรียนรู 36.74 % 51.89 % 11.36 % 

   5.1  สอดคลองกบั
จุดประสงคการเรียนรู 

13 
(39.39 %) 

15 
(45.45 %) 

5 
(15.15 %) 

   5.2  สอดคลองกบั
ความตองการ  
ความสามารถ  และวัย
ของผูเรียน 

12 
(36.36 %) 

17 
(51.52 %) 

4 
(12.12 %) 

   5.3  เหมาะสมดานเวลา  
สถานที ่ อุปกรณ  และ
สภาพแวดลอมของ
หองเรียนและโรงเรียน 

13 
(39.39 %) 

18 
(54.55 %) 

2 
(6.06 %) 

   5.4  นาสนใจ  จูงใจให
กระตือรือรนที่จะเรียนรู
และเขารวมกิจกรรม 

12 
(36.36 %) 

17 
(51.52 %) 

4 
(12.12 %) 

   5.5  สรางเสริมทักษะ  
ขอความรูและ
พฤติกรรมที่กาํหนดได
อยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ 

11 
(33.33 %) 

18 
(54.55 %) 

4 
(12.12 %) 

   5.6  แสดงความคิด
ริเริ่มสรางสรรคแปลก
ใหม    

9 
(27.27 %) 

16 
(48.48 %) 

8 
(24.24 %) 

   5.7  เปนกิจกรรมที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

14 
(42.42 %) 

18 
(54.55 %) 

1 
(3.03 %) 

   5.8  แสดงการบูรณการ
ตามเนื้อหาตาง ๆ  
ครบถวนสมบูรณ 

13 
(39.39 %) 

18 
(54.55 %) 

2 
(6.06 %) 

ตารางที่  2  (ตอ) 
ระดับคุณภาพ 

ที่ รายการ 
ดี พอใช 

ตอง
ปรับปรุง 

6 ส่ือและแหลงการเรียนรู  37.58 %  51.51 %  10.91 % 
     6.1  เหมาะสมกับวัย  ความ

สนใจ ความสามารถของ
ผูเรียน 

12 
 (36.36 %) 

17 
  (51.52 %) 

4 
(12.12 %) 

   6.2  สอดคลองกบักิจกรรม
การเรียนรู 

14 
 (42.42 %) 

18 
  (54.55 %) 

1 
(3.03 %) 

     6.3  เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมของหองเรียน
และโรงเรียน 

13 
(39.39 %) 

15 
(45.45 %) 

5 
(15.15 %) 

  6.4  มีความหลากหลาย 11 
(33.33 %) 

17 
(51.52 %) 

5 
(15.15 %) 

  6.5  กระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู 

12 
(36.36 %) 

18 
(54.55 %) 

3 
(9.09 %) 

7 การวัดและการประเมนิผล  33.33 %  50.91 %  15.76 % 
   7.1  วิธีวัดและเครื่องมอืวัด

สอดคลองกับพฤติกรรมที่
กําหนดในจุดประสงค 

11 
(33.33 %) 

15 
(45.45 %) 

7 
(21.21 %) 

   7.2  วิธีวัดและเครื่องมอืวัด
มีความสอดคลองกับ
ธรรมชาติของวชิา 

11 
(33.33 %) 

16 
(48.48 %) 

6 
(18.18 %) 

   7.3  วิธีวัดและเครื่องมอื
สอดคลองกับข้ันตอนและ
กระบวนการเรียนรูใน
กิจกรรม 

12 
(36.36 %) 

17 
(51.52 %) 

4 
(12.12 %) 

   7.4  ใชวิธีวัดและการ
ประเมินผลที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุม 

11 
(33.33  %) 

18 
(54.55  %) 

4 
(12.12  %) 

   7.5  เกณฑการประเมนิ    
มีความสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน 

10 
(30.30 %) 

18 
(54.55 %) 

5 
(15.15 %) 

สรุป  37.69 %  49.72 %  12.59 % 

 

 7.3  ผลการทดสอบความรูกอน – หลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
  ผลการทดสอบความรูกอน – หลังการอบรม

เชิงปฏิบัติการ  ดังตารางที่  3 
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ตารางที่  3  ผลการทดสอบความรูกอน – หลังการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  
คะแนน N  ∑D

 
∑ 2D  ( )2

D∑  t 

กอน
อบรม 

33 10.64     

   210 1500 44100 16.17** 

หลัง
อบรม 

33 17.00     

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ( .01 t 30  =  2.457)   
  

 7.4  ผลการสังเกตการนิเทศการสอน 

  ผลการนิเทศการสอนของครูในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ปรากฏผลดัง
ตารางที่  4 

ตารางที่  4  ผลการนิเทศการสอนเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดย
การสังเกต 

ผลการประเมิน 

ครั้งที่  1 คร้ังที่  2 ที่ 
รายการ

นิเทศ   การ
สอน ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

ดี พอใช 
ควร 

ปรับปรุง 

 การ
เตรียม   
การสอน 

36.03 % 52.19 % 11.78 % 59.60 % 34.00 % 6.40 % 

1 มีแผนการ
เรียนรู 

43 
(43.43 %) 

52 
(52.53 %) 

4 
(4.04 %) 

63 
(63.64 %) 

33 
(33.33 %) 

3 
(3.03 %) 

2 แจง
จุดประสงค 
เนื้อหากับ
ผูเรียน 

42 
(42.42 %) 

52 
(52.53 %) 

5 
(5.05 %) 

52 
(52.53 %) 

43 
(43.43 %) 

4 
(4.04 %) 

3 ความ
พรอมของ
อุปกรณ
และส่ือ 

22 
(22.22 %) 

51 
(51.52 %) 

26 
(26.26 %)

62 
(62.63 %) 

25 
(25.25 %) 

12 
(12.12 %) 

ตารางที่  4  (ตอ) 
ผลการประเมิน 

ครั้งที่  1 คร้ังที่  2 
ที่ 

รายการนิเทศ  
การสอน 

ดี พอใช 
ควร 

ปรับปรุง 
ดี พอใช 

ควร 
ปรับปรุง 

 การดําเนิน 
การสอน 

 27.27 %  46.29 %  26.43 %  53.70 %  32.66 %  13.64 % 

4 ใชวิธีการ
สอนเหมาะสม 

36 
(36.36 %) 

39 
(39.39 %) 

24 
(24.24 %) 

51 
(51.52 %) 

31 
(31.31 %) 

17 
(17.17 %) 

5 จัดกิจกรรม
เหมาะสม
ตามแผนการ
เรียนรู 

33 
(33.33 %) 

45 
(45.45 %) 

21 
(21.21 %) 

50 
(50.51 %) 

38 
(38.38 %) 

11 
(11.11 %) 

6 จัดกิจกรรม
ตามลําดับ
ข้ันตอน 

27 
(27.27 %) 

53 
(53.54 %) 

19 
(19.19 %) 

59 
(59.60 %) 

31 
(31.31 %) 

9 
(9.09 %) 

7 ผูเรียนมี
สวนรวม
อยาง
เหมาะสม 

22 
(22.22 %) 

47 
(47.47 %) 

30 
(30.30 %) 

53 
(53.54 %) 

34 
(34.34 %) 

12 
(12.12 %) 

8 จัดกิจกรรม
และสราง
บรรยากาศ
ในการ
เรียนรูแบบ
บูรณาการ 

24 
(24.24 %) 

46 
(46.46 %) 

29 
(29.29 %) 

56 
(56.57 %) 

29 
(29.29 %) 

14 
(14.14 %) 

9 กระตุนให
ผูเรียนเกิด
การคิดและ
เรียนรู 

20 
(20.20 %) 

45 
(45.45 %) 

34 
(34.34 %) 

50 
(50.51 %) 

31 
(31.31 %) 

18 
(18.18 %) 

 การวัดและ
ประเมินผล
ผูเรียน 

 28.28 %  42.93 %  28.79 %  44.44 %  39.90 %  15.66 % 

10 วัดและ
ประเมินผล
เหมาะสม
กับแผน 
การเรียนรู 

22 
(22.22 %) 

45 
(45.45 %) 

32 
(32.32 %) 

 

40 
(40.40 %) 

41 
(41.41 %) 

18 
(18.18 %) 

 

11 วัดและ
ประเมินผล
ตามสภาพ
จริงอยาง
ทั่วถึง 

34 
(34.34 %) 

40 
(40.40 %) 

25 
(25.25 %) 

48 
(48.48 %) 

38 
(38.37 %) 

13 
(13.13 %) 

X
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ตารางที่  4  (ตอ) 

ผลการประเมิน 
ครั้งที่  1 คร้ังที่  2 

ที่ 
รายการ

นิเทศ   การ
สอน ดี พอใช 

ควร 
ปรับปรุง 

ดี พอใช 
ควร 

ปรับปรุง 

 ผูเรียน  22.98 %  43.18 %  33.84 %  43.94 %  33.59 %  22.47 % 
12 มีความ

พรอม
และสนใจ
เรียน 

26 
(26.26 %) 

41 
(41.41 %) 

32 
(32.32 %) 

43 
(43.43 %) 

34 
(34.34 %) 

23 
(22.22 %) 

13 กลา
แสดงออก 
อยาง
หลาก 
หลาย 

27 
(27.27 %) 

38 
(38.38 %) 

34 
(34.34 %) 

41 
(41.41 %) 

29 
(29.29 %) 

29 
(29.29 %) 

14 มีสวน
รวม 
ใน
กิจกรรม  
อยาง
หลากหลาย 

20 
(20.20 %) 

45 
(45.45 %) 

34 
(34.34 %) 

48 
(48.48 %) 

27 
(27.27 %) 

24 
(24.24 %) 

15  มีการ
เชื่อมโยง 
ความรู  
ทักษะ  
และ
ประสบ 
การณใน
การเรียนรู
 และ
แกปญหา 

18 
(18.18 %) 

47 
(47.47 %) 

34 
(34.34 %) 

42 
(42.42 %) 

43 
(43.43 %) 

14 
(14.14 %) 

รวม  28.01 %  46.20 %  25.79 %  51.04 %  34.14 %  14.82 % 

 

 7.5  ผลการสัมภาษณการนิเทศการสอน
   ผลจากการนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง  
ครั้งที่  1  ระหวางวันที่    29    พฤษภาคม   2549   ถึง
วันที่  18   สิงหาคม  2549  ครั้งที่  2  ระหวางวันที่  13  
พฤศจิกายน  2549  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ  2550  ให
คําแนะนําปรึกษาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน
สื่อการเรียนการสอน  จัดหาแหลงเรียนรูมาชวยใน

การจัดกิจกรรม  ทําใหครูจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย  
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 7.6  ผลการประเมินแบบ  360  องศา 
  ผลการประเมินแบบ   360   องศา  
เกี่ยวกับการเรียนรูแบบบูรณาการของครู  ดังตารางที่  5 
 

8.  สรุปผล 
 

 ตอนที่  1  การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  ใหมี
ความรู  ความเขาใจ  และสามารถจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  สรุปผล  ดังนี้ 
 1)  ผลการสังเกตการณอบรมเชิงปฏิบัติการ  
พบวาครูที่เขารับการอบรมมีความตั้งใจ  กระตือรือรน
ในการอบรม  มีการจดบันทึกระหวางการฝกอบรม  มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู   ผลงานจากการฝกอบรม      
เชิงปฏิบัติการมีความถูกตองเปนแนวทางปฏิบั ติ       
ไดจริง  แสดงวามีความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบ-
บูรณาการ 
 2)  ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการของครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  
จํานวน   33  คน     พบวา   ครูสวนใหญมีผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับพอใช  โดย
มีครูที่มีผลการประเมินดานจุดประสงคการเรียนรู  คิดเปน
รอยละ  48.99  ดานเนื้อหา  คิดเปนรอยละ  47.27  
ดานกิจกรรมการเรียนรู  คิดเปนรอยละ  51.89  ดาน
สื่อและแหลงการเรียนรู  คิดเปนรอยละ  51.51  ดาน
การวัดและการประเมินผล  คิดเปนรอยละ  50.91  
และโดยรวม  คิดเปนรอยละ  49.72  ยกเวน  ดาน
องคประกอบของแผนการเรียนรูครบถวนสมบูรณ  
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พบวา  ครูสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับดี  
คิดเปนรอยละ  51.52  และดานสาระสําคัญอยูใน
ระดับดี  และระดับพอใช  คิดเปนรอยละ  42.42  
เทากัน 
 3)   ผลการทดสอบความรูกอน  – หลัง  
พบวา  ผูเขารับการอบรมมีคะแนนทดสอบเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงใหเห็นวา  
ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 ตอนที่   2  ประสิทธิผลของการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  สรุปผล  ดังนี้ 
 1)  ผลการสังเกตการนิเทศการสอนของครู
ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชแบบสังเกต
การนิเทศการสอน  พบวา  ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการโดยรวมเพิ่มขึ้น  โดยมีครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นจากรอยละ  
28.01  เปนรอยละ  51.04  และผลการสัมภาษณการ
นิเทศการสอน  พบวา  ครูมีความเขาใจและสามารถ
จัดกิจกรรม    การเรียนรูตามขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการได เปนอยางดี   ประเด็น
เกี่ยวกับบรรยากาศ  สถานที่  ระยะเวลาในการนิเทศ  
พบวา  บรรยากาศในการนิเทศการสอนเหมาะสม  
เปนกันเอง  สรางความพึงพอใจและเจตคติที่ดีในการ
นิเทศใหแกผูรับการนิเทศ  สถานที่และระยะเวลาที่ใช
ในการนิเทศ     การสอนเหมาะสม  ประเด็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบ
บู รณ าก า ร   คว ร ใช วิ ธี ก า รห รื อน วั ตก ร รมที่
นอกเหนือจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศการสอน  
และการประเมินแบบ  360  องศา  คือ  การศึกษาดูงาน  
การประชุมกลุมยอยระดมสมอง  และจากการที่คณะ  

ผูนิเทศทําการนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง  ทั้ง  2  
ชวงเวลาไดใหคําแนะนําปรึกษาพรอมทั้งจัดหา       
สิ่งอํานวยความสะดวก  มาชวยในการจัดกิจกรรม  ทําให
ครูสามารถจัดกิจกรรมอยางหลากหลายและผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  แสดง
ใหเห็นวา  กลยุทธการนิเทศการสอนทําใหครูมีความรู
ความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2)   ผลการประเมินแบบ   360  องศา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของครู  พบวา  
ผลการประเมินครั้ งที่   1  ครูมีสมรรถนะในการจัด          
การเรียนรูแบบบูรณาการโดยรวม  อยูในระดับมาก  33  คน  
ครั้งที่  2  อยูในระดับมาก  32  คน  และมากที่สุด  1  คน  
เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะ  พบวา  ผลการประเมิน  
ครั้งที่  1  สมรรถนะที่  1  สามารถเตรียมการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณการไดอยางมีคุณภาพ  อยูในระดับมาก  
32  คน  และระดับปานกลาง  1  คน  ครั้งที่  2  อยูใน
ระดับมาก   33  คน   ผลการประเมิน   คร้ังที่   1  
สมรรถนะที่  2  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บู รณ าก า รที่ เ น นผู เ รี ย น เ ป นสํ าคั ญได อย า งมี
ประสิทธิภาพ  อยูในระดับมาก  32  คน  และระดับ 
ปานกลาง  1  คน  ครั้งที่  2  อยูในระดับมาก  31  คน  
และระดับมากที่สุด  2  คน  ผลการประเมิน  ครั้งที่  1  
สมรรถนะที่    3  สามารถจัดสภาพแวดลอมและ       
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูและการฝก
ปฏิบัติ  รวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน  อยูในระดับมาก  
32  คน  และระดับมากที่สุด  1  คน  ครั้งที่  2  อยูใน
ระดับมาก  15  คน  และระดับมากที่สุด  18  คน  และ
ผลการประเมิน  ครั้งที่  1  สมรรถนะที่  4  สามารถวัด
และประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยูในระดับมาก  
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32  คน  และระดับปานกลาง  1  คน  ครั้งที่  2  อยูใน
ระดับมาก  33  คน   
 
9.  อภิปรายผล 
 
 การวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะครูใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของวิทยาลัยการ
อาชีพศีขรภูมิ   ผู วิจัยไดสรุปประเด็นเพื่อนํ ามา
อภิปราย  ดังนี้ 
 1)  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พบวา  ครูที่เขารับการอบรมมีความตั้งใจกระตือรือรน
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีการจดบันทึกระหวาง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
สามารถนําความรูจากการอบรมไปใชฝกปฏิบัติได  
และผลงานจากการฝกปฏิบัติการมีความถูกตอง  เปน
แนวทางนําไปปฏิบัติจริงได  แสดงใหเห็นวา  การ
อบรมเชิงปฏิบัติการทําใหครูมีความรู  ความเขาใจใน
การจัดการเรียนรูแบบ บูรณาการ  และสามารถนํา
ความรูจากการอบรมไปจัดทําแผนการเรียนรูแบบ
บูรณาการไดจริง  และ ผลการทดสอบความรูกอน – 
หลังการอบรม  พบวา  ผูเขารับการอบรมมีคะแนน
ทดสอบเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
แสดงใหเห็นวา  ผูเขารับการอบรมมีความรู  ความ
เขาใจในการจัด  การเรียนรูแบบบูรณาการและมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับสมชาย  หิรัญกิตติ  [7]  
ที่กลาววา  การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการ
เรียนรู    (Learning)  การเรียนรูมีแนวโนมทําใหเกิด
ก าร เปลี่ ยนแปลงพฤติ กร รม   ซึ่ ง มี ผลมาจ าก
ประสบการณทั้งทางตรง  และทางออม  โดยผูเขา
ฝกอบรมจะเรียนรูไดดีที่สุดดวยประสบการณตรง  

ดังนั้น  ควรใหฝกปฏิบัติจริงใหมากที่สุดเพื่อจะไดเกิด
การเรียนรูดวยตนเองและผูเขาฝกอบรมจะเรียนรูไดดี
ที่สุด  ผลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  พบวา  ครูสวน
ใหญมีผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูอยูใน
ระดับพอใช  ยกเวน  ดานองคประกอบของแผนการ
เรียนรูครบถวนอยูในระดับดี  อาจเนื่องมาจาก  ครู     
ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนครูพิเศษสอน  ซึ่งขาด
ประสบการณในการจัดการเรียนรู  การวางแผนเพื่อ
เช่ือมหัวเรื่อง/งาน/โครงการบูรณาการเขาดวยกัน  
และเพิ่งไดรับการพัฒนา  จึงขาดความชํานาญและ
ความมั่นใจในการเขียนแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2)  ผลการสังเกตการนิเทศการสอนของ
ครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชแบบ
สังเกตการนิเทศการสอน  พบวา  ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยูในระดับดีและมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู
แบบบูรณาการเพิ่มขึ้นจากรอยละ  28.01  เปน  รอยละ  
51.04  และผลการสัมภาษณ   การนิ เทศการสอน  
พบวา  ครูมีความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
ไดเปนอยางดี  ประเด็นเกี่ยวกับบรรยากาศ  สถานที่  
ระยะเวลาในการนิเทศ  พบวา  บรรยากาศในการ
นิเทศการสอนเหมาะสม  เปนกันเอง  สรางความพึง
พอใจและเจตคติที่ดีในการนิเทศใหแกผูรับการนิเทศ  
แสดงใหเห็นวา  กลยุทธการนิเทศ   การสอนทําใหครู
มีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
สอดคลองกับชนินทรชัย  อินทิราภรณ  และสุวิทย  
หิรัณยกาณฑ  [8]  ที่ใหความหมายของการนิเทศการสอน  
หมายถึง  ความชวยเหลือ  การแนะนํา  การบอก  การ
ทํ าตั วอย า งใหดู   หรือ   การแนะนํ าใหครู และ
ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการสอน  เพื่อเปน
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การปรับปรุงการเรียน  การสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  และสอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  
[9]  กลาววา  ความมุงหมายของการนิเทศการสอน
เปนการมุงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียน  ดังนั้น  การที่ผลการนิเทศการสอนทําใหครู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  อาจเนื่องมาจากการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ดวยการนิเทศการสอน  
สงผลใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจ  กลาตัดสินใจ
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
ใหกับผูเรียนไดอยางดียิ่ง  สอดคลองกับชัยรัตน  สุตภักดี  
[10]  และการกํากับ  ติดตาม  และดูแลใหคําแนะนํา
ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ได
ใหคําแนะนํา  การชวยแกไขปญหาที่ขัดของของครู
รวมทั้ งสนับสนุนวัสดุ   อุปกรณ   ในการจัดทํ า
แผนการจัดการเรียนรู  ทําใหครูมีความพึงพอใจใน
การไดรับคําแนะนําและชวยแกไขปญหาขอ ขัดของ
อยางตอเนื่องและจริงจัง สอดคลองกับสุคนธ  นาเมืองรักษ  
[11] 
 3)  ผลการประเมินแบบ   360  องศา  
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของครู  
พบวา  ผลการประเมิน  ครั้งที่  2  ครูมีการพัฒนา
สมรรถนะในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น
จากครั้งที่  1  ทุกสมรรถนะ   
 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละสมรรถนะ  
พบวา  ผลการประเมิน  ครั้งที่  2  มีแนวโนมสูงขึ้นทุก
สมรรถนะ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนํากระบวนการ
ประเมินแบบ   360  องศา   มาใชในการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  มี
ประสิทธิผลทําใหครูสามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ไดอยางตอเนื่อง   และมีแนวโนมเกิดการพัฒนา

เพิ่มขึ้น  อาจเนื่องมาจากการประเมินแบบ  360  องศา  
เปนการประเมินที่ครบวงจร  โดยอาศัยผูเกี่ยวของ      
รูเห็นการปฏิบัติงานของบุคคลตามตําแหนงเปาหมาย  
และมุงวัดการรับรูของผูประเมินตอคุณลักษณะความ
เปนบุคคล  (Person)  ไดดีกวาการประเมินผลิตผล  
(Product)  ทําใหเกิดความมั่นใจในขอมูลยอนกลับ
และผลการประเมินจะมีคุณคา  ไมถูกโตแยงในระยะ
เวลานานพอสมควร ตามแนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย  
[5]  ดังนั้น  เมื่อผูถูกประเมินไดรับทราบขอมูลจาก
การประเมินจากหลายแหลง  จึงสามารถนําขอมูล
เหลานั้นมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง
ไดดียิ่งขึ้นทําใหครูเกิดการพัฒนาขึ้น  ซึ่งสอดคลอง
กับมนูญ   ศิวารมย  [12]  ที่ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการประเมินแบบ  360  องศา  เพื่อพัฒนาการ
สอนของครู  สังกัดกรมสามัญศึกษา  และเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการประเมินแบบ  360  องศา  พบวา  
การประเมินในภาพรวมของการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินครั้งที่  1  กับครั้งที่  3  ครูมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ  87.33  นอกจากนี้  กระบวนการประเมินนี้
สามารถนําไปใชในโรงเรียนได  เพราะผูบริหารเห็นวา
เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะชวยพัฒนาครู
ไดตรงประเด็น   และผูบริหารยอมรับวาการนํา
กระบวนการนี้ไปใชมีความสะดวกและเกิดประโยชน 
 ผลจากการที่ ค รู ได รับการอบรม เชิ ง -
ปฏิบัติการ  และการนิเทศการสอนอยางตอเนื่องจะทํา
ใหครูสามารถนําความรู  และทักษะตาง ๆ  มาใชให
สอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ    ซึ่งจะชวยใหเกิดความ
มั่นใจในการทํางาน  มีขวัญ  และกําลังใจดี  มีความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และทําใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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10.  ขอเสนอแนะ 
 10.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1)  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชกลยุทธการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การนิเทศการสอน  และการ
ประเมินแบบ   360  องศา  ทําใหครูเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  จึง
เสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษานําไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตอไป 
  2)  การพัฒนาสมรรถนะครูใหมีความรู
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  แบบ
บูรณาการสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถอยาง
หลากหลายและสนุกสนานในการ เรี ยนรู  เกิ ด
กระบวนการคิด  ตัดสินใจแกปญหา  ดังนั้น  ผูบริหาร
สถานศึกษา  จึงควรสนับสนุนการจัด กิจกรรมการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  และจัดหาสื่อ  แหลงเรียนรู
อยางหลากหลายในสถานศึกษาดวย 
 10.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
  1)  ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธอื่น
ในการพัฒนาสมรรถนะครู  โดยใชกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการที่นอกเหนือจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การนิเทศการสอน  และการประเมินแบบ  360  องศา  
เชน  การศึกษาดูงาน  การประชุมกลุมยอยระดมสมอง  
การวิจัยในชั้นเรียน  การจัดทําแฟมพัฒนางาน  เปนตน  
เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร
อยางยั่งยืนตอไป 
  2)  ควรมีการศึกษารูปแบบของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการแบบตาง ๆ  เชน  
การบูรณาการแบบแทรกสอด  การบูรณาการระหวางวิชา  
เปนตน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป 
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ทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ  จังหวดัเชียงใหม 

 

The Attitude toward Entrepreneurships of Student in Rajamangala  

Institute of Technology, Northern Campus, Chiangmai 

 
ดวงพร  ออนหวาน 

E-mail : m_pompam@yahoo.com 
 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีตอการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ  มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคพายัพ   และเพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถใชเปน
แนวทางในการปลูกฝงความเปนผูประกอบการให
นักศึกษา  โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกคณะวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา2548  จํานวนตัวอยาง 100 คน จาก 847 คน   
ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษาซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ 4 ดาน 
พบวา ในองคประกอบดานความรูสึกตอการเปน
ผูประกอบการนี้นักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม  มี
ความรูสึกตอการเปนผูประกอบการอยูในระดับมากที่สุด  
เมื่อนําองคประกอบทั้ง 4 ดานไปวิเคราะหหาความสัมพันธ
แบบสหสัมพันธ (Correlation) พบวา องคประกอบ
ทางดานการกระตุนและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการ

เปนผูประกอบการ  มีความสัมพันธอยู ในระดับ
คอนขางสูงและเปนความสัมพันธในทางบวกกับ
องคประกอบทางดานความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ  
และในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA)   พบวา   องคประกอบทางดาน
พฤติกรรมตอการเปนผูประกอบการของกลุมที่มี
ประสบการณในการทํางานเพื่อหารายไดดวยตนเอง
ในระหวางการศึกษา กับ กลุมที่ไมมีประสบการณฯ  
มีความแตกตางกัน  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ  
ควรสงเสริมนักศึกษาใหมีประสบการณในการทํางาน
เพื่อหารายไดระหวางการศึกษา  จะชวยสงเสริมพฤติกรรม
และความรูสึกของการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา 
และสถาบันฯ  ควรจัดหลักสูตร โครงการ หรือกิจกรรม
นอกชั้นเรียน  เชน จัดต้ังชมรมที่เนนการจัดกิจกรรม 
โครงการซึ่งมุงกระตุนและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
การเปนผูประกอบการ   
 
คําสําคัญ  : ทัศนคติ (Attitude), ผูประกอบการ
(Entrepreneur),  ราชมงคล  (Rajamangala) 
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Abstract 
 
 The research study about attitudes 

towards entrepreneurship of the undergraduates 

of Rajamangala University  has its purposes to 

study about the attitudes towards entrepreneurship 

of the undergraduates and to study about factors 

which can be used as guidelines to indoctrinate 

the undergraduates with entrepreneurship.  

Database has been collected from the undergraduates 

from every faculty of Rajamangala University 

who will graduate in the semester of year 2005.  

Total sampling is 100 persons from 847 persons.  

Result of the study about attitudes towards 

entrepreneurship of undergraduates insists of 4 

elements.  The highest level of founding is the 

element of feeling towards entrepreneurship.  

When the 4 elements are brought into an analysis 

called correlation, it’s founded that the element 

of stimulating and encouraging entrepreneurship-

behavior has medium level relationship with the 

element of feeling towards entrepreneurship. 

From the analysis of One-way ANOVA, it’s 

founded that the element of entrepreneurship-

behavior and the element of feeling towards 

entrepreneurship are different between the group 

who has working experiences to earn for own 

living while studying and the group who has no 

working experience. 

Rajamangala University should complement 

the undergraduates about working experiences 

and earning while studying so as to encourage 

the undergraduates regarding behavior and 

feeling towards entrepreneurship.  Rajamangala 

University should arrange a course, project or 

after-class-activity i.e. setting up a club to 

launch activity and project to emphasize and 

encourage entrepreneurship-behavior. 

 

1. บทนํา 
 
  จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยระหวางป 2540 - 2542  สงผลกระทบตอสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  การจางงานใหมที่
เกิดขึ้นหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  ประมาณรอยละ 60 อยูใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs  และ 
SMEs ที่มีอยูเปนการผลิตเพื่อการบริโภค ภายในประเทศ
และเพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ และยังกระจาย
อยูทั่วภูมิภาคของประเทศ  จึงถือไดวา SMEs เปน
แหลงสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศที่สําคัญ 
และเปนแหลงสําคัญในการกระจายรายไดและความ
เจริญสูภูมิภาคไดอยางทั่วถึง 
  รัฐบาลมองเห็นวาการสงเสริมสนับสนุนใหเกิด 
SMEs ที่เขมแข็งเปนแนวทางหนึ่งที่จะสามารถชวยฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศได  จึงมีนโยบายที่ชัดเจนออกมา
หลายนโยบาย  หนึ่งในนั้นคือสงเสริมใหมีผูประกอบการ
รายใหมเกิดขึ้น โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
(NEC) หรือนโยบายเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาใหออกไปเปนผูประกอบการในอนาคต 
โดยมีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก  
ในการดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สถาบันระดับอุดมศึกษาหลาย
แหลงก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อสงเสริมให
เกิดผูประกอบการใหม    
  การเปนผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจ
เปนเรื่องไมงายนัก  เพราะจะตองประสบกับปญหา
เงินลงทุน  การบริหารจัดการ  การบริหารการผลิต 
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และปญหาอื่น ๆ ที่ไมอาจทราบลวงหนา    แตการเปน
ลูกจางหรือพนักงานไมตองแบกรับภาระตาง ๆ  ขางตนเลย 
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปจึงมุงที่จะหางานทํา
มากกวาที่จะเปนผูประกอบการ เพราะไมตองการ
แบกรับปญหาตาง ๆ จากการเปนผูประกอบการ ซึ่ง
ไมสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ   ดวยเหตุผล
ดังกลาวคณะผูวิจัยจึงทําการวิจัยเพ่ือศึกษาทัศนคติที่มี
ตอการเปนผูประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคพายัพ   
เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน หรือการจัดโครงการเพื่อ
สรางทัศนคติที่ดีและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให
มีความสามารถในการออกไปเปนผูประกอบการที่มี
คุณภาพเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป    

 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.  เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบ- 
การของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล    วิทยาเขตภาคพายัพ 
  2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถใชเปนแนวทาง
ในการปลูกฝงความเปนผูประกอบการใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ 
 
3.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 64 - 65) กลาวถึง
การเกิดทัศนคติวา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู 
(Learning) จากแหลงทัศนคติ (Source of Attitude) ตาง ๆ 
ที่อยูมากมายและแหลงที่ทําใหคนเกิดทัศนคติที่สําคัญ 
คือ 

  1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) 
เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้น
ไปในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้น
ไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณมากอน 
  2 .  การ ติดตอสื่ อสารจากบุคคลอื่ น                 
(Communication from others) จะทําใหเกิดทัศนคติ
จากการรับรูขาวสารตาง ๆ  จากผูอื่น ได เชน  เด็กที่
ไดรับการสั่งสอนจากผูใหญ   จะเกิดทัศนคติตอการ
กระทําตาง ๆ ตามที่เคยรับรูมา 
  3. สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบ
ผูอื่นทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได เชน เด็กที่เคารพเชื่อฟง
พอแม จะเลียนแบบการแสดงทาชอบ หรือไมชอบตอ
สิ่งหนึ่งตามไปดวย 
  4. ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional 
Factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน 
หรือหนวยงาน เปนตน 
  นิศรา  จันทรเจริญสุข (2542) วิจัยเรื่อง
ทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
คณะวิชาบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคพายัพ  มีจุดประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ 
ที่มีตอการเปนผูประกอบการของนักศึกษาคณะวิชา
บริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
ภาคพายัพ ที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2542 
จํานวน 276 คน ใชวิธีการคัดกลุมตัวอยางตามสัดสวน
ของแตละระดับการศึกษาไดจํานวนดังนี้  นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 93 คน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จํานวน 
155 คน  และระดับปริญญาตรี จํานวน 28 คน  สุมตัวอยาง
แตละสาขาวิชา  เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาเปน
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แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญจะมีทัศนคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ 
แต เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองการที่จะออกไป
ประกอบอาชีพเปนผูประกอบการเพียงรอยละ 20.7   

 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีขัน้ตอนในการดําเนินการวิจัย
โดยสรุปไดดังนี้ 
  4.1  กําหนดขอบเขตประชากรและกลุม-
ตัวอยาง    ประชากรคือนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี    
ทุกคณะวิชาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
ภาคพายัพ   ที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2548  จํานวนทั้งสิ้น 847 คน และกําหนด
ขนาดตัวอยางเปนจํานวน 100 คน  ซึ่งมีระดับความ
เช่ือมั่น 95%  ความผิดพลาดที่ยอมรับได 15.7% โดยใช
สูตรคํานวณหาจํานวนตัวอยางกรณีทราบจํานวน
ประชากร (นิยม  ปุราคม, 2540) ดังนี้   
     

nez
nzn 222

22

+
=

σ
σ  

 
คํานวณหากลุมตัวอยางจําแนกไปตาม 3 กลุมคณะวิชา
เปนสัดสวนตามจํานวนประชากรไดดังนี้ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร 44 คน คณะบริหาร 
ธุรกิจ  34 คน  และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร 22 คน 
  4.2  เก็บรวบรวมขอมูล โดยเครื่องมือที่ใช 
คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสรางแบบสอบถาม 3 สวน 
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามจํานวนที่คํานวณไว
โดยนักศึกษาอาสาสมัครที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

  4.3  การวิเคราะหขอมูล   การวิจัยครั้งนี้
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   วิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปร
เชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) และวิเคราะหหาความสัมพันธ
แบบสหสัมพันธ (Correlation)    

 
5.  ผลการดําเนินงาน 

 
  5.1  ขอมูลท่ัวไป  นักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100 คน กูเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 54 คน   
มีประสบการณในการทํางานเพื่อหารายไดดวยตนเอง
ระหวางการศึกษามากกวาผูไมมีประสบการณฯ   คือ 
72 คน   เมื่อสอบถามถึงประสบการณในการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสวนตัว      พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามที่ไมมีประสบการณในการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสวนตัวมีจํานวน
มากถึง 91 คน   
  5.2  ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 1: คาเฉลี่ย  ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) องคประกอบทางดานความรูความเขาใจตอการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 
 

ความรูความเขาใจตอการ
เปนผูประกอบการ X  SD  

ระดับความรู
ความเขาใจ 

1. ความหมายและ
ความสําคัญของการเปน
ผูประกอบการ 

3.76 .712 มาก 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ความรูความเขาใจตอการ

เปนผูประกอบการ X  SD  
ระดับความรู
ความเขาใจ 

2. ความหมายและ
ความสําคัญของการเปน
ผูประกอบการ 

3.76 .712 มาก 

3. แนวทางและวิธีการจัดตั้ง
องคกรธุรกิจสวนตัว 

3.28 .965 ปานกลาง 

4. การบริหารและการดําเนิน
ธุรกิจสวนตัว 

3.41 .922 มาก 

5. ความเสี่ยงของการเปน
ผูประกอบการธุรกิจ
สวนตัว 

3.96 .909 มาก 

6. คุณลักษณะของ
ผูประกอบการที่ดี 

3.72 .792 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบวานักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความรูความเขาใจตอการเปนผูประกอบการ 
อยูในระดับมาก 

 

ตารางที่ 2 : คาเฉลี่ย  ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) องคประกอบทางดาน  ความรูสึกตอการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

ความรูสึกตอการเปน
ผูประกอบการ X  SD  

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การทํางานอยางอิสระมี
ความนาสนใจมากกวา
การทํางานเปนลูกจาง 

4.29 .656 มากที่สุด 

2. การเปนผูประกอบการ
ตองยินดีที่ จะ รับความ
เสี่ยงจากการลงทุนเพื่อ
หวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

4.32 .601 มากที่สุด 

3. การเปนผูประกอบการ
เปนอาชีพที่ทาทายความรู
ความสามารถ 

4.40 .636 มากที่สุด 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
ความรูสึกตอการเปน

ผูประกอบการ X  SD  
ระดับความ
คิดเห็น 

4. การทํางานอยางอิสระมี
ความนาสนใจมากกวา
การทํางานเปนลูกจาง 

4.29 .656 มากที่สุด 

5. การเปนผูประกอบการ
ตองยินดีที่ จะ รับความ
เสี่ยงจากการลงทุนเพื่อ
หวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

4.32 .601 มากที่สุด 

6. การเปนผูประกอบการ
เปนอาชีพที่ทาทายความรู
ความสามารถ 

4.40 .636 มากที่สุด 

7. การเปนผูประกอบการ
จะตองเปนผูที่มีความ
อดทนตอความยากลําบาก 

4.47 .627 มากที่สุด 

8. ถาจะเปนผูประกอบการที่
ประสบความสําเ ร็จได
ตองเปนผูที่พึงพอใจที่ได
ริเร่ิมทําสิ่งใหมๆ 

4.41 .698 มากที่สุด 

9. การเปนผูประกอบการที่
ดีตองมีความมั่นใจใน
ความรูความสามารถของตน 

4.48 .627 มากที่สุด 

10. การเปนผูประกอบการจะ
เปนอาชีพที่สรางกําไร
แ ล ะ ค ว า ม มั่ ง คั่ ง ไ ด
มากกวาอาชีพอื่นๆ 

4.18 .892 มาก 

11. การเปนผูประกอบธุรกิจ
สวนตัวจะเปนอาชีพที่มี
อิสระในการทํางาน 

4.38 .678 มากที่สุด 

12. การทํางานอยางอิสระมี
ความนาสนใจมากกวา
การทํางานเปนลูกจาง 

 
 
 

 
4.29 

 
.656 

 
มากที่สุด 
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 ตารางที่ 2 (ตอ) 
ความรูสึกตอการเปน

ผูประกอบการ X  SD  
ระดับความ
คิดเห็น 

13. การเปนผูประกอบการ
ตองยินดีที่ จะ รับความ
เสี่ยงจากการลงทุนเพื่อ
หวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

4.32 .601 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2  พบวานักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความรูสึกตอการเปนผูประกอบการอยูใน
ระดับมากที่สุด   

 
ตารางที่ 3: คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) องคประกอบทางดานการกระตุนและสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
ผูตอบแบบสอบถาม 

การกระตุนและสงเสริมให
เกิดพฤติกรรมการเปน

ผูประกอบการ 
X  SD  

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. หลั ก สู ต ร แ ล ะ เ นื้ อ ห า
วิชาชีพที่ศึกษา  สามารถ
เส ริมความรู และความ
มั่นใจแกทานในการที่จะ
ออกไปเปนผูประกอบการ 

4.02 .696 มาก 

2. การใหโอกาสแกนักศึกษา
ไดมีโอกาสทดลอง
ปฏิบัติงานโดยการทํางาน
กับธุรกิจจําลองในระหวาง
การศึกษาจะมีสวนชวย
เสริมและสนับสนุนให
ทานตองการที่จะเปน
ผูประกอบการ 

 
 
 

4.04 .737 มาก 

 ตารางที่ 3 (ตอ) 
การกระตุนและสงเสริมให
เกิดพฤติกรรมการเปน

ผูประกอบการ 
X  SD  

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3. การที่สถาบันหรือองคกร
ตาง ๆ เปดการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น เพื่อให
ความรูแกผูสนใจนําไป
ประกอบอาชีพอิสระใน
อนาคต สงผลใหทาน
ตองการที่จะเปน
ผูประกอบการ 

3.95 .730 มาก 

4. ครอบครัว เพื่อน และญาติ 
จะมีสวนสําคัญที่ใหการ
สงเสริมและสนับสนุนใน
การเปนผูประกอบการของ
ทาน 

3.99 .732 มาก 

5. การเห็นโอกาส ความกาวหนา 
และความสําเร็จของบุคคล  
ตาง ๆ ที่เปนผูประกอบการ
อาชีพอิสระมีผลทําใหทาน
อยากจะเปนผูประกอบการ 

4.14 .766 มาก 

6. การที่สังคมยอมรับในการ
ประกอบอาชีพอิสระมาก
ขึ้น สงผลใหทานตองการ
ที่จะเปนผูประกอบการ 

4.00 .765 มาก 

7. การที่รัฐบาลใหการ
สนับสนุนทั้งทางดาน
แหลงเงินทุน ขอมูล
ขาวสาร แกผูประกอบการ 
สงผลใหทานตองการที่จะ
เปนผูประกอบการ 

3.96 .816 มาก 

8. ภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
สงผลใหทานตองการที่จะ
เปนผูประกอบการมากขึ้น 

3.99 .745 มาก 

หน้าที่ 422



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-019 

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นตอองคประกอบดานนี้ในทุกขอคําถาม
อยูในระดับมาก   

 
ตารางที่ 4: คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) องคประกอบทางดานพฤติกรรมตอการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมตอการเปน
ผูประกอบการ X  SD  

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ทานจะศึกษาเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการและการ
ทําธุรกิจสวนตัวจาก
มหาวิทยาลัย 

3.81 .662 มาก 

2. ทานจะติดตามขาวสาร
เกี่ยวกับธุรกิจจากหลาย ๆ  
สื่อ เชน หนังสือพมิพ 
โทรทัศน 

3.87 .661 มาก 

3. ถามีกิจกรรมเสริม
ทักษะการเปน
ผูประกอบการ เชน การ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรายใหม  

3.85 .880 มาก 

4. เมื่อสําเร็จการศึกษา
ทานตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการ 

3.74 .774 มาก 

  
จากตารางที่  4  พบวานักศึกษาผูตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมตอการเปนผูประกอบการอยูในระดับมาก
ทุกขอคําถาม   
  5.3  การวิเคราะหความสัมพันธ 
  จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงคุณภาพ ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-way 
ANOVA)  พบวา  คาเฉลี่ยขององคประกอบทางดาน
พฤติกรรมตอการเปนผูประกอบการของผูตอบ
แบบสอบถามกลุมที่มีประสบการณในการทํางานเพื่อ
หารายไดดวยตนเองในระหวางการศึกษา กับ กลุมที่
ไมมีประสบการณฯ มีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig = 0.001) 
  และจากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงปริมาณ ดวยการวิเคราะห
ความสัมพันธแบบสหสัมพันธ (Correlation) ระหวาง
ตัวแปร 4 ตัว  พบวา  องคประกอบทางดานการกระตุน
และการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนผูประกอบการ 
มีความสัมพันธกับ ตัวแปรองคประกอบทางดาน
ความรูสึกตอการเปนผูประกอบการ   อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05  และความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง
สองเปนความสัมพันธทางบวกโดยคาสหสัมพันธ   
(r) = .623     ดังนั้นความสัมพันธตามที่กลาวจึงเปน
ความสัมพันธที่คอนขางสูง ซึ่งมีเพียงคูเดียวเทานั้น  
สวนความสัมพันธของตัวแปรองคประกอบคูอื่น ๆ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เปน
ความสัมพันธทางบวก  แตจากคาสหสัมพันธ  (r) 
แสดงความสัมพันธเพียงสวนนอยเทานั้น       
  จากความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 4 ตัว ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  นาจะกลาวไดวาถาสถาบัน
กระตุนและสง เสริมให เ กิดพฤติกรรมการเปน
ผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นก็จะมีผลทําให ความรูสึก  
ความรูความเขาใจ  และพฤติกรรมตอการเปนผู
ประกอบเพิ่มมากขึ้นดวย  ซึ่งไมใชกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติ  เพราะผลจากการวิจัยพบวา
คณะวิชาที่แตกตางกันของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม
ไม มี ค ว า ม แตกกั น เ ล ย เ มื่ อ นํ า ม าทดสอบกั บ
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องคประกอบทั้ง 4 ดานนี้  ซึ่งสอดคลองกับที่ ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2520) กลาวถึงการเกิดทัศนคติวาแหลงที่ทํา
ใหคนเกิดทัศนคติที่สําคัญ คือ  ประสบการณเฉพาะ
อยาง  การติดตอสื่อสารจากบุคคลอื่นหรือการรับรู
ขาวสารตาง  ๆ  จากผูอื่น    และความเกี่ยวของกับ
สถาบันตาง ๆ เชน โรงเรียน ลวนเปนแหลงที่ทําให
คนเกิดทัศนคติ   ซึ่งนโยบายของรัฐบาลที่เนนใหมี
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหมในมหาวิทยาลัย
ตางๆ   อยางตอเนื่องก็นาจะที่ไดผลตามที่รัฐบาล
ตองการที่จะสรางบัณฑิตใหมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
อิสระและมีความมั่นใจที่จะออกไปเปนผูประกอบการ
แทนการมุงที่ไปเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง
เทานั้น  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิศรา จันทรเจริญสุข 
(2542) ที่พบวานักศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจะมีทัศนคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ แตเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวตองการที่จะออกไปประกอบ
อาชีพเปนผูประกอบการเพียงรอยละ 20.7 เทานั้น   
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  1. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ  ควรสงเสริมนักศึกษาใหมีประสบการณ
ในการทํางานเพื่อหารายไดระหวางการศึกษา  จะชวย
สง เสริมพฤติกรรมและความรูสึกของการเปน
ผูประกอบการใหกับนักศึกษา 
  2.  สถาบันฯ  ควรจัดหลักสูตร โครงการ หรือ
กิจกรรมนอกชั้นเรียน   ที่เปนการกระตุนและสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมการเปนผูประกอบการ   เพราะจาก
ผลการศึกษาพบวาถาเพิ่มการกระตุนและสงเสริมมากขึ้น
ก็จะมีผลตอความรูความเขาใจ  ความรูสึก  และพฤติกรรม
การเปนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  

  3. สถาบันฯ  ควรจัดตั้งชมรมที่เนนการจัด
กิจกรรม โครงการ   ซึ่งมุงกระตุนสงเสริมใหเกิด
พฤติกรรมการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา   
เพื่อใหนักศึกษาที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ
อิสระไดมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรูความ
เขาใจ และรับความรูดานตางๆ ที่จะเปนการสงเสริม
ใหพรอมที่จะออกไปเปนผูประกอบการ 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ
ที่มีตอการเปนผูประกอบการของนักศึกษาโดยมีช้ันป
ที่ศึกษาเปนตัวแปรดวย  เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้มี
ขอจํากัดเรื่องเวลาและเงินทุนจึงไมไดศึกษาครอบคลุม
ไปถึงช้ันป และเขตพื้นที่ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ในกลุมภาคเหนือมีรวม 6 เขตพื้นที่ 
  2. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผล
จากการกระตุนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปน
ผูประกอบการดวยการจัดกิจกรรมชมรมขึ้นวามีผล 
ทําใหองคประกอบดานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจริงหรือไม 
  3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ทัศนคติที่มีตอ    การเปนผูประกอบการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่อยูในแตละช้ันป ในคณะวิชาตางๆ 
ของสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม  เพื่อ
ศึกษาวาช้ันป คณะวิชา และสถาบันที่แตกตางกันจะ
ทําใหทัศนคติที่มีตอการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
แตกตางกันหรือไมเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมใหเหมาะสมตอไป   
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บทคัดยอ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค        เพื่อศึกษา
สภาพปญหา  และประเมินความตองการจําเปนในการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน
เปนเรื่อง /เปนช้ินงาน/เปนโครงการ  ของครูชางอุตสาหกรรม   
โดยเครื่องมือที่ใชในวิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณ  และ
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูบริหารซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการ รอง-
ผูอํานวยการฝายวิชาการหัวหนาคณะ  หัวหนาแผนก
วิชาชางอุตสาหกรรม        และกลุมครูผูสอนวิชาชาง
อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาที่สอนวิชาชางอุตสาหกรรม         
สถาบันการอาชีวศึกษากลุมภาคใต  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน  564 คน แลวนํามาวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+  (Statistical Package 
for the Social Sciences/Personal Computer Plus)    
 

                ผลการวิจัย    พบวาสภาพปญหาของผูบริหาร  
และครูชางอุตสาหกรรม  คือ  สวนใหญไมเคยไดรับ
การฝกอบรมทําใหมีความรูความเขาใจนอย เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนเปนเรื่อง /เปน
ช้ินงาน /เปนโครงการ  ภาระงานสอน  และงานอื่นๆ  
ของครูชางอุตสาหกรรมมีมากเกินไปสวนการฝกอบรม
ที่จัดขึ้น      พบปญหาระยะเวลาในการฝกอบรมสั้น
เกินไป  ครูแกนนําที่เปนวิทยากรไมมีความเชี่ยวชาญ
ในการอบรม   การจัดสรรบุคคล  ทรัพยากร  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อการฝกอบรมมีไมเพียงพอ    
                  ผลการประเมินความตองการจําเปนในการ
ฝกอบรมทั้ง        9    เรื่อง   พบวา  มีคาดัชนีจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปน อยูระหวาง  0.167 
ถึง  0.453โดยรายการที่มีดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปนสูงสุด   3  อันดับแรก   คือ ดาน
ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหัวขอเรื่อง /ช้ินงาน /โครงการ 
(0.453) รองลงมา คือดานทักษะและดานความรูเกี่ยวกับ
การออกแบบและสรางสื่อ  การสอน   (0.442)  และ 
(0.426) ตามลําดับ สวนรายการที่มีดัชนีจัดเรียงลําดับ
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ความสําคัญของความตองการจําเปนต่ําสุด  3  อันดับ
สุดทายเปนดานทักษะทั้งหมด   คอื การเลอืกวิธกีารสอน 
(0.167)  รองลงมา     คือ  การเตรียมเอกสารการวัดผล
ประเมินผล (0.170) และการเตรียมเอกสารการสอน 
(0.188) ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ  :   สภาพปญหา , ความตองการจําเปน, 
ครูชางอุตสาหกรรม 

 
Abstract 

 
       The  purposes  of  this  study  were  to 

investigate technical teachers’ problem conditions 

and needs for trainings on organizing learning 

and  teaching  emphasizing  teaching  by topic, 

work piece, and projects. Interview and questionnaires 

were used to collect the data.  The informants of 

this  study  were  drawn  from two groups;  the 

administrators and the teaching staff teaching 

industrial mechanic subjects in  the  Southern 

Vocational Institutes, Office of the Vocational 

Commission, Ministry of Education.  The total 

number of the informants including directors, 

deputy directors in academic affairs, heads of 

faculties , heads  of  the  Industrial  Mechanic 

Department, and teachers teaching industrial 

mechanic subjects was 564. SPSS/PC+ software 

was employed to analyze the data.   

            Regarding the problem conditions, the 

study revealed  that  most  administrators  and 

teachers  had never been trained on this area 

before, so  they  had  little  knowledge   and 

understanding  about  how  to  organize  the 

learning and teaching that emphasized the by 

topic, work piece, and project. Another problem 

was that the informants had too big teaching and 

working load. Those who used to participate in 

the related trainings said the length  of  time of 

the events was too short; the lecturers were not 

so expertise in the field; and personnel, resources, 

and facilities were not sufficiently allocated for 

the trainings.            

            With respect to the assessment of needs 

for trainings, nine related aspects were investigated. 

It was found that the priority index was between 

0.167-0.543. The three top training aspects most 

needed were knowledge analysis of topic, work 

piece, and project (0.453); design and construction 

of learning and teaching media on skills (0.442); 

and media construction for learning and teaching 

knowledge, respectively (0.426). Three training 

aspects ranked as the least needs included how 

to choose methods for teaching skills (0.167); 

preparation of documents for evaluating skills 

(0.177); and material preparation for teaching 

skills )0.188(, respectively. 

 

Keywords : problem conditions,needs, technical 

teachers 

 

1. บทนํา 
จากงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาพบวา    ระบบการศึกษาและฝกอบรมขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ผูที่จบการศึกษาไม
สามารถทํางานตอบสนองความตองการของผูใชหรือ
ภาคประกอบการ นอกจากนี้ผูเรียนยังเนนวุฒิบัตร
มากกวาที่จะคํานึงถึงสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดจริง   
ภาคประกอบการตองจัดอบรมใหผูแรกทํางานอีก
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ประมาณ 6 เดือน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,2547:28) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบรรเลงและคณะ  (2547:30) 
ที่พบวาผูจบอาชีวศึกษามีความรูและทักษะ    รวมทั้ง
คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานคอนขางต่ํา  ไมตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน  สงผลใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโครงการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนจากแบบเดิม ที่เนน
การทองจํา   ทําตามคูมือ    เรียนตามคําอธิบายรายวิชา 
ถูกลอมกรอบดวยตารางการสอนและหองเรียน วิธีสอน
ก็ไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาดานการคิด
การวิเคราะห  ครูทําหนาที่สอนตามหนังสือในชั้นเรียน 
ไมมีการสอนใหแสดงความคิดเห็น  และการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไมมีคุณลักษณะชางสงสัย 
และการใฝหาความรู ไมสนใจที่จะเชื่อมโยงภูมิปญญา
ทองถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูเนนการสอนหนังสือ
มากกวาสอนคน      มาปรับวิธีเรียน     เปลี่ยนวิธีสอน    
ปฏิรูปวิธีสอบ    เพื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู   เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณาการ
ในลักษณะการสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน /เปนโครงการ   
ที่ครูและสถานศึกษาตองนําไปปฏิบัติ  

ปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหนโยบายการจัดการเรียน
การสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน /เปนโครงการ  ประสบ
ความสําเร็จ คือการที่ครูตอง ไดรับการฝกอบรมใหมี
ความรู    มีทักษะ   มีทัศนคติ  และมีพฤติกรรมในการ
ทํางานที่ดี  ในการฝกอบรมนั้นจะไมสามารถดําเนินการ
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายได  หากไมทราบวา
หัวขอเรื่องที่จะนําไปฝกอบรมนั้น ตรงกับความตองการ
ของครูที่แทจริงหรือไม      การประเมินความตองการ
จําเปน    จึงเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญและเปน
ขั้นตอนแรกในการวางแผนการดําเนินงานของกระบวนการ
ฝกอบรม 

              ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและ
ประเมินเพื่อที่จะจัดลําดับความสําคัญวา        ครูชาง
อุตสาหกรรมมีความตองการจําเปนในการฝกอบรมที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนเปนเรื่อง/
เปนช้ินงาน /เปนโครงการเรื่องใด   ขอมูลที่ได จะเปน
ตัวกําหนดรายละเอียดของการจัดการฝกอบรม   
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
             เพื่อศึกษาสภาพปญหาและประเมินความ
ตองการจําเปนในการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน/
เปนโครงการ  ของครูชางอุตสาหกรรม 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
             การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในเดือนตุลาคม 2549  
เพื่อศึกษาสภาพปญหา  และประเมินความตองการจําเปน
ในการฝกอบรมเพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอของการ
จัดการฝกอบรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การสอนเปนเรื่อง/เปนช้ินงาน/เปนโครงการ ของครูชาง
อุตสาหกรรม สถานศึกษากลุมภาคใต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ  
 
4.นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  สภาพปญหา หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือ
สภาพสถานศึกษา ที่เปนอุปสรรคทําใหการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน/
เปนโครงการ ของครูชางอุตสาหกรรม ไมมีประสิทธิภาพ 

2.  ความตองการจําเปนในการฝกอบรม  
หมายถึงหัวขอเรื่องในการฝกอบรมที่ไดจากการ
วิเคราะหสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน /เปนโครงการ ของครู
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ชางอุตสาหกรรม   ดานทักษะและดานความรูที่ใช
เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการจัดเตรียมการฝกอบรม 

3. การประเมินความตองการจําเปน   หมายถึง  
กระบวนการวิเคราะหความแตกตางระหวางระดับทักษะ
ที่ปฏิบัติในปจจุบัน กับระดับทักษะที่ตองการฝกอบรม
เพิ่มเติม /ระดับความรูที่มีในปจจุบัน กับระดับความรู
ที่ตองการฝกอบรมเพิ่มเติม     เพื่อใหไดขอมูลที่ระบุ
สภาพปญหาและความตองการในการฝกอบรม   

 .4   การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน
เปนเรื่อง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยง
เนื้อหาสาระในแตละรายวิชาใหผูเรียนสามารถนําความรู 
ทักษะและ ทัศนคติ ไปแกปญหาในการทํางานและใช
ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้สามารถปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ในแตละรายวิชาในหลักสูตรได ภายใตกรอบหลักสูตร
ของสาขาวิชา 

5.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน
เปนช้ินงาน   หมายถึง     การจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนและผูสอนรวมกันกําหนดชิ้นงาน    ที่จะตอง
นําเอาความรู ทักษะ  และทัศนคติที่ไดจากการเรียน 
ในแตละรายวิชาในสาขาเดียวกันหรือคนละสาขาวิชา 
นํามาออกแบบและผลิตช้ินงานไดอยางถูกตองตาม
หลักวิศวกรรมและตรงตามสาขาอาชีพ 

6. การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน
เปนโครงการ   หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนและผูสอน รวมกันกําหนดโครงการ ที่จะตอง
นําเอาความรู ทักษะและทัศนคติ ในทุกรายวิชาที่ผาน
มาทั้งหมด   เพื่อใหโครงการที่กําหนดขึ้นสามารถ
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงค 

7.  ครูชางอุตสาหกรรม หมายถึง ครูประจํา
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
สาขาวิชาโลหะการ  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาการกอสราง ในสถานศึกษา
กลุมภาคใต  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา  
(Descriptive Method)  ประเภทการสํารวจ  (Survey  
Research)    ซึ่งมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย
ดังนี้        
5.1  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก   ผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการฝายวิชาการ    จํานวน  113   คน  
หัวหนาคณะและหัวหนาแผนกวิชาชางอุตสาหกรรม 
จํานวน  271  คน ซึ่งเปนกลุมผูบริหาร  และครูชาง
อุตสาหกรรมจํานวน  1702  คน  ในสถานศึกษากลุม
ภาคใต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย กลุมผูบริหาร ใช
จํานวนประชากรเปนกลุมตัวอยาง    สวนกลุมครูชาง
อุตสาหกรรม  ใชวิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง
ตามสูตรของ TaroYamaneไดจํานวน 319 คน และทํา
การสุมแบบแบงช้ัน  (Stratified  Sampling)    โดยใช
สาขาวิชาที่สอนเปนช้ันในการสุม      ไดกลุมตัวอยาง  
สาขาวิชาเครื่องกล  จํานวน 54  คน  สาขาวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง  จํานวน   52   คน   สาขาวิชาโลหะการ
จํานวน 52  คน สาขาวิชาไฟฟาจํานวน 56 คน สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 54  คน และสาขาวิชาการกอสราง 
จํานวน 51 คน 
 
5.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย
แบบสัมภาษณผูบริหาร   และแบบสอบถามครูผูสอน
วิชาชางอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
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           แบบสมัภาษณผูบริหาร เปนแบบมีโครงสราง  
(Structured Interview)ทั้งหมด 3  ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณ  เกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา หนาที่ และประสบการณ
ในการทํางาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ การดําเนินการ
ของผูบริหาร  ดานการจัดการ และการฝกอบรม 
            ตอนที่ 3 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบดวย  ขอคําถามและ
เนื้อที่วางที่ใชบันทึกคําตอบจากการสัมภาษณ   
 
            แบบสอบถามครูผูสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 
แบงออกเปน 3 ตอน  คือ  

           ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตัวเลือก (Check List)  ไดแก 
อายุ   ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
            ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)     5    ระดับ 
แบงเปน   2   สวน   คือ   สวนที่ 1  เปนการประเมิน
ทักษะที่ปฏิบัติในปจจุบัน /ความรูที่มีในปจจุบันและ
สวนที่ 2 เปนการประเมินระดับทักษะ /ความรู   ที่ตองการ
ฝกอบรม 
          ตอนที่ 3 เปนแบบแสดงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม  

การนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-Out)  นําไป
ทดลอง  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กลุมกรุงเทพมหานคร และกลุมภาคกลาง 
เพื่อหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ  Cronbach  ผลการทดลองกับกลุมผูบริหาร ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ  0.93   และผลการทดลองกับครูชาง
อุตสาหกรรม   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.99  

5.3  การเก็บรวมรวมขอมูล 
            ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูล ในเดือน
ตุลาคม 2549 โดยดําเนินการแจกและจัดเก็บแบบสัมภาษณ/
แบบสอบถามดวยตนเอง ใชระยะเวลา 2 สัปดาห ได
แบบสัมภาษณคืนมา  จํานวน 317 ชุด คดิเปนรอยละ 82.55 
 และแบบสอบถาม  จํานวน   247    ชุดคิดเปนรอยละ 
77.43 ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ  ปรากฏวา
มีความถูกตองและสมบูรณทุกฉบับ   
 
5.4   การวิเคราะหขอมูล   
         ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล     ตามตัวแปร
โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่  หาคารอยละ  ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใชวิธีจัดหมวดหมูความสัมพันธ
ของเนื้อหาและนําเสนอโดยวิธีพรรณนา   สวนขอมูล
สภาพปญหาและความตองการจําเปนในการฝกอบรม
ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย  ( X )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปน  (Priority Needs Index) 

     
5.5   สถิติท่ีใชในการวิจัย 
              การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร  SPSS/PC+ (Statistical Package for 
the Social Sciences/Personal Computer Plus) 
 
6. ผลการวิจัย 
           ผลการวิจัย  พบวากลุมผูบริหารสวนใหญ
เปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณ
ดานการบริหารและการสอน  6 – 10 ป   รอยละ  64.67 
ไมเคยไดรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน /เปนโครงการ   และ
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มากกวารอยละ  50.00  ยังไมไดดําเนินการ จัดสรรเงิน  
บุคคล ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการ
จัดฝกอบรมครู   โดยมีขอคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม
วานโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน
เปนเรื่อง /เปนช้ินงาน /เปนโครงการ  เหมาะกับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม  โดยเสนอ
แนวทางแกปญหา    ใหจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู
และประสบการณ  จัดหาตัวอยางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่เปนรูปเลม  การฝกอบรมควรแยกจัดตาม
สาขางาน ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณและงบประมาณ  
และแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม   กํากับ  ติดตาม
ประเมินผล 
             กลุมครูผูสอนวิชาชางอุตสาหกรรม  พบวา 
สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
ประสบการณในการสอน  6 – 10 ป   ในแตละสัปดาห
เตรียมการสอน  3 – 4 ช่ัวโมง  ทําการสอน 21 – 30 ช่ัวโมง  
ทํางานที่ไดรับมอบหมายนอกจากงานสอน 3 – 4 ช่ัวโมง 
และนิเทศการฝกงานในสถานประกอบการ 7 – 8 ช่ัวโมง  
และมากกวารอยละ  50.00  ไมเคยไดรับการศึกษา
หรือผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนเปนเรื่อง/
เปนช้ินงาน/เปนโครงการ     
             การเปรียบเทียบโดยการทดสอบคาที  (t-test ) 
และการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการ
จําเปน โดยการทดสอบคาที แบบ Paired-Simples t-test  
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยทักษะที่ปฏิบัติในปจจุบันและความรูที่มีใน
ปจจุบัน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาทักษะและความรูที่ตองการ
ฝกอบรมทุกขอ  ดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนอยูระหวาง  0.167 ถึง  0.453  

รายการที่มีดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปนสูงสุด   3  อันดับแรก คือ     เรื่องการ
วิเคราะหหัวขอเรื่อง /ช้ินงาน /โครงการดานความรู
(0.453)   รองลงมา คือ     เรื่องการออกแบบและสราง
สื่อการสอนดานทักษะ  (0.442)  และเรื่องการออกแบบ
และสรางสื่อการสอนดานความรู(0.426) ตามลําดับ  
สวนรายการที่มีดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปน   ตํ่าสุด  3 อันดับ  คือ  เรื่องการ
เลือกวิธีการสอนดานทักษะ  (0.167) รองลงมา คือ   
การเตรียมเอกสารการวัดผลประเมินผลดานทักษะ
(0.177) และการเตรียมเอกสารการสอนดานทักษะ
(0.188)  ตามลําดับ โดยมีขอคิดเห็นและเสนอแนะ
เพิ่มเติมวา  การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน
เปนเรื่อง  /เปนช้ินงาน    /เปนโครงการทําใหครูได
รวมมือกันวางแผนกําหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ โดยเสนอแนวทางแกปญหา  
ใหจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ จัดหา
งบประมาณใหเพียงพอ  กําหนดเกณฑการติดตาม
ประเมินผล  
 
7.  อภิปรายผล 
          จากผลการศึกษาสภาพปญหาและประเมิน
ความตองการจําเปนในการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนการสอนเปนเรื่อง /เปนช้ินงาน /เปนโครงการ 
ของครูชางอุตสาหกรรม มีขอคนพบที่นาสนใจ และ
ประเด็นตางๆที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

การประเมินความตองการจําเปนตามรายการ
ความสามารถ เปนความตองการจําเปนในการฝกอบรม
ทุกขอ         แตการดําเนินการของกลุมผูบริหารในการจัด  
การฝกอบรม สวนใหญยังไมไดดําเนินการ  จากขอคนพบ
ดังกลาว ทําใหพบประเด็นที่นาสนใจคือ รายการที่ยัง

หน้าที่ 430



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 NCTechEd08-026 

ไมไดการดําเนินการของฝายบริหาร เปนความตองการ
จําเปนในการฝกอบรมของครูผูสอน  ทําใหต้ังขอสังเกต
ไดวา การดําเนินการของฝายบริหารเปนการแจงให
ทราบซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวิมล (2543: 420)  
ที่พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญ
เปนการแสดงบทบาทมอบหมายงานและบทบาทสนับสนุน 
และอรพินท    (2524 : บทคัดยอ)           ที่พบวาควรใหมี
การพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรมหรือประชุม   
เชิงปฏิบัติการในระดับมากที่สุด 
          ในแตละสัปดาหครูผูสอนมีภาระงานมาก 
คือ ตองทําการสอน เตรียมการสอน  ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายนอกจากงานสอน และนิเทศการฝกงานใน
สถานประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ธารทิพย  (2538:59)    ที่พบวา ครู-อาจารยมีช่ัวโมงการ
ทํางานเฉลี่ย    28.5   ช่ัวโมงตอสัปดาห ไมมีเวลาและ
โอกาสในการหาความรูเพิ่มเติม  
    ความตองการจําเปนในการฝกอบรม ของ
ครูผูสอน เปนความตองการจําเปนทุกขอ  และที่มี
ลําดับความตองการจําเปนสูงสุด คือ การออกแบบ
และสรางสื่อการสอน โดยเฉพาะสื่อคอมพิวเตอร    
ซึ่งสอดคลองกับผล งานวิจัยของไชยนรินทร   (2546 : 
บทคัดยอ)    ที่พบวา  ครูฝกมีปญหาในการผลิตสื่อและ
อุปกรณชวยฝก เอกสารและ คูมือตางๆ    และงานวิจัย
ของเมตตา  (2539 : บทคัดยอ)      พบวาครู-อาจารย    มี
ความตองการฝกอบรมเรื่องการเลือกและการใชสื่อ
การเรียนการสอน 
 
8.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
          จากผลการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการ-
อาชีวศึกษา ผูเกี่ยวของควรดําเนินการ  ดังนี้ 

              1.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ควรจัดสรรงบประมาณ      สําหรับดําเนินการใหกับ
สถานศึกษา เพื่อฝกอบรมครูแกนนําที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนวิทยากร กําหนดเกณฑในการติดตามประเมินผล  
และรายงานผล   
              2.   สถานศึกษา     ควรแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ   จัดสรรงบประมาณ    ทรัพยากร  สิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ    ดําเนินการจัดฝกอบรม  กําหนด
เกณฑในการติดตามประเมินผล   
              3.  ครูผูสอนควร กําหนดรายการความสามารถ
ของผูเรียน  กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
และวางแผนดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
             การจัดการฝกอบรมควรจัดในชวงเวลาปด
ภาคเรียน เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ ครู-อาจารยวางเวน
จากภารกิจงานสอน     โดยใชสถานที่ฝกอบรมนอก
สถานศึกษา     เพื่อใหครู-อาจารยไดใชเวลาในการ
อบรมเต็มที่   ไมตองกังวลกับภาระงานอื่นๆในวิทยาลัย   
 
9. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
              1. ศึกษาวิจัย  “การติดตามและประเมินผล
การฝกอบรม การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอน 
เปนเรื่อง  /เปนชิ้นงาน  /เปนโครงการ   ของครูชาง
อุตสาหกรรม” 
 2. ศึ ก ษ า วิ จั ย    “ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ห า
ประสิทธิภาพ ชุดฝกอบรม ครูแกนนําเพื่อเปนวิทยากร
ฝกอบรม  การจัดการเรียนการสอน  ท่ีเนนการสอนเปน
เ ร่ื อ ง  /เ ป นชิ้ น ง าน  /เ ป น โครงการ  ของค รูช า ง
อุตสาหกรรม”  แยกตามสาขางาน   
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นถึงสภาพการรับรูตนเองของนักศึกษา 
ความเหมาะสมของเนื้อหา และสภาพปญหาดาน
ผูเรียน ผูสอน การสอน เครื่องมือวัสดุครุภัณฑ สื่อ 
การเรียนการสอน ตําราเรียน สถานที่ การวัดและ
ประเมินผล ตามรายวิชาบังคับ กลุมวิชาเทคนิค และ
ศึกษาความคิดเห็นผูสอนในดาน วัตถุประสงคของ
หลักสูตร ความเหมาะสมของรายวิชา ปญหาการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชา และความตองการในการ
ไดรับการสนับสนุน    เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต  สาขาวิช า วิศวกรรม เ เมคคาทรอนิกส 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  นักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ช้ันปที่ 1 ถึง4 ที่ลงทะเบียน
เรียนในปการศึกษา 2549 จํานวน 99 คน และผูสอน
จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
2 ชุด ชุดแรกสําหรับผูสอน ชุดที่ 2 สําหรับนักศึกษา 
การเก็บขอมูลใชการเก็บดวยผูวิจัย การวิเคราะหขอมูล
ใชคา รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สําหรับแบบสอบถามที่เปนปลายเปด  ใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบวา ผูสอนเห็นวา วัตถุประสงค
ของหลักสูตรมีความเหมาะสม สวนหัวขอตามคําอธิบาย
รายวิชาในรายวิชาบังคับ กลุมวิชาเทคนิค เฉพาะวิชา
ทฤษฎีและวิชาโครงงาน จํานวน 26 วิชา 243 หัวขอ 
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นักศึกษาเห็นวา    มีความเหมาะสมระดับปานกลาง   
ทุกวิชา สวนผูสอนมีความเห็นวา สวนใหญมีความ
เหมาะสม   ระดับปานกลาง   มีวิชาที่ตองการแกไข
หัวขอในคําอธิบายรายวิชา  จํานวน 16 วิชา จํานวน 
39 หัวขอ    ปญหาการจัดการเรียนการสอน ผูสอน
เห็นวา ปญหาพื้นฐานความรูของนักศึกษา ปริมาณ
และความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณและสื่อการสอน 
จํานวนนักศึกษา 30 คนตอตอน ปญหาสภาพหองเรียน 
อยูในระดับปานกลาง  ปญหาปริมาณหนังสือ วารสาร 
สิ่งตีพิมพที่ เหมาะสมในหองสมุดสําหรับคนควา 
ปญหาอยูในระดับนอย สําหรับความเหมาะสมของ
หนวยกิต  มีวิชาที่ขอปรับเพิ่มหนวยกิต  2  วิชา เพิ่ม
จํานวนชั่วโมงสอนทฤษฎีและประลอง จํานวน 11 วิชา 
และขอแยกวิชาออกเปน 2 วิชา จํานวน 2 วิชา เรื่อง
ความเหมาะสมของการจัดวิชาเรียน ในชั้นปและภาค
การศึกษา มีวิชาที่ขอปรับไปสอนชั้นปอื่น และภาค
การศึกษาอื่น 2 วิชา ผูสอนสวนใหญเห็นวาวิชาที่สอน
นั้นสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตอได และ
สามารถสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง ในการ
สอบถามปญหาจากนักศึกษา พบวา ปญหาความรู
พ้ืนฐานในวิชา ปญหาความสนใจ ปญหาดานสื่อและ
อุปกรณการสอน สถานที่ ความเพียงพอของแหลง
คนควา ปญหาเครื่องมือ อุปกรณและงบประมาณใน
การทําโครงงาน ปญหาการประเมินผล การใหคะแนน 
การตรวจงาน การช้ีขอบกพรอง ปญหาดานความ
ทันสมัย ความสอดคลอง และความสามารถในการ
นําไปประกอบอาชีพ  ความสามารถในการขยาย
ความคิดและความรูของเนื้อหา มีระดับปานกลาง 
ปญหาดานผูสอน เกี่ยวกับความตั้งใจ ความตรงตอเวลา 
การใหนักศึกษาเขาพบและปรึกษา การตอบขอสงสัย 
การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา
ของผูสอน มีปญหาระดับปานกลางถึงนอย ในดาน

ความเหมาะสมของอาจารยผูสอนนั้น จากคุณวุฒิของ
ผูสอนและจากการสอบถามจากนักศึกษา พบวา อาจารย
ผูสอนทุกวิชามีความเหมาะสม ในดานความตองการ
ฝกอบรม มีผูสอนใน 9 วิชา การพัฒนาดานสถานที่  9 วิชา 
การเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ 11 วิชา และเพิ่มสื่อการสอน 
6 วิชา  

คําสําคัญ : - สภาพการรับรูตนเอง หมายถึง สภาพที่
ผูเรียนเขาใจหรือเช่ือวาตนเองมีความสามารถใน
หัวขอตาง ๆ ในวิชาที่เรียนมามากนอยเพียงใด 

 
Abstract 

 The purpose of this study was to 

investigate the opinions of the students in the  

compulsory technical courses in Bachelor of 

Science in Technical Education Program  in 

Mechatronics Engineering Curriculum of the 

Faculty of Technical  Education, King Mongkut’s 

University of Technology North Bangkok on self-

perception toward each cause of the student, the 

appropriation of contents identified in the course 

description, the problems of the students, instructors, 

teaching, learning equipments, materials, instruction 

medias, textbooks, classroom facilities, measurement 

and evaluation, and learning contents.  Instructors’ 

opinions on curriculum objectives, the appropriation 

of contents identified in the course description, 

the problems of teaching in the courses, and the 

requirements of the supports in order  to rise the 

potential  of the instructors in teaching the 

courses. The population of this study was 16 

instructors and 99 of the 1 to 4 year students 

who enrolled in the academic year 2006. Two 
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sets of questionnaire, one for the instructors and 

the other for the students were use to collect the 

data. The data were collected by researcher self. 

Frequency, percentage, arithmetic mean, and 

standard deviation were used to analyze the data. 

Content analysis was made to the open-ended 

question. By the opinions of the instructors, it 

was found that all of the curriculum objectives 

were appropriate. By the opinions of the students 

the course descriptions of 26 compulsory subjects 

were appropriate at medium level. But the 

instructor viewed that there were 16 subjects 

may be review. By the opinions of the instructors 

about the learning and teacher problems, it was 

found that the problems of basic knowledge of 

the students, the up-to-date of equipments, materials, 

instruction Medias, an amount of 30 students per 

section were rated at a medium level. The amount 

of textbooks, journals and print material in the 

library were rated at a low level. About the appropriate 

of the subjects’ credit, there were 2 subjects may 

be increase the credit, 11 subjects may be review 

the study hour, and 2 subjects may be divided 

into 2 subjects. The instructors viewed that all 

subjects promote the students’ benefits for their 

careers and their further education, and all 

subjects can be promote for self study. By the 

opinions of the students, it was found that the 

problems of basic knowledge and the interest of 

the students were rated at a medium level. About 

the problems of the teacher such as the intention, 

on time, the available for students to consult 

with teacher, answering to the students’ question, 

and opportunity to share opinion and ask questions 

during classes were rate at a low to medium 

level. The problem of instruction media, classroom, 

the problem of sufficiency of   research resource, 

equipments, budgets for special projects, evaluation, 

were rate at a medium level. The problems of   

up - to - date and consistency of  the subject matter, 

the available to use the knowledge in career, and 

expanding the knowledge, were rate at a medium 

level. In the case of the sufficiency of the instructors, 

all the instructors have the sufficient degree and 

the student rated that the entire instructors were 

sufficient. As the question of the need of  the instructor 

in training, the answers were they want to have 

a training and site visit in the industries that 

relate their teaching subject. The instructor also 

needs the department to adjust the classroom, 

equipments and instruction media. 

 

Keywords : - Self perception: The way that 

learner understands or beliefs about how much 

he/she has the competency in the topics in the 

subjects he/she learned. 

 

1. บทนํา 

 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส เปนหลักสูตรใหม
ของภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล และเปนหลักสูตรสําคัญ
ตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ไดเริ่มทําการสอน
ต้ังแตปการศึกษา 2546 และในปการศึกษา 2549 นี้ ไดเปด
ทําการสอนครบเต็มหลักสูตร 4 ป จึงเห็นสมควรที่จะ
ทําการวิจัยเพื่อหาขอดี ขอเสียตาง ๆ ของหลักสูตร
โดยเฉพาะทางดานรายวิชาบังคับ กลุมวิชาเทคนิค ซึ่ง
เปนวิชาชีพหลักทางดานวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส 
เพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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2.วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 การประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค เพื่อพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใชผลการวัด
ในแงมุมตาง ๆ  ของสิ่งที่จะประเมินนํามาพิจารณารวมกัน 
เชน ตัวเอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน  ตัวผู เรียน  ความคิดเห็นของผู ใช
หลักสูตร [1]  

 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธัญญะ โพธิ์รัง (2542) การศึกษาสภาพปจจุบัน
และความตองการในการดําเนินการจัดการศึกษาดาน
วิชาการ ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พุทธศักราช 2534 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน
และความตองการในการจัดการศึกษา ในดานวัตถุประสงค 
โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาวิชา คุณลักษณะอาจารย 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา วัสดุการศึกษา ตําราเรียนและ
สถานที่เรียน การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ผลการวิจัยพบวาการดําเนินการจัดการศึกษา
ในภาพรวม ในดานวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง
ของหลักสูตร เนื้อหาวิชา การดําเนินการจัดการศึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย     คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
วัสดุการศึกษา ตําราเรียนและสถานที่เรียน การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดการ
หลักสูตร เห็นวา ดําเนินการเหมาะสมในระดับปานกลาง 
สวนความตองการ เห็นวาควรจะปรับปรุงเนื้อหาวิชา   
ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน 
และจัดทําเอกสารประกอบการสอนใหทันสมัย ควรเนน
การฝกปฏิบั ติใหมากกวานี้ควรจะสงเสริมใหทํา
โครงงานวิจัยในเรื่องตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 

ควรจะมีการออกฝกงานในสถานประกอบการจริงใน
เทอมสุดทาย  [2] 

 งานวิจัยนี้ครอบคลุมหลักการประเมินหลักสูตร
ไดครบถวน สามารถใหประโยชนโดยตรงกับสถานศึกษา
ในการปรับปรุงหลักสูตร สวนงานวิจัยที่ผูวิจัยทําใหมนี้
แตกตางในประเด็นเพิ่มเติมคือการวิเคราะหสภาพการ
รับรูตนเองและความเหมาะสมของรายวิชาจากนักศึกษา 
เพื่อศึกษาดุวา หัวขอตาง ๆ ในรายวิชา มีผลการสอน
เปนอยางไร เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการสอน 
และการปรับปรุงหลักสูตรอยางละเอียด 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช และการวิเคราะหขอมูล 

 4.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
2 ชุด ชุดแรกเปนแบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน 
จะสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค
ของหลักสูตร  คําอธิบายรายวิชา  และประเด็นปญหา  
ที่เกี่ยวของกับรายวิชา 3 ปญหาในการจัดการเรียนการ
สอน ความตองการในการไดรับการสนับสนุน ชุดที่ 2 
เปนแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา จะสอบถามในดาน 
สภาพการรับรูตนเองของนักศึกษา และความเหมาะสม
ของคําอธิบายรายวิชา สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา 

 4.2  วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ศึกษางานวิจัย เอกสารตางๆ ตําราและบทความที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งศึกษา      รายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส 
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ป พ.ศ. 2546 จากนั้นรางแบบสอบถามใหครอบคลุม
เนื้อหาที่ตองการศึกษาใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบ -
สอบถาม        ทําการแกไขตามขอเสนอแนะนํา
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แบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน 15 คน 
เพื่อปรับสํานวนใหเหมาะสมตรงกับความตองการ
ของการวิจัย การเลือกนักศึกษาโดยใชวิธีสุมอยางงาย 
แกไขสํานวนของขอคําถาม ไดแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ 

4.3 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม
และเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 

4.4 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูล
ตามแบบสอบถามดังนี้ 

 
ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน 

ตอนที่ 1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค
ของหลักสูตร แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบในเรื่อง
ของความเหมาะสมและไมเหมาะสมของวัตถุประสงค
ของหลักสูตร การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ สวนที่เปน
แบบสอบถามปลายเปด จะใชการนําเสนอเปนคาความถี่ 

ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของคําอธิบายรายวิชา 
และประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับรายวิชา    ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ   ในเรื่องของความ
เหมาะสมและไมเหมาะสมของคําอธิบายรายวิชา  
และประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับรายวิชา การวิเคราะห
ขอมูลใชคารอยละ สวนที่เปนแบบสอบถามปลายเปด 
จะใชการนําเสนอเปนคาความถี่ 
 ตอนที่ 3 ปญหาในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ใชวิธีการนําเสนอปญหาจากนอยไปหามาก
ของรายการปญหาของแตละรายวิชา  สวนที่ เปน
แบบสอบถามปลายเปด จะใชการนําเสนอเปนความเรียง 

 ตอนที่ 4 ความตองการในการไดรับการสนับสนุน
ของผูสอน เปนแบบสอบถามปลายเปด จะใชการนําเสนอ
เปนความเรียง 
 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามงานวิจัยสําหรับนักศึกษา 
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

เปนแบบเลือกตอบ จะใชการหาคาความถี่และคารอยละ 

 ตอนที่ 2 สภาพการรับรูตนเองของนักศึกษา  
และความเหมาะสมของคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ จะใชวิธีการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และในสวนการประเมินความเหมาะสม 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ จะใชวิธีการ
หาคาเฉลี่ย  

 ตอนที่ 3 สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จะใชวิธีการหาคาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย จากการวิเคราะห
ขอมูลแบบสอบถามที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับคาเฉลี่ย 4.50-5.00 ระดับความสามารถ ระดับ
ปญหามากที่สุด 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ระดับความสามารถ 
ระดับปญหามาก 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ระดับความสามารถ 
ระดับปญหาปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 ระดับความสามารถ 
ระดับปญหานอย 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 ระดับความสามารถ 
ระดับปญหานอยที่สุด 
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 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห
ขอมูลแบบสอบถามในดานความเหมาะสม 3 คาคือ 
+1, 0, และ -1 นั้น ใชกําหนดชวงของคาเฉลี่ย ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 0.5 ขึ้นไปถือวามีความเหมาะสม 
 
5. ผลการดําเนินงาน 

5.1  ตามความเห็นของอาจารยผูสอนสวนใหญ 
เห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางของผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มี
ความเหมาะสม ในสวนของรายวิชาไดสํารวจความเห็น
ดานความเหมาะสมของรายการหัวขอวิชา ซึ่งปรากฏ
อยูในคําอธิบายรายวิชา พบวาทั้งผูสอนและผูเรียน มี
ความเห็นวาหัวขอสวนใหญมีความเหมาะสมตั้งแต
ระดับปานกลาง ถึงมาก มีเพียง 3 วิชา คือ วิชา สถิตยศาสตร
และกลศาสตรของวัสดุ  กรรมวิธีการผลิต และ ระบบ
การควบคุมเวลาจริงโดยใชคอมพิวเตอร ที่ผูสอนเห็นวา 
มีความไมเหมาะสม เนื่องจากมีจํานวนหัวขอที่ควร
แกไขมาก เมื่อรวมจํานวนวิชาที่มีหัวขอในคําอธิบาย
รายวิชาตองแกไขมีทั้งสิ้น 16 วิชา จากจํานวน 26 วิชา 
คิดเปนรอยละ 61.54 และมีหัวขอที่ตองแกไขรวมทั้งสิ้น 
39 หัวขอ จากจํานวน 243 หัวขอ คิดเปนรอยละ 16.05 
ซึ่งนับวามีหัวขอที่ตองแกไขจํานวนนอย  

5.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอน จากความเห็น
ของผูสอน พบวาปญหาพื้นฐานความรูของผูเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง ปญหาจํานวนผูเรียน 30 คนตอหนึ่งตอน 
และปญหาปริมาณเครื่องมืออุปกรณและสื่อการสอน 
มีคาเฉลี่ยระดับปญหาตั้งแต 3.00-3.04 สวนปญหาอื่น ๆ 
ไดแก ปญหาสภาพหองเรียน    ปญหาความทันสมัย
และสภาพของเครื่องมือ อุปกรณและสื่อการสอน มี
คาเฉลี่ย  2.62 - 2.96  สวนปญหาในระดับนอยไดแก 
ปญหาปริมาณหนังสือ วารสาร สิ่งตีพิมพที่เหมาะสม

ในหองสมุดสําหรับคนควา มีคาเฉลี่ยของระดับปญหา 
2.12    ซึ่งนับไดวาการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เเมคคาทรอนิกสมีปญหาพอสมควร โดยเฉพาะปญหา
พ้ืนฐานความรูของผูเรียน 

5.3 ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต มีวิชา
ที่ขอปรับใหมีจํานวนหนวยกิตเพิ่ม 2 วิชา เพิ่มจํานวน
ช่ัวโมงสอนแตไมเพิ่มหนวยกิต 11 วิชา และมี 2 วิชาที่ให
แยกวิชาเดิมเปน 2 วิชา เนื่องจากเนื้อหาวิชาตามคําอธิบาย
รายวิชามีมากเกินไป และพื้นฐานผูเรียนที่ไมเพียงพอ 
ทําใหตองสอนปรับพื้นมากทําใหสอนไมทัน    และ
ประเด็นปญหาในการจัดรายวิชาในชั้นปและภาค
การศึกษานั้น พบวา มีวิชาที่ตองการใหยายช้ันปและ
ภาคการศึกษามี  2  วิชา    เพื่อใหการเรียนการสอน
สามารถดําเนินไปไดดี ในประเด็นนี้ภาควิชาควร
ตรวจสอบความตอเนื่อง และการลําดับกอนหลังของ
รายวิชาที่สัมพันธกัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน 
มีความตอเนื่อง ผูเรียนสามารถใชประสบการณจาก
วิชาหนึ่งไปใชในวิชาที่ตอเนื่องกัน จะทําใหการเรียน
ดีกวา และผูสอนมีความสะดวกและลดเวลาในการ
ปรับพื้น และลดความซ้ําซอนในการสอน  

5.4 ผูสอนเห็นวาวิชาสวนใหญ     สามารถ
นําไปประกอบอาชีพและศึกษาตอได    ยกเวนวิชา 
สถิตยศาสตรและกลศาสตรของวัสดุ และ กรรมวิธี
การผลิต ซึ่งภาควิชาควรนํามาพิจารณาและสัมมนา
ผูสอนถึงแนวคิดในการนําวิชาทั้งสองนี้ ใหผูเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอไดอยางไร ผูสอนสวนใหญเห็นวา วิชาตาง ๆ 
สามารถสงเสริมใหผู เรียนเรียนรูไดดวยตนเอง 
จํานวน 18 วิชา คิดเปนรอยละ 69.23 ซึ่งภาควิชาควร
หางบประมาณในการสง เสริมใหผูสอน  จัดทํ า
บทเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปเรียนรูไดดวย
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ตนเองในอนาคต และผูสอนทั้งหมดเห็นวารายวิชา
ทั้งหมดควรคงไวในหลักสูตร 

5.5 ปญหาการจัดการเรียนการสอนในความคิดเห็น
ของผูเรียนนั้น เห็นวา ปญหาความรูพ้ืนฐานของผูเรียน
ในการศึกษารายวิชาตาง ๆ  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
24 วิชา คิดเปนรอยละ 92.31 ซึ่งสอดคลองกับความเห็น
ของผูสอน ดังนั้นปญหาพื้นฐานของผูเรียนนี้ ควรเปน
เรื่องเรงดวนที่ตองแก โดยการปรับกุศโลบายในการรับ
นักศึกษา การกําหนดรายวิชาและหัวขอวิชาที่ตองมี
การสอนปรับพื้น การตรวจสอบพื้นฐานหลังการปรับพื้น 
การแนะแนวและการวางแผนการเรียน เปนตน ปญหา
ลําดับตอมาคือปญหาความสนใจในรายวิชาของผูเรียน 
ซึ่งมีปญหาในระดับปานกลาง 23 วิชา คิดเปนรอยละ 
88.46 อาจเปนปญหาตอเนื่องจากการที่ผูเรียนมีพ้ืน-
ความรูไมพอ ทําใหเรียนตอดวยความยากลําบาก จึง
ทําใหเกิดความสนใจในการเรียนนอย  

5.6 ในดานความเห็นเรื่อง     ความสามารถ 
ความรูที่ทันสมัย การชี้แจงแผนการสอน ความตั้งใจ
ในการสอน ความตรงตอเวลา การใหนักศึกษาเขาพบ
และปรึกษา การตอบขอสงสัยหรือปญหาของนักศึกษา 
การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามปญหา การแสดงตัวอยางประกอบการอธิบาย
เนื้อหา วิชาของอาจารยผูสอนนั้น ผูเรียนเห็นวามีปญหา
ในประเด็นเหลานั้นอยูในระดับปานกลางถึงนอย 
แสดงวาผูสอนมีคุณภาพในระดับเปนที่นาพอใจ สวน
ในดานปญหาสื่อและอุปกรณ ความเหมาะสมและ
ความพอเพียงของตําราหรือเอกสารประกอบการสอน 
ความเหมาะสมและความพอเพียงของตัวอยางสาธิต
หรืออุปกรณสาธิต ผูเรียนเห็นวามีปญหาในระดับ
ปานกลางถึงนอย ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
ผูสอน นอกจากนี้ผูเรียนใหความเห็นในดานปญหา

ความพอเพียงของแหลงคนควาเพิ่มเติม ในวิชาระบบ
การควบคุมเวลาจริงโดยใชคอมพิวเตอร       มีปญหา       
ในระดับมาก ภาควิชาควรใหผูสอนเสนอแนะหนังสือ
ที่ตองการเพื่อจัดซื้อเขาหองสมุดตอไป วิชาอื่น ๆ มี
ปญหาในประเด็นนี้ในระดับปานกลางถึงนอย  

5.7 สําหรับวิชาโครงงาน ผูเรียนเห็นวามี
ปญหาดานงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ 
ความเหมาะสมและความพอเพียงของเครื่องมือที่มีอยู 
ความพอเพียงของตําราและเอกสารที่ใชประกอบการ
คนควาเพื่อทําโครงงาน และความเหมาะสมของสถานที ่
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ภาควิชาควรมีการสํารวจ
และจัดหางบประมาณในการสนับสนุนการทําโครงงาน
ใหเพียงพอ 

5.8 ปญหาการประเมินผลระหวางเรียน การ
ใหคะแนน การตรวจงาน การช้ีแจงขอบกพรองของ
นักศึกษาในงานที่ใหทํา มีปญหาในระดับปานกลาง 
จํานวน 20-22 วิชา ภาควิชาควรจัดการอบรมสัมมนา
ผูสอนเกี่ยวกับความรูในเรื่องการวัดและประเมินผล 

5.9 ปญหาดานเนื้อหาวิชา ดานความทันสมัย 
ความสอดคลองของเนื้อหาวิชากับสาขาวิชาที่เรียน 
การนําสาระและหลักการไปใชในการประกอบอาชีพ 
เนื้อหาวิชาชวยขยายความคิดและความรู มีปญหาอยู
ในระดับปานกลาง จํานวน 20-24 วิชา ดังนั้นภาควิชา
ควรมีการสัมมนาผูสอนและหาทางสงเสริมใหมีการ
นําความรูใหม ๆ ที่ทันสมัยเขามาบรรจุในการสอน 
และสงเสริมใหผูสอนแสดงใหเห็นประโยชนและการ
ประยุกตความรูไปใชงานใหมากขึ้น  

5.10 ในการจัดการเรียนการสอน ในสวน
วิชาบังคับ จากการสํารวจคุณวุฒิของผูสอน และจาก
การสํารวจปญหาดานผูสอน สรุปไดวา ผูสอนสวนใหญ
ในความเห็นของผูเรียน มีปญหาในดานตาง ๆ ใน
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ระดับปานกลาง ถึงนอย ซึ่งแสดงวาทางภาควิชาไดจัด
อาจารยผูสอนที่เหมาะสมแลว แตอาจจะตองมีโครงการ
พัฒนาผูสอนอยางตอเนื่อง เพราะวาสาขาวิชาวิศวกรรม
เเมคคาทรอนิกสมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
คอนขางเร็ว จากการสํารวจผูสอนพบวา ผูสอนใน
จํานวน 9 วิชา จาก 26 วิชา ตองการการฝกอบรมและ
ดูงานในสถานประกอบการณจริง และดานอุปกรณ
การสอนตองการใหจัดหาเพิ่มเติม 11 วิชา ดานสื่อการสอน
ตองการเพิ่มเติมจํานวน 6 วิชา ดานการปรับปรุงสถานที่ 
จํานวน 9 วิชา และผูสอนเห็นวาควรปรับพื้นผูเรียน 
และการเสริมความรูทางคณิตศาสตร เปนตน ซึ่งแสดงวา
ภาควิชาควรพัฒนาผูสอนและชวยเหลือเรื่องพ้ืนฐาน 
ความรูของผูเรียนควบคูกันไป  

5.11 จากการสํารวจเรื่องสภาพการรับรูตนเอง
ของผูเรียน    พบวา   ผูเรียนเห็นวาตนเองมีความรู
ความสามารถในรายวิชาบังคับ  จํานวน 26  วิชา  ใน
ระดับมาก จํานวน 3 วิชา และระดับปานกลาง 23 วิชา 
ซึ่งนับวายังตองมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตอไปเพื่อใหผูเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้น 

 

6. บทสรุป 

 เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส ทําการสอนครบ 4 ป
จึงไดทําการวิจัยประเมินหลักสูตร         โดยการใช
แบบสอบถาม สํารวจความคิดเห็นผูสอนและผูเรียน 
ผลปรากฏวา วัตถุประสงคของหลักสูตรเหมาะสม 
คําอธิบายรายวิชาในรายวิชาบังคับ กลุมวิชาเทคนิค 
ควรพิจารณาแกไขจํานวน 16 วิชา จาก 26 วิชา ควรปรับ
หนวยกิต 2 วิชาและแยกวิชา 2 วิชา ปญหาการจัดการ
เรียนการสอน  ปญหาการจัดการเรียนการสอน  ดาน
ผูสอน  ผูเรียน  สิ่งอํานวยความสะดวก  เครื่องมือ  สื่อ   

มีปานกลาง นักศึกษามีความสามารถในวิชาที่เรียนอยู
ในระดับปานกลาง ปญหาผูเรียนคือความรูพ้ืนฐาน
วิชาคณิตศาสตร สําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรสํารวจ
ความตองการของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่จําเปนใน
แตละรายวิชา  และทําการวิจัยสรางขอสอบคัดเลือก 
และวิธีการปรับพื้นผูเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ความสมบูรณสูงสุด และควรมีการสํารวจเมื่อนักศึกษา
จบการศึกษาไปแลวระยะหนึ่ง ถึงปญหาการนําความรู
ไปทํางาน และสิ่งที่ควรเพิ่มเติมและควรตัดออกใน
หลักสูตร เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
ตอไป 

 

7. เอกสารอางอิง 

[1] วิชัย วงศใหญ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สุวีริยาสาสน กรุงเทพ 
2537 

[2]   ธัญญะ โพธิ์รัง “การศึกษาสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการดําเนินการจัดการศึกษาดาน
วิชาการ ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  โรงเรียนนายรอยพระ-
จุลจอมเกลา  พุทธศักราช 2534 ”วิทยานิพนธ     
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ภาควิชา    
ครุศาสตรเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542 
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บทคัดยอ 

 
    งานวิจัยนี้เปนการออกแบบและสรางหลักสูตร
ฝกอบรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   เพิ่มระดับจิตพิสัย
การอนุรักษพลังงานไฟฟา ของนักศึกษา ระดับประกาศ- 
นียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สายชางอุตสาหกรรม  สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล
จากเอกสารงานวิจัย   และไดสรางแบบสอบถาม ที่มี
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.95 เพื่อหาระดับจิตพิสัยการ
อนุรักษพลังงานไฟฟาของนักศึกษาทั่วประเทศ  จาก
ตัวอยางจํานวน  996 คน เพื่อนํามาออกแบบและสราง
หลักสูตร ผลการวิเคราะห ระดับจิตพิสัย มีคาปานกลาง 
( X = 3.36 ) ซึ่งประกอบดวย ความสนใจ  เจตคติ และ
พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา   โดยมีระดับความ
สนใจมาก ( X = 3.51)   เจตคติปานกลาง ( X = 3.28 )    
และพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาปานกลาง  ( X = 3.29 )  
ความสนใจกับเจตคติและความสนใจกับพฤติกรรม  
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01  โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.279  และ 
0.314 ตามลําดับ  ซึ่งมีความสัมพันธกันนอย และมี
ทิศทางเดียวกัน   เจตคติกับพฤติกรรม มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ  0.01 สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ  0.572  มีความสัมพันธกันปานกลาง  
และมีทิศทางเดียวกัน  การออกแบบหลักสูตร  จึงเนน
การเพิ่มเจตคติการอนุรักษพลังงานไฟฟาใหสูงขึ้น  
โดยกลาวถึง ความตองการพลังงานไฟฟา    โรงไฟฟา    
ภาวะโลกรอน   ราคาพลังงานไฟฟา    การใชและการ
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  เพื่อนําไปสูพฤติกรรม        
การอนุรักษพลังงานไฟฟา จากการนําหลักสูตรไป
ฝกอบรมใหกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน
จํานวน 28 คน        โดยมีระดับจิตพิสัยการอนุรักษ
พลังงาน ไฟฟากอนเขารับการฝกอบรมเทากับ 3.61 
ประกอบดวย ความสนใจ เทากับ 3.80  เจตคติ เทากับ 
3.48  และพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา เทากับ 3.62  
หลัง การฝกอบรมมีระดับจิตพิสัย เทากับ 4.14  ความสนใจ 
เทากับ 4.17 เจตคติ เทากับ 4.10 และพฤติกรรมการใช
พลังงานไฟฟาเทากับ 4.18 โดยที่หลักสูตรมีประสิทธิภาพ  
80.76/88.92 
 

คําสําคัญ   : จิตพิสัย  การอนุรักษพลังงาน  การฝกอบรม 
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Abstract 
 
    This research is aimed at designing and 

constructing a training program aiming at increasing 

affective domain in energy conservation of Higher 

Vocational diploma students in the Department 

of  Technical  Education  under  the  Vocational 

Education  Commission.  First,  the  researcher 

studied related research articles and designed 

questionnaires at 0.95 of reliability for regarding 

affective domain level on energy conservation 

and distributed to 996  students. The data obtained 

were then used as a basis for  the  design  and 

development of curriculum. The contents of the 

questionnaire include interesting, attitudes, and 

electrical consumption behaviors. The level of 

affective domain was at medium level ( x =3.36). 

Regarding the interest, attitudes, and electrical 

consumption behaviors, the data obtained were 

x =3.51, 3.28, and 3.29 respectively. In addition, 

the correlation coefficient (r) interest, attitudes, 

and consumption of electricity behavior are at 

the significant level of 0.01, and the coefficient 

relation is 0.279 and 0.314 respectively. Apparently, 

interest and attitudes, interest and consumption 

of electricity behavior  are  less  related and in 

the same direction. Attitudes and behavior are 

related at the significant level of 0.01 and coefficient 

relation is 0.572. The relation is at medium level, 

and in the same direction. Consequently, the design 

of curriculum was focused on increasing energy 

conservation attitudes leading to energy conservation 

behaviors, namely needs of electrical power, 

global warming, cost of electricity, cost and 

maintenance of electrical appliances. The 

designed curriculum was then tested against 28 

students at Khon Kaen Technical College. Before 

the training, energy conservation attitude was 

3.61. These include interesting 3.80, attitudes 

3.48, and energy consumption behaviors 3.62. 

After the training, energy conservation attitude 

was 4.14, interest, attitudes, and energy consumption 

behavior were 4.17,4.10, and 4.18 respectively. 

Taken as  a whole, the efficiency of curriculum 

was between 80.76 and 88.92 %. 

 
Keywords : attitude  energy conservation  training  

 

1.  บทนํา 
      พลังงานเปนสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต
ของประชาชนทั่วโลก    เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ   พลังงาน
ซึ่งไดมาจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงดวยเทคโนโลยี เปน
สินคาที่มีความเปนสากลมีการซื้อขาย เชน น้ํามัน  ถานหิน    
กาซธรรมชาติ และไฟฟา  เมื่อราคาของพลังงานมีการ
เปลี่ยนแปลง จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ปจจุบันราคาพลังงานนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น     เพราะมี
ความตองการมากขึ้น    เนื่องมาจากจํานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้น   และเพื่อใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
แตละประเทศ   พลังงานที่ใชบนโลกนี้ประมาณ 95% 
เปนพลังงานฟอสซิล ไดแก น้ํามัน ถานหิน  กาซธรรมชาติ    
ซึ่งเปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป ทําใหทั่วโลกพยายาม
ที่จะนําเอาพลังงานหมุนเวียน  เชน  พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม  พลังงานน้ํา  และพลังงานชีวมวลมาใช
มากขึ้น  แตพลังงานหมุนเวียนยังมีขอจํากัด เชน พลังงาน
แสงอาทิตยมีตนทุนการผลิตที่สูง พลังงานน้ําเมื่อสรางเขื่อน
ยกระดับน้ําสูงขึ้นก็กระทบตอระบบนิเวศวิทยา เปนตน   
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       พลังงานไฟฟานับเปนพลังงานที่มีความสะดวก
ในการใช เพราะสามารถแปลงเปนพลังงานอื่น ๆ ไดงาย  
เชน พลังงานความรอน   พลังงานกล  แสงสวาง ฯลฯ  
พลังงานไฟฟาผลิตไดจากพลังงานหลายชนิด    เชน   
พลังงานน้ํา   พลังงานความรอน   พลังงานนิวเคลียร    
พลังงานแสงอาทิตย  พลังงานลม ฯลฯ การผลิตไฟฟา
บนโลกนี้  ใชกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีใหเปน
พลังความรอนมากที่สุด  โดยมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  
ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ และน้ํามัน ปริมาณมาก
ตามลําดับ   ประเทศไทยผลิตไฟฟาจากกระบวนการ
ทางความรอนมากที่สุดเชนกัน   โดยมาจากเชื้อเพลิง 
ฟอสซิล  ไดแก  กาซธรรมชาติ ถานหิน  และน้ํามัน 
ปริมาณมากตามลําดับ  เช้ือเพลิงฟอสซิลสรางมลภาวะ
ที่สําคัญ คือ  กาซคารบอนไดรออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุ
หลักที่ทําใหกาซเรือนกระจกมีปริมาณมากขึ้น ทําให
โลกรอนขึ้น  สงผลใหสภาพภูมิอากาศของโลกแปรปรวน 
เชน เกิดฝนตกหนัก พายุที่รุนแรงขึ้น บางพื้นที่ แหงแลง  
เกิดไฟปามากขึ้นฯลฯ ประเทศไทยมีมูลคาการใชพลังงาน
ในป พ.ศ. 2549  เปนเงิน  1,330,036 ลานบาท เปนมูลคา
การใชพลังงานไฟฟา 354,070 บาท [11] สถิติที่ผานมา  
ประเทศไทยมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นทุกป  ในป 
พ.ศ.2549  ถาประเทศไทยลดการใชพลังงานทุกชนิด ได 
10 % จะประหยัดเงินได 133,003 ลานบาท ถาประหยัด
ไฟฟาได 10 % จะประหยัดเงินได  35,407  ลานบาท   
การลดการใชพลังงานไฟฟา สามารถทําไดดวยการอาศัย
เทคโนโลยี  และการสรางจิตพิสัยที่ดีใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานไฟฟา  การใชเทคโนโลยี  สามารถทําไดใน
ทุกขั้นตอน   ของการผลิตไฟฟา   การสงจายไฟฟา
รวมถึงการผลิตอุปกรณ     เครื่องใชไฟฟา    ใหมี
ประสิทธิภาพสูง  การใชเทคโนโลยีเปนการนําพลังงาน
ไฟฟาจากตนทางไปถึงผูใช ที่ใชพลังงานไฟฟาเพื่อ

แปลงเปนพลังงานอื่น ๆ  ที่ปลายทาง ใหเกิดการสูญเสีย
ระหวางทางนอยที่สุด ผูใชพลังงานไฟฟา เปนผูกําหนด 
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา   ผูใชพลังงานไฟฟา 
สามารถลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา   และลด
ผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากการผลิตไฟฟาได  
ดวยการมีจิตพิสัยที่ดีในการอนุรักษพลังงานไฟฟา    
     ความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และการอนุรักษ
พลังงานไฟฟา มีสวนสําคัญ ที่ทําใหพฤติกรรมการ
อนุรักษพลังงานไฟฟา ถูกตองตามหลักวิชาการและ
สภาพแวดลอม ดังเห็นไดจากผลการ วิจัยหลายเรื่อง  
อาทิ เชน งานวิจัยของ จุลลดา [1] ไดศึกษา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟา    
ในครัวเรือนของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร  สมจิตต 
[8] ไดทําการวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ศิริชัย [7] ไดทํา
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟาในครัวเรือนของขาราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พงศพันธุ [2] ได
ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟา
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   สุรางคนา [9] ไดทํา
การวิจัยเรื่อง  ความรูทัศนคติ และการมีสวนรวมใน
การอนุรักษพลังงานบริษัทผลิตไฟฟาจํากัด (มหาชน)  
วีระ [6] ไดทําการวิจัยเรื่อง ความรูและพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในที่อยูอาศัยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองลําปาง  ผลการวิจัยสรุปไปใน 
ทิศทางเดียวกันคือ  ความรู เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟาที่แตกตางกันกอใหเกิดความแตกตางกัน
ในเรื่องพฤติกรรม การประหยัดพลังงานไฟฟา รวมทั้ง 
ความรูเรื่องการอนุรักษพลังงาน มีความสัมพันธเชิงบวก
กับเจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน   
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     สถานศึกษาเปนแหลงผลิตบุคลากร     เพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน  สถาบัน
ดานอาชีวศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นับเปนสถาบันที่สําคัญในการผลิตบุคลากร       เพื่อ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศดานอุตสาหกรรม     
ซึ่งบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาจะปฏิบัติงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม    และดวยระดับความรูความสามารถที่
เหมาะสมกับการเปนหัวหนางานซึ่งเกี่ยวของกับการ
ควบคุมเครื่องจักรกล และผูปฏิบัติงาน   ถาบุคลากร
เหลานี้มีจิตพิสัยที่ดีในการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพลังงานไฟฟา      ที่สามารถนําไปใชในชีวิต 
ประจําวัน รวมทั้งแนะนําการอนุรักษพลังงานไฟฟา
ใหกับคนในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน  จากที่กลาวมา
ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะเพิ่มระดับจิตพิสัยในการอนุรักษ
พลังงานไฟฟาของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา    ดวยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อสรางจิตพิสัยการอนุรักษพลังงาน (ไฟฟา)  และหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม   โดยมีคํานิยามศัพท
ที่สําคัญ ดังนี้ 
     การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง  การ
ออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางจิตพิสัย
การอนุรักษพลังงาน โดยการวิเคราะหพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน ในที่พักอาศัย
และในสถานศึกษา ของประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย  
การออกแบบและสรางแบบวัดจิตพิสัยการอนุรักษ
พลังงาน  การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
การวิเคราะหหัวขอเรื่อง หัวขอหลัก และหัวขอยอย 
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  เนื้อหาการ
ฝกอบรม แบบฝกหัด แบบทดสอบ   เทคนิคหรือ
วิธีการฝกอบรม   สื่อ  ระยะเวลาของแตละหัวขอเรื่อง 

คูมือวิทยากร ระยะเวลาการฝกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร 
การประเมินผลการฝกอบรม   การหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  ประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร  หมายถึง  ความสามารถในการเพิ่ม
ระดับจิตพิสัยการอนุรักษพลังงานไฟฟา ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
     ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมภาคทฤษฎี   
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ ของกลุมตัวอยางที่เขาฝกอบรม  
จากการทําแบบฝกหัด / แบบทดสอบ   แลวนําไปหา
คาเฉลี่ยรอยละ   โดยกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยรอยละ  
ตองไมนอยกวา 80/80 ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมภาคปฏิบัติ  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยตองไมนอยกวา 
รอยละ 80 จิตพิสัยการอนุรักษพลังงานไฟฟา หมายถึง  
ความรูสึกนึกคิด    ซึ่งประกอบไปดวย   ความสนใจ  
เจตคติ และพฤติกรรม    ที่มีตอการใชพลังงานไฟฟา
อยางประหยัด     ใชใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด   และ
ใชอยางสมเหตุสมผล สถาบันอาชีวศึกษา หมายถึง 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ  และวิทยาลัย
สารพัดชาง ที่สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ      สายชาง
อุตสาหกรรม 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้ประยุกตแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรของ British Columbia Institute of Technology 
(BCIT) Curriculum Development Model  โดยกําหนด 
เปน 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อวิเคราะห
ความตองการ 
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        ขั้นตอนที่ 2  สรางหลักสูตรฝกอบรม 
        ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินการใชหลักสูตร
ฝกอบรม 
        ขั้นตอนที่ 4  ประเมินผลการฝกอบรม 
รายละเอียดในแตละขั้นตอน มีดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนที่1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเพื่อวิเคราะห
ความตองการ 
          1)  ประชากร  เปนนักศึกษาสังกัดคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
สายชางอุตสาหกรรม  ไดแก ชางไฟฟา  ชางอิเลคทรอนิกส    
ชางกลโรงงาน ชางยนต  ชางเชื่อม   และชางกอสราง   
ของวิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยการอาชีพ  และวิทยาลัย
สารพัดชาง ทั่วประเทศ ในปการศึกษา 2549 จํานวน 
103,767 คน [10] 
          2) กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาสังกัดคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สายชางอุตสาหกรรม ไดแก ชางไฟฟา  ชางอิเลคทรอนิกส   
ชางกลโรงงาน  ชางยนต ชางเชื่อม  และ ชางกอสราง 
ของวิทยาลัยเทคนิค 70 แหง  วิทยาลัยการอาชีพ  70 แหง  
และวิทยาลัยสารพัดชาง  4 แหง รวม 144 แหง  จํานวน
ไมนอยกวา 900 คน  ที่ระดับความเชื่อมั่นในการเลือก
ตัวอยางประมาณ   99.73 %  ที่ระดับความคลาดเคลื่อน   
± 5%  [4] 
          3) เครื่องมือ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาระดับจิตพิสัย 
การอนุรักษพลังงาน (ไฟฟา)  ออกแบบสรางขึ้นโดย
การวิเคราะห จิตพิสัย ที่ประกอบดวย ความสนใจ เจตคติ 
และพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 
ในที่พักอาศัย   และในสถานศึกษาของประชากร  นํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับนักศึกษา จํานวน 102 คน 
หาคาอํานาจจําแนกแตละขอดวย t-test โดยเรียงคะแนน

จากมากไปหานอย ตัด  25 % สูงและ 25 % ตํ่า แตละขอ 
หาคะแนน เฉลี่ยของกลุมสูงและกลุมตํ่าคะแนนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูงและกลุมต่ํา  
หาคาอํานาจจําแนก (t) แตละขอ โดยเลือกขอที่มีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต1.75 [3] ขึ้นไป นําไปใชสอบถาม ซึ่งได
แบบสอบถาม ดานจิตพิสัยการอนุรักษพลังงาน(ไฟฟา) 
จํานวน 73 ขอ แบงเปน ดานความสนใจ 24 ขอ   ดาน
เจตคติ 34 ขอ และดานพฤติกรรม15 ขอ หาคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใช สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) ไดเทากับ 0.95   
          4) นําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตัวอยาง    
ไดแบบ สอบถามสมบูรณเพื่อทําการวิเคราะหจํานวน  
996 คน วิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS ผลการวิเคราะห 
ขอมูล  ไดระดับจิตพิสัยการอนุรักษพลังงาน  (ไฟฟา) 
ของนักศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสายชางอุตสาหกรรม 
ไดแก ชางไฟฟาชางอิเลคทรอนิกส ชางกลโรงงาน   
ชางยนต ชางเชื่อม และชางกอสรางของวิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยการอาชีพ  และ วิทยาลัยสารพัดชาง ทั่วประเทศ 
มีคาปานกลาง ( X = 3.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.3449)   
ประกอบดวยระดับความสนใส มาก  ( X = 3.51 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.5377) เจตคติ ปานกลาง ( X = 3.28  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.3636)  และ พฤติกรรมปานกลาง 
( X = 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.4492) ความสนใจ
กับเจตคติ และความสนใจกับพฤติกรรมมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.279  และ  0.314  ตามลําดับ  
ซึ่งมีความสัมพันธกันนอยและมีทิศทางเดียวกัน เจตคติ
กับพฤติกรรม  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มีคา
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เทากับ  0.572  ซึ่งมีความสัมพันธกันปานกลาง  และมี
ทิศทางเดียวกัน 

2.2  ขั้นตอนที่ 2  สรางหลักสูตรฝกอบรม  
          1) จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับจิตพิสัย
ของการอนุรักษพลังงาน(ไฟฟา)ปานกลาง และเจตคติ
มีผลตอพฤติกรรม การอนุรักษพลังงาน(ไฟฟา) การ
ออกแบบหลักสูตรจึงเนนการสรางเจตคติใหกับนักศึกษา
เปนสําคัญ โดยการใหความรูเชิงประเมินคา เพื่อนําไปสู
ความรูสึก และความพรอมกระทํา  ความรูเชิงประเมินคา 
คือความรูเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งวาดีมีประโยชนมากนอย
เพียงใด  ความรูสึก  คือ  ความรูสึก   ชอบ - ไมชอบ    
พอใจ - ไมพอใจ   เหมาะสม - ไมเหมาะสม  ความพรอม
กระทํา คือ การที่บุคคลพรอมที่จะชวยเหลือสนับสนุน
ในสิ่งที่เขาชอบ   
          2) ออกแบบหลักสูตร ไดทําการวิเคราะห
และแบงออกเปน หัวขอเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
แตละหัวขอเรื่อง ประกอบ ดวย หัวขอหลัก  แตละ
หัวขอหลักประกอบดวยหัวขอยอย  และปฏิบัติการ
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา  โดยนําหัวขอยอย
มาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  เพ่ือนําไปสูการ
กําหนดเนื้อหา การสรางแบบฝกหัด  แบบทดสอบ 
วิธีการฝกอบรม   สื่อ   เอกสารประกอบการฝกอบรม   
การประเมินผล  และสรางใบลําดับขั้นการปฏิบัติงาน
การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา   
          3) นําหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุง
แลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
ไฟฟาช้ันปที่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน ผลการทดลองพบวา นักศึกษา มี
ระดับจิตพิสัย การอนุรักษพลังงาน(ไฟฟา) จาก 3.57   
เปน 3.91  เพิ่มขึ้น   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เมื่อทดสอบดวย t-test แบบหางเดียว [5] ประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรดานทฤษฎีเปน 85.96/89.22 และ
ภาคปฏิบัตินักศึกษาสามารถผานการประเมินทุกงานที่
ปฏิบัติทุกคน 
          4)  ประเมินผลภาพรวม  และปรับปรุง  เนื้อหา  
สื่อการสอนใหกระชับขึ้น 

2.3  ขั้นตอนที ่3 ดําเนินการใชหลักสูตรฝกอบรม 
         1)  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สายชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค 
ขอนแกน ไดแก  ชางไฟฟา  ชางอิเลคทรอนิกส  ชางกล 
โรงงาน ชางยนต  ชางเชื่อม และชางกอสราง รวม 28 คน  
คาระดับจิตพิสัยการอนุรักษพลังงาน(ไฟฟา) กอนเขารับ
การฝกอบรม เทากับ 3.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.3162  
          2) ดําเนินการฝกอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
วันเสารที่ 11 และ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2550 

     2.4  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการฝกอบรม 
            หลังจาการฝกอบรม  1 เดือน ไดติดตามและ
ประเมินผล  โดยการใชแบบสัมภาษณและแบบวัดจิตพิสัย  
ชุดเดียวกับกอนเขาฝกอบรม  และแบบสอบสัมภาษณ
ผูใกลชิดผูเขาฝกอบรม  ไดแกอาจารยประจําสาขาวิชา 
อาจารย ผูสอน นักศึกษาเพื่อนรวมช้ันเรียน และสมาชิก
ในครอบครัวของนักศึกษา 
 
3.  ผลการดําเนินงาน 
     1) ประสิทธิผลของการฝกอบรม ผลจากการตอบ
แบบสอบ ถามผูเขาฝกอบรมไดวา ดานการเตรียมการ
ฝกอบรม มีความเหมาะสมมากที่สุด การดําเนินการ
ฝกอบรม เชน เกี่ยวกับเนื้อหาการฝกอบรม สื่อ วิทยากร 
มีความเหมาะสมมากที่สุด   และผลที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม  ไดรับความรูเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
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     2) ประสิทธิภาพของหลักสูตร หลักสูตร
ฝกอบรมที่สรางขึ้นเมื่อนําไปใชฝกอบรมกับนักศึกษา
สายชางอุตสาหกรรม   วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
จํานวน 28 คน สามารถเพิ่มระดับจิตพิสัยการอนุรักษ
พลังงาน (ไฟฟา) ของนักศึกษา  จาก 3.61  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.3162 เปน 4.14  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ  0.2908   ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01   
     3) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมภาคทฤษฎี  
เทากับ  80.76/88.92  โดยที่คา  80.76 เปนคะแนนจาก
การทําแบบฝกหัด หลังการฝกอบรมแตละหัวขอเรื่อง 
และคา 88.92 เปนคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังจากสิ้นสุดกาฝกอบรม         
     4) ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมภาคปฏิบัติ 
นักศึกษา สามารถผานการประเมินทุกงานที่ปฏิบัติทุกคน 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
      จากการที่ประเทศไทย   พยายามลดปริมาณ
การใชพลังงานไฟฟา     ซึ่งสามารถทําไดโดยการใช
เทคโนโลยี ในทุกขั้นตอนการผลิตและการใชพลังงาน
ไฟฟา   และการสรางจิตพิสัยที่ดีใหกับผูใชพลังงาน
ไฟฟา  จากการสํารวจหาระดับจิตพิสัยการอนุรักษ
พลังงาน (ไฟฟา)  ที่ประกอบดวย ความสนใจ  เจตคติ   
และพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด  
ใชใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด  และใชอยางสมเหตุ 
สมผลของประชากร   พบวา   มีคาปานกลาง  และ
นาํไปสูการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางจิตพิสัย
การอนุรักษพลังงาน     โดยการเนนการเพิ่มเจตคติ   
การอนุรักษพลังงาน(ไฟฟา)  ดวยการใหความรูเชิง
ประเมินคา เกี่ยวกับ ประโยชน-โทษ   ขอดี-ขอเสีย  
ความเหมาะสม-ความไมเหมาะสม    เกี่ยวกับการผลิต

และใชพลังงานไฟฟา    เมื่อนําหลักสูตรไปฝกอบรม 
พบวา   หลังการฝกอบรมระดับจิตพิสัยการอนุรักษ
พลังงาน(ไฟฟา) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  สอดคลองกับความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอนนักศึกษาเพื่อนรวมช้ันเรียน     และสมาชิกใน
ครอบครัวของผูเขาฝกอบรม  ที่สวนมากเห็นตรงกันวา  
ผู เขาฝกอบรม  มีพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟา
ประหยัดกวาเดิม   นอกจากนี้ยังพบวาผูเขาฝกอบรม
ไดรับความรู  ที่สงผลใหเกิดความรูสึก  ที่จะอนุรักษ
พลังงานมากที่สุด    รวมทั้งเห็นดวยมากที่สุดเกี่ยวกับ
การเตรียมการฝกอบรม และการดําเนินการฝกอบรม    
     การวิจัยที่กลาวมาเปนเพียงประชากรสวนหนึ่ง  
ประเทศไทยยังมีกลุมประชากรหลากหลาย  ถาสามารถ
เพิ่มระดับจิตพิสัยการอนุรักษพลังงานใหทุกกลุมประชากร 
ก็จะเปนการเพิ่มโอกาสใหกลุมประชากรนั้น ใชพลังงาน 
ไฟฟาประหยัดมากขึ้น  
             
5.  เอกสารอางอิง   
[1]  จุลลดา  ใชฮวดเจริญ.  2536. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
ของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ 
สค.ม. นครปฐม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.    

[2]  พงศพันธุ  อัมพวา.  2544.  พฤติกรรมการอนุรักษ
พลังงานไฟฟาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  
วิทยานิพนธมหาบัณฑิตสังคมศาสตร (สิ่งแวดลอม) 
บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยมหิดล.      

[3]  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ.  2543.  การวัด
ดานจิตพิสัย.พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : สุวีริสาสน. 

[4]  วิเชียร  เกตุสิงห. 2543. คูมือการวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติ.  
พิมพครั้งที่ 4. 

หน้าที่ 447



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-041 

[5]  วิเชียร  เกตุสิงห.   2526.  สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย.  
พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

[6]  วีระ  ธีระวงศสกุล.  2542. ความรูและพฤติกรรม
การประหยัดพลังงานไฟฟาในที่อยูอาศัยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองลําปาง.วิทยานิพนธศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการมนุษย และ
สิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

[7]  ศิริชัย  ศรีเหนี่ยง.  2542.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก. 

[8]  สมจิตต  บัวเทศ.  2541.  พฤติกรรมการอนุรักษ
พลังงานของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร.   
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)  มหาวิทยาลัยมหิดล.          

 [9]  สุรางคนา  ไมตราวัฒนา.  2543.  ความรูทัศนคติ
และการมีสวนรวม ในการอนุรักษพลังงานของ
พนักงานบริษัทผลิตไฟฟาจํากัด    (มหาชน).  
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร (สิ่งแวดลอม) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

[10] สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. เขาถึง
ไดจาก http://www.vec.go.th.  (ศูนยปฏิบัติการสอน.) 

[11] สํานักนโยบายและแผนพลังงาน. เขาถึงไดจาก 
http://www.eppo.go.th. (สถานการณพลังงาน   
ในป 2550 และแนวโนมป 2551- เอกสารหลัก) 

 
 

หน้าที่ 448



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 NCTechEd08-053         

การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ กับ การจัดการเรียนการสอนแบบคูขนาน ของนักศึกษา.  

ปวส.2  สาขาธุรกิจสถานพยาบาล 
 

A Comparison of the learning performances between normal classes  
and parallel classes 

 

สุจิตรา  ปานพุม 
E - mail : sujitra@scc.ac.th 

 
ฝายสํานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย 

 

บทคัดยอ 
            การเรียนการสอนตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษา  พ.ศ.2542  มุงใหผูจัดการศึกษาเนนให
ผูเรียน คิดเปน วิเคราะหเปน และปฏิบัติไดจริง  ทั้ง
เปนผูมีคุณธรรมและมีความสุขความพอใจในการเรียน
และตนเอง  เพื่อเปนกําลังสําคัญที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศ แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการยึดติดกับ
กระบวนการเรียนรูแบบเดิมไมสามารถสงเสริมผูเรียน
เดินไปถึงจุดมุงหวัง  เนื่องจากการศึกษาในปจจุบันยัง
ไมสามารถใหคําตอบแกผูเรียน โดยเฉพาะนักศึกษา
อาชีวศึกษาไดวาวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนอยูนั้นมีประโยชน
ในชีวิต  ในการประกอบอาชีพอยางไร  ผูเรียนจึงเรียน
เพื่อคะแนนแตขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
แกปญหา  ขาดความพยายามและไมไดฝกตนเองใหมี
นิสัยใฝรูตลอดเวลา  ซึ่งมีความสําคัญในการทํางาน  
ยิ่งไปกวานั้นผู เรียนไมมีทัศนคติที่ดีและรักที่จะ
ประกอบอาชีพ 

การเรียนแบบคูขนานเปนรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนที่ไดพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีการเรียนรู
และทฤษฎีทางสังคมกระบวนการเริ่มจากนักศึกษา

เรียนรูภาคทฤษฎีในโรงเรียนควบคูไปกับการฝกปฏิบัติ
ในสถานประกอบการ นักศึกษาตองเรียนภาคทฤษฎี
ในโรงเรียน 1 เดือน  สลับกับการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 1 เดือน ตลอดภาคเรียนโดยผูสอน
และอาจารยนิเทศทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก
ในขณะที่ผูเรียนตองเชื่อมโยงผสมผสานความรูใหม
กับความรูที่มีอยู เดิมดวยการลงมือทําดวยตนเอง  
(Learning By Doing) พรอมกับศึกษาปญหา,วิเคราะห
ปญหา, แกปญหาและตัดสินปญหาอยางมีเหตุผล 

จากการนิเทศติดตามเปนระยะการเรียน
แบบคูขนานที่เนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองและ
เรียนรูจากการปฏิบัติงาน  ทําใหนักศึกษาเรียนรูกระบวนการ
นําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน  รูวิธีการหา
ความรูที่เหมาะสมใหกับตนเอง        มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  รูจักคิดอยางเปนระบบ  คิดวิเคราะหและ
แกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย  กลาแสดงออก
อยางมีเหตุผล  รูจักการทํางานเปนทีม  มีระเบียบวินัย
ในตนเองมากขึ้น  ทําใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน  ทั้งความรูและปญหาที่พบ
ระหวางอาจารยกับนักศึกษาหรือนักศึกษาดวยกัน 
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และเห็นประโยชนที่นําไปใชในการทํางาน  ประกอบ
อาชีพในสาขาวิชาที่ตนกําลังศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาระดับประกาศ- 
นียบัตรวิชาชีพช้ันปที่2สาขาธุรกิจสถานพยาบาลกลุม
ที่เรียนแบบคูขนาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมที่เรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  2) นักศึกษา
กลุมที่เรียนแบบคูขนานมีคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค
สูงกวานักศึกษากลุมที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 และ 3) สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจตอนักศึกษากลุมที่เรียนคูขนานทั้ง  5  ดาน 
ในระดับพึงพอใจมมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.0   

 

คําสําคัญ: ทฤษฏีการเรียนรู , การเรียนการสอนแบบ
คูขนาน , เรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 

In reference to 1999 Educational Act, it 

is stated that all educational providers are to 

focus on students’ ability in thinking, analyzing 

and practice to make students happy with themselves 

while learning as well as possessing morality in 

order to take the major part of the country 

development in the future.  However, to stick 

with the old learning process is not really the 

answer for the students to get to their goals 

especially in vocational education. Most students 

attend classes for grading. They don’t realize the 

importance of the subjects they learn and they 

don’t even know how they can get into a career 

after graduation as they don’t have enough skills 

in analyzing or solving problems while learning. 

They are not active enough to possess good attitude 

towards a career.     

Parallel Study is developed from 2 theories; 

the Learning Theory and Social Theory. The process 

starts from one month academic study in school 

and one month practical training in related 

industries throughout a semester. The students 

are able to integrate the former knowledge to the 

new ones through Learning by Doing Process 

under the assistance of the teachers in charged 

of Job Training Supervision in order to prepare 

them for problem solving, analyzing and making 

decision accordingly. 

After a consistent monitoring, the parallel 

study process seems to focus more on Learning 

by Doing when the students are on their job 

training. The students are trained to acquire 

appropriate knowledge in which they will be 

able to apply to their real life in the future. They 

are also trained to possess creative thinking to 

be able to analyze and solve various problems 

systematically. They are to learn how to participate 

in team working as well as exchanging ideas 

reasonably. They are more self-disciplined and 

realize how important learning is to their future 

career. 

The research results are as follows; 

1. 95 percents of the Certificate 2students 

in Dual Vocational Training - Hospital Management 

Program have achieved remarkable higher average 

score than the regular program students.    

2.  95 percents  of  the  Dual Vocational 

Training Program students have also achieved 

higher score in required performance. 
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3. The industry average score of 

satisfaction in 5 areas is 3.0.  

 

Keywords  : Learning Theory , Parallel Study  , 

Learning by Doing 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดกระบวนการเรียนรูเปนภาระกิจหลัก
ของโรงเรียนที่ตองดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  
หมวดที่  4  วาดวยแนวการจัดการศึกษา  มาตราที่  24  
ซึ่งกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูที่กําหนดให
สถานศึกษาตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ฝกทักษะ
ใหผูเรียนมีกระบวนการคิด  การจัดการ  รูจักการแสวงหา
ความรูและประยุกตความรูมาใชแกปญหา โดยจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  คิดเปน ทําเปน  
รักการอาน คนควาและใฝรูอยางตอเนื่อง ทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรมเปนคานิยมที่ดีงามและมีความสุขในการเรียน  
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะและเจตนคติทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาจึงมุงมั่นสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรูและสรางคุณภาพในการผลิตกําลังคน
ใหมีคุณภาพความมาตรฐานสากล   สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ   สังคม   วัฒนธรรม   สิ่งแวดลอม 
ความตองการของตลาดแรงงานเพื่อใหการปฏิรูป   
การอาชีวศึกษาไปสูความสําเร็จไดนั้น     ตองยึดแนวทาง 
การดําเนินการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ   
 1.  ความสอดคลองระหวางหลักสูตรของ
สถานศึกษากับความตองการของชุมชนหรือสังคมที่เนน
การปฏิบัติจริง  และการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 2.  ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
สถานประกอบการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู      
ความสามารถ  และมีพัฒนาการทั้งดานทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิต  สรางความเขมแข็งใหผู เรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เช่ือมโยงสูการปฏิบัติจริง   
 3.  ผูสําเร็จการศึกษาตองเปนที่ยอมรับของ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  มีทักษะความชํานาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรและสอดคลอง
มาตรฐานอาชีพที่กําหนด  มีคุณลักษณะเปนที่ยอมรับ
ของสังคม  คือเปนคนดี  คนเกง  มีความสุข 
 การจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนศึกษา
ความรูและทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา  ทําใหผูเรียน
ไมเขาใจระบบการทํางานในชีวิตจริง        และทักษะ
วิชาชีพที่ไดจากการศึกษาจะนําไปประยุกตใชกับการ
ประกอบอาชีพหรือการทํางานอยางไร  

ดังนั้นการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ
คูขนาน  สามารถขจัดปญหาได  ทําใหผูเรียนเรียนรู
กระบวนการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน  
ความตองการของสถานประกอบการ  มีทักษะความ
ชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ      (VOCATIONAL 
STANDARD) ของหลักสูตรและสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ   (OCCUPATION STANDARD)    
ที่กําหนดและมีคุณลักษณะเปนที่ยอมรับของสังคม  
และผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนการ
สอน แบบคูขนาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปที่  2  สาขาธุรกิจพยาบาล  มีผลสัมฤทธิ์
ผลทางการเรียนแตกตางจากกลุมที่จัดการเรียนการสอน
แบบปกติ  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบ
ระดับผลการเรียนและคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบคูขนานกับ
นักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปรียบเทียบระดับผลการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนแบบคูขนานกับนักศึกษาที่เรียนแบบ
ปกติ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมที่พึง
ประสงคระหวางนักศึกษาที่ เรียนแบบคูขนานกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 
 3. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอนักศึกษาที่เรียนแบบคูขนาน 
 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนิน 
งานวิจัย โดยมีขอมูลที่นําเสนอดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  2)  แนวคิดเกี่ยวกับ
การฝกงาน 3)แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ควบคูกับการฝกงาน และ 4)  ทฤษฎีการสรางความรูใหม
ดวยผูเรียน(CONSTRUCTIONISM) 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                                                         
1.1  นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูป

การศึกษา 
การอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพเปน

รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
เพราะความเจริญของประเทศจะตองเริ่มจากพื้นฐาน
ของการประกอบอาชีพ  สรางผลผลิตและรายไดของ
ประชาชน 

การจัดการอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพ
ใหเปนที่พ่ึงของเยาวชนและประชาชน เพื่อนําพาไปสู
การสรางงานสรางอาชีพอยางแทจริงนั้น  มีแนวทางที่
สําคัญ 2 ประการ ไดแก 

1.   ความสอดคลอง   การจัดการอาชีวศึกษา
ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนและสังคม    เพื่อยก 
ระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยพิจารณาจากความเปนจริง
ที่เกิดขึ้นในสังคมเปนตัวต้ัง 

2.   คุณภาพ   คุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา
มีตัวช้ีวัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือผูสําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพหรือสามารถทํางานไดจริง 
โดยไมตองฝกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งการฝกทักษะตองให
ความสําคัญประเด็นตอไปนี้ 

2.1  ฝกทักษะวิชาชีพในทุกระดับในเชิงบูรณาการ 
ไมมองการศึกษาวิชาชีพเปนแบบแยกสวนดังนั้นองค
ความรูหรือทักษะวิชาชีพที่ผูเรียนเรียนรูจึงควรจัดให
มีการบูรณาการ  ซึ่งอาจเปนการบูรณาการระหวาง
ประเภทวิชาหรือระหวางสาขาวิชาที่เช่ือมโยงกันตาม
ลักษณะของอาชีพหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  ดังนั้น
หลักสูตรการอาชีวศึกษาในแตละหลักสูตรจึงไมควร
ใชหลักสูตรสําเร็จเพียงชุดเดียว  อาจจัดไดหลายๆ ชุด
ตามความเหมาะสม  มีความยืดหยุน หลากหลาย แต
อยูบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด 

2.2  เพิ่มทักษะในสวนของการบริหารจัดการ 
เนื่องจากในการประกอบอาชีพจริงในสถานการณจริงนั้น 
นอกเหนือจากทักษะเชิงวิชาชีพแลว   ผูประกอบการ
จะตองมีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงการตลาด 
การเงิน  การบัญชี  รวมทั้งการบริหารงานบุคคลตาม
สมควร   ทักษะดังกลาวเปนสวน สงเสริมความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพเปนอยางมาก    จึงควรจัดให
ผูเรียนไดเรียนรูตามสมควร เพื่อเตรียมความพรอม  
ในการเขาสูอาชีพ 
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1.2  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
การบริหารจัดการอาชีวศึกษาตองเปนไป

อยางมี เอกภาพดานนโยบาย  มีองคกรระดับชาติ
รองรับ มีการกระจายอํานาจสูระดับปฏิบัติ เรงรัด
ผลักดันการรวมกลุมสถานศึกษาเพื่อรวมกันบริหาร
จัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา และสราง
เครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน  ชุมชน และ
สังคม 

การบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบงเปน 3 ระดับ  
1)  คณะกรรมการอาชีวศึกษา  2) สถาบันการอาชีวศึกษา  
3) สถานศึกษา        มีหนาที่ในการจัดการอาชีวศึกษา
สนองความตองการของตลาดแรงงานในระดับทองถิ่น
ตอไป โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา   
ไมแตกตางจากเดิมมากนัก แตมุงเนนการรวมกลุมกัน
เพื่อการกําหนดเปาหมายการจัดอาชีวศึกษารวมกัน
และการสรางมาตรฐานรวมกัน ใชทรัพยากรรวมกัน 

1.3 ปฏิรูปหลักสูตรอาชีวศึกษา   หลักสูตร
อาชีวศึกษาตองเปนหลักสูตรที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
การปฏิบัติจริง  มีลักษณะที่เปนสหวิทยาการ (Multi-
Disciplinary)เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะ(Competency) 
ตามมาตรฐานอาชีพที่ตลาดแรงงานตองการ 
 

1.4  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
1) การจัดการเรียนอาชีวศึกษา การเรียนในหองเรียน
มิใชการเรียนรูอยางแทจริงเพราะการเรียนเฉพาะใน
หองเรียนยอมไมมีความสมบูรณในตัวเองโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเรียนการสอนทางดานอาชีวศึกษาจะตอง
ปฏิบัติจริงจากสถานการณจริง   สิ่งแวดลอมจริงจาก
บุคคลที่มีความรูจริง   และสังคมจริง     2) ไมจัดการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่แยกกันโดย
สิ้นเชิงควรมีการบูรณาการเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง 
เนื่องจากในการประกอบอาชีพจริง ไมมีการแยกสวน

เพราะเทคโนโลยีและศาสตรแตละสาขาวิชาไมสามารถ
แยกกันไดอยางชัดเจน      ดังนั้นผูเรียนตองรูบทบาท
ของตนเองในการเรียนรูคือ   
 1) ไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง และสรางความรู
ดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
 2)  มีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม 
และวิธีการเรียน รู สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุข 
 3) มีสวนรวมในการประเมินผลอยางมีความสุข 
 4) เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
นําไปใชประโยชนได 
 5) เปนกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยมี
ผูเรียน   ครู   และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  รวมจัด
บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 
 

1.5  ปฏิรูประบบคุณภาพ  และมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  การจัดการอาชีวศึกษาตองทําให
ผูสําเร็จการศึกษามีความสมบูรณพรอมดวยทักษะ
พ้ืนฐาน (Basic Skill)  เชน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร 
คณิตศาสตร ทักษะวิชาชีพ (Technical Skill)   และ
ทักษะความเปนมนุษย (Human Skill) จําเปนตองมี
ระบบการควบคุม ประเมิน และเสริมสรางคุณภาพ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้งในระดับชาติ ระดับ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา (พยุงศักดิ์  
จันทรสุรินทร  “การปฏิรูปการอาชีวศึกษา” ในเอกสาร
ประกอบการสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรม
อาชีวศึกษา. จัดโดยกรมอาชีวศึกษา วันที่  6  พฤศจิกายน  
2544  พิมพเผยแพร,2544 ) 
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2.  แนวคิดเกี่ยวกับการฝกงาน 

2.1  ความสําคัญของการฝกงานอาชีพ 
การจัดการอาชีวศึกษา จําเปนตองใหนักศึกษา

ไดมีโอกาสฝกงาน  ไดใชเครื่องจักรเครื่องมือสําหรับ
ปฏิบัติงานอยางแทจริงเพราะเทคโนโลยีตางๆ ใน
โลกปจุจบันไดกาวหนาขึ้นทุกวัน การที่นักศึกษาไดมี
โอกาสฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเปนสิ่งที่
จําเปนอยางยิ่ง  เพราะจะชวยใหไดสัมผัสกับงานและ
เครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยในบรรยากาศของการ
ทํางานทางธุรกิจที่ตองแขงขันกัน  ตองรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของงาน  ตลอดจนการทํางานรวมกัน
ในหมูคณะ  นักศึกษาจะไดมีการพัฒนาตนเองทั้งใน
ดานความรู ทักษะ เจตคติ และกิจนิสัยในการทํางานที่
สอดคลองกับวิวัฒนาการทางดานอุตสาหกรรม ตลาด 
แรงงานในปจจุบัน  ดังนั้นในดานที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาชีพใหบรรลุความมุงหมายของหลักสูตร
นั้น  จําเปนจะตองมีการฝกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการดวย  ทั้งที่ไดมีผูกลาวไวหลายทานดวยกัน  
ดังนี้ 

การที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ
ใหผูเรียนสามารถนําเอาวิชาชีพไปใชในการประกอบ
อาชีพไดดวยความมั่นใจนั้น จําเปนจะตองใหผูเรียนรู
ครบทั้งสามสวนคือ ทฤษฎี ฝกปฏิบัติเบื้องตน  และ
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการตามแผนภาพ
ขางลางนี้ 

 
 
 

 
การใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานการณจริง  

หลังจากการเรียนภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติเบื้องตน

ตามสถานการณจําลองในสถานศึกษานั้น ถือวาเปน
สวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน  
จึงสรุปไดวาวัตถุประสงคหลักของการฝกงานในสถาน- 
ประกอบการ  คือ 1) เพื่อเสริมสรางทักษะและเจตคติ
ในการทํางาน     2)  เพื่อใหมีการเรียนรูโลกของงาน
และปรับปรุงบุคลิกภาพ  3)  เพื่อสรางความสัมพันธ
กับนายจางสําหรับการหางานและขาวสารขอมูลอื่น ๆ 
ในอนาคต 4) เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดประยุกตวิชาชีพ
ที่เรียนมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

จึงกลาวไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาชีพ  ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงานอาชีพตางๆ 
นอกโรงเรียน เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญ
ที่สุดที่จะทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู      เกิดทักษะ 
มีประสบการณตรงในอาชีพนั้น ๆ อันจะนําไปสูการ
ประกอบอาชพีไดจริง  ดังนั้นหลายประเทศจึงมีกฏหมาย
หรือพระราชบัญญัติการฝกงาน เชน  ประเทศอินเดีย 
มีพระราชบัญญัติการฝกงานเพื่อสงเสริมการฝกงาน
ของชาง  ประเทศเยอรมันมีกฏหมายกําหนดใหโรงงาน
อุตสาหกรรมรับนักเรียนอาชีวศึกษาเขาฝกงานเปนตน 

สําหรับประเทศไทยในปจจุบันมิไดมีกฏหมาย
เกี่ยวกับการใหนักศึกษาออกไปฝกงานในสถานฝกงาน
อาชีพตาง ๆ  นอกสถานศึกษา แตไดกําหนดไวเปนหลักการ
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2545  
(ปรับปรุง  พศ. 2546)  และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกระเบียบวาดวยการใหสถานศึกษานํารายวิชา
ในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  
1  ภาคเรียน 

 
 
 

ทฤษฎี ฝกปฎิบัติเบื้องตน ฝกปฎิบัติจริง 

 ในสถานศึกษา  ในสถานประกอบการ  ในสถานศึกษา 
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2.2  ความหมายของการฝกงาน 
การฝกงาน เปนการสรางเสริมประสิทธิภาพ

ในการประกอบอาชีพกอใหเกิดการเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ ชวยใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานจริง  มีความสามารถในการทํางาน
สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงานทั้งในสถาน
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  การฝกงาน
ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการทํางาน ขั้นตอน
การทํางานที่แตกตางจากการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
ทั้งยังเปนการฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ที่สําคัญยังสราง
ความเชื่อมั่น และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
คูมือการฝกงาน/การทําโครงงาน/การทําโครงการ
วิชาชีพ น.9-13) 

การฝกงาน  เปนการเขาไปเรียนรูงานที่เรา
จะตองเขาไปสัมผัสและมีสวนเกี่ยวของในภายภาคหนา  
โดยเริ่มจากการสังเกต และทดลองปฏิบัติจริง  ต้ังแต
กระบวนการขั้นพื้นฐานไปจนถึงกระบวนการขั้นสูง 
ขึ้น ๆ ตอไป รวมทั้งไดไปรูจักปญหาของผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการปฎิบัติงานเพื่อให
เกิดความเขาใจอยางแทจริง และสามารถแกไขปญหา
นั้นไดตอไปในอนาคต (เขมจิต   เสนา. “การฝกงาน
ของนักศึกษาระดับ Dimiom ในเยอรมัน”.) 

การฝกงานอาชีพในสถานประกอบการเปน
การฝกฝนใหผูเรียนไดเกิดทักษะพัฒนาความสามารถ 
เรียนรูจากประสบการณจริงและดวยเครื่องมือและ
วัสดุ อุปกรณในการทํางาน เพื่อเตรียมความพรอมที่
จะออกไปประกอบอาชีพตอไป เพราะโดยปกติแลว  
ที่โรงเรียนนั้นไมสามารถจัดประสบการณจริงดาน 
การทํางานแกนักศึกษาได เพราะโรงเรียนมีขอจํากัด
ไมสามารถจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยใหฝกทักษะได
ครบถวนเทาเทียมกับสถานประกอบการ   โดยทั่วไปแลว

สถานประกอบการของเอกชนจะหวังผลกําไรเปนหลัก 
ดังนั้น  ความรวมมือในการจัดการศึกษาจะมีมากนอย
เพียงบทบาทความคาดหวังที่จะไดรับช่ือเสียงและ
ความศรัทธาจากประชาชนเปนสําคัญ  ถาสถานประกอบการ
เห็นความสําคัญ และอาจจะเขามีบทบาทในเรื่องตาง ๆ 
เชน รวมกับสถานศึกษา  ออกแบบและปรับปรุงแกไข
วิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการฝกงาน ใหการใหบริการ
ทรัพยากรตาง ๆ พรอมทั้งจัดเจาหนาที่เพื่อใหความ
ชวยเหลือการฝกใหดําเนินไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ
ฝกงานอาชีพได (RESEARCH)  

 
3.  แนวคิดเก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอนคูขนาน
ของโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย 
3.1  ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบ
คูขนาน 

การจัดการเรียนการสอนคูขนานเปนการจัด
การศึกษารูปแบบหนึ่งที่จัดใหนักศึกษาไดเรียนรู
ภาคทฤษฎีในโรงเรียน(THEORY LEARNING) ควบคู
ไปกับการฝกงาน     (PRACTICAL TRINING)     ใน
สถานประกอบการเพื่อเสริมสรางใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการทํางาน มีทักษะในการปฏิบัติเพิ่ม
มากขึ้น และเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ประกอบอาชีพแกนักศึกษา 
3.2  เหตุผลของการจัดการเรียนการสอนแบบคูขนาน 
 การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนการ
จัดการศึกษาเพื่อ เตรียมสรางบุคคลากรที่มีฝมือ  
ระดับกลาง   (Semi-Skill)  เขาสูตลาดแรงงานเพื่อ
ทดแทนแรงงานที่มีอยู เดิมที่ตองเล่ือนขึ้นไปเปน
บุคลากรทีมีฝมือระดับสูง  หรือมีอายุสูงขึ้น  หรือ
เปลี่ยนอาชีพ หรือเสียชีวิต ฯลฯ หรือเขาไปทํางาน  
ในสถานประกอบการที่ เกิดขึ้นใหม  หากผูที่จบ
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การศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนผูมีความรู ความสามารถ 
และทัศนคติในการทํางานไมเพียงพอแลวจะทําให
สถานประกอบการไดรับความเสียหายผลผลิตลดนอยลง 
ตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 
ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศ
และเปนความสูญเปลาของการจัดการศึกษา ถาการจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพสูง สามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรูทักษะและทัศนคติในการ
ทํางานสูงตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
แลวนําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นตามไปดวย 
3.3  รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบคูขนาน 
 การจัดการศึกษาคูขนานไดจัดใหนักศึกษา
เรียนภาคทฤษฎีในโรงเรียน 1 เดือน สลับกับการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 เดือน ตลอดภาคเรียน 
โดยแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ  กลุมที่ 1 และ 
กลุมที่ 2  ใน 1 เดือนแรก นักศึกษากลุมที่ 1 จะเรียน
ภาคทฤษฎีในโรงเรียน นักศึกษากลุมที่ 2 จะออกฝก
ปฏิบั ติงานในสถานประกอบการในเดือนที่สอง
นักศึกษากลุมที่2 จะกลับมาเรียนภาคทฤษฎีในโรงเรียน  
สวนนักศึกษากลุมที่ 1 จะออกไปฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  แทนกลุมที่ 2 จะสลับกันเชนนี้
เรื่อยไป  ดวยวิธีการเรียนเชนนี้สถานประกอบการจะ
มีนักศึกษาฝกปฏิบัติตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
 ในการฝกคูขนาน นักศึกษาจะใชเวลาที่อยูที่
โรงเรียน  และสถานประกอบการแหงละรวม 2 เดือน
ตอภาคเรียน โดยสลับกันทุก 1 เดือน  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการฝกงานแบบเดิม  คือ นักศึกษาไปอยูในสถาน
ประกอบการตลอด 2-3  เดือน  พบวา  การฝกสลับทุก 
1 เดือน  มีขอดีหลายประการ  
 1.  นักศึกษาสามารถกลับไปที่โรงเรียนเพื่อ
เรียนรู ปรึกษาอาจารยและใหสอนเพิ่มในสิ่งที่สถาน

ประกอบการใหนักศึกษาปฏิบัติแลวทําไมได เพราะ
โรงเรียนไมไดสอนหรือยังสอนไมถึง  ซึ่งในการฝก
แบบเดิมไมสามารถทําได 
 2.  นักศึกษาสามารถกลับไปที่โรงเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนและใชปญหาจาก
การทํางานเปนโจทยในการเรียน 
 3.  การนิเทศฝกงานของทีมอาจารยนิเทศซึ่ง
ตรวจเยี่ยมทุก 2 สัปดาห ทําใหอาจารยแกปญหาใน
การฝกงานไดรวดเร็วกวาเดิม 
 4.  นักศึกษามีความรับผิดชอบและทัศนคติ
ในการทํางานดีกวาเดิมมีความตั้งใจในการทํางานและ
เรียนมากขึ้นเนื่องจากการเรียนโลกภายนอกทําใหมี
เปาหมายในการเรียนที่ชัดเจนเห็นความสําคัญของ
การฝกทักษะและพยายามปรับตัวเองใหพรอมสําหรับ
การทํางาน 
3.4  ประโยชนที่นักศึกษาไดรับจากการจัดการเรียน
การสอนแบบคูขนาน 

นักศึกษาไดรับประโยชนจาการศึกษา
คูขนาน ดังนี้ 
  1. ไดรับประสบการณตรง (Direct Experience) 
ในโลกของการทํางานประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่
ตนกําลังศึกษา ไดสัมผัสการทํางานประกอบอาชีพจริง 
ไดพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในการ
ประกอบอาชีพ 
  2.  ไดมีโอกาสนําความรูที่ไดรับจากสถานศึกษา
ไปประยุกตใชในการทํางานจริง และนําปญหาที่ไดรับ
จากสถานประกอบการมาขอคําแนะนําจากอาจารย 
  3.  ไดพัฒนาทัศนคติที่มีตอการทํางานประกอบ 
อาชีพในสาขาวิชาที่กําลังศึกษา 
  4.  ไดคนพบและพัฒนาตนเองวามีความถนัด
ทางดานใด ?    สามารถทําอะไรไดหรือไมไดบาง ?      
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มีจุดออน  หรือจุดแข็ง  และขอบกพรองในเรื่อง
อะไรบาง ? ทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ ฯลฯ และนําเอาสิ่งที่
ไดคนพบนี้มาปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่ง ๆขึ้น 
  5.  ไดเรียนรูและรูจักวิธีการปรับตัวเองให
เขากับคนอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
  6.  ไดเรียนรูการบริหารเวลา       และรูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 
  7.  ฝกฝนการมีระเบียบวินัย และการตรงตอเวลา 
  8.  มีความเปนผูใหญ รูจักคิดและตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 
  9.  มีความพรอมที่จะออกไปทํางานประกอบ
อาชีพเมื่อจบการศึกษา 
3.5 นักศึกษาจําเปนจะตองปฎิบัติงานตรงตามวิชาที่
เรียนมาทั้งหมดจากโรงเรียนหรือไม 
 การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถาน
ประกอบการจะตองทํางานไปพรอม  ๆ กับการทํางาน
ของพนักงานประจําของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่ง
เปนการรวบรวมเอาทุกวิชาเขาไวดวยกันตามลักษณะ
ของงานที่บูรณาการ   ขอดีของการฝกแบบนี้  คือ 
นักศึกษาจะไดเห็นวาวิชาไหนบางที่ตองนําไปใช
หรือไมใชในการทํางาน  ควรจะศึกษาเพิ่มเติมใหมากขึ้น
หรือนอยลง ตนเองมีจุดแข็งหรือจุดออนในดานใดบาง   
และนักศึกษาไดคนพบตนเองวามีความถนัดในการ
ทํางานดานใด แลวนําสิ่งที่ไดคนพบนี้ ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองตอไป (อางอิงจาก : คูมือการจัดการเรียน
การสอนแบบคูขนาน  หนา 5-8) 

 

4.  ทฤษฎีการสรางความรูใหมดวยผูเรียน 
(CONSTRUCTIONISM) 

 ทฤษฎี Constructivist  เปนทั้งปรัชญาและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรูและการซึ่งมีพ้ืนฐานมาจาก
ปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาที่หลากหลาย  เชน 
ปรัชญาการศึกษาของ John Dewey ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางปญญาของ Piaget ทฤษฎีปฎิสัมพันธและวัฒนธรรม
ของ Bruner ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของ Vygotsky 
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของ Ausubel และ
ไดรับอิทธิพลจากนักจิตวิทยากลุม Gestalt (Gestalt 
Psychologists)  เปนตน (Woolfolk.1995:275  อางถึงใน 
สุวิมล ชินชูศักดิ์,2547:14)  โดยทฤษฎีที่ถือวาเปนพื้นฐาน
สําคัญของทฤษฎี  Constructivism คือ  ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของ Piaget และทฤษฎีประวัติศาสตร
สังคมของ Vygotsky 

 ทฤษฎี Constructivism  จึงเปนแนวคิดทาง
ปรัชญาและจิตวิทยา ที่เช่ือวาการเรียนรูเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน  ผูเรียนเปนผูสราง (Construct)  
ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรู
ความเขาใจที่มีอยูเดิมในโครงสรางทางปญญาของตน  
ทฤษฎีนี้จะมองวาความรูจะถูกสรางขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันและความพยายามรวมกันเพื่อ
ทําความเขาใจในขอมูลหรือความรูใหม 

 ทฤษฎี Constructivism  จึงเปนทฤษฎีการ
เรียนรูแนวใหมที่ใหความสําคัญกับผูเรียน ทฤษฎีนี้
มองวาผูเรียนไมใชผูที่มีแตความวางเปลา คอยรับ
ความรูจากครูเพียงเดียวเชนแตกอน แตผูเรียนจะตอง
เปนผูกระทําใหเกิดการเรียนรู และสรางความรูให
เกิดขึ้นดวยตัวผูเรียน 
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 อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้ Robert E.Slavin 
(2006:243-244) และ Paul  Eggen &Don  Kauchak 
(1999:53-56)  ไดจําแนกผลงานกลุม Constructivism 
ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 

 1)  กลุม  Cognitive Constructivism    เปน
กลุมที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางปญญาของ Piaget  
เนนการสรางความรูเปนรายบุคคล  ใหความสําคัญกับ
สถานการณทางสังคมที่การเรียนรูเกิดขึ้น 

 2)  กลุม  Social Constructivism  เปนกลุมที่มี
รากฐาน มาจากทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของ Vygotsky 
ที่เนนเรื่องบทบาทของภาษาและสังคมในการสราง
ความรู เนื่องจากเชื่อวาการเรียนรูเปนสิ่งที่มีอยูในสังคม
โดยธรรมชาติและเกิดขึ้นในสภาพวัฒนธรรม ที่มี
ลักษณะเฉพาะการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุก ๆ ที่ ทุกโอกาส
เขาจึงเนนการเรียนรูในสภาพชีวิตจริงมากกวาการเรียน
ในโรงเรียน (www.nstlearning.com/hussachai/?p=109) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ศึกษาจากกลุมตัวอยาง 2  กลุม  คือ  1) นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 2  สาขา
ธุรกิจสถานพยาบาล ที่เรียนแบบปกติ  จํานวน 43 คน  
2)  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 2 
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ที่เรียนแบบคูขนานจํานวน 
46 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 89  คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ครั้งนี้ ไดแก 1) เครื่องมือวัดผลทางการ
เรียนไดแกแบบทดสอบยอย แบบทดสอบกลางภาค-
ปลายภาค เพื่อใชเก็บคะแนนแตละรายวิชา 2)  แบบ
ประเมินการใหคะแนนจิตพิสัยของนักศึกษาแตละ
รายวิชา 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกคูขนาน   การเก็บ

รวบรวมขอมูล  1) ขั้นแบงกลุมผูเรียน เปน  2  กลุม 
กลุมที่  1 นักศึกษาที่เรียนปกติ กลุมที่  2  นักศึกษา    
ที่เรียนแบบคูขนาน  2)  ขั้นดําเนินการเรียนการสอน
โดยนักศึกษากลุมที่  1 เรียนแบบปกติจะเรียนแตละ
รายวิชาในโรงเรียนและฝกทักษะดาน ตาง ๆ ตามที่
อาจารยผูสอนกําหนด  กลุมที่  2  เรียนแบบคูขนานจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปน  4 ระยะ แตละระยะเปน  
4 สัปดาห  ระยะที่  1  เรียนที่โรงเรียน  4  สัปดาห  
ระยะที่  2  เรียนกับสถานประกอบการ  4  สัปดาห  
ระยะที่  3  เรียนที่โรงเรียน  4  สัปดาห  และระยะที่ 4  
เรียนกับสถานประกอบการ 4 สัปดาห  3)  ขั้นทดสอบ
และใหคะแนน  นักศึกษาทั้ง 2 กลุม ไดรับการทดสอบ
เหมือนกัน  ดังนี้  1) ทดสอบยอย  2)  สอบกลางภาค  
3)  สอบปลายภาค แตละกลุมจะมีคะแนน  100  คะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมที่  1  เรียนแบบปกติ คะแนน 100 คะแนน แบงเปน 

 -  ทดสอบยอย    40  คะแนน   
 -  สอบกลางภาค    10  คะแนน 
 -  สอบปลายภาค    20  คะแนน 
 -  ช้ินงาน     20  คะแนน 
 -  จิตพิสัย                10  คะแนน 
กลุมที่  2 เรียนแบบคูขนาน  คะแนน  100  คะแนนแบงเปน 
 -  คะแนนประเมินจากสถานประกอบการ  
20  คะแนน 
 -  คะแนนประเมินจากอาจารยนิเทศ  20  คะแนน 
 -  ทดสอบยอย 10  คะแนน 
 -  ทดสอบกลางภาค 10  คะแนน 
 -  ทดสอบปลายภาค  20  คะแนน 
 -  ช้ินงาน  10  คะแนน 
 -  จิตพิสัย  10  คะแนน 
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4)  ขั้นประกาศผลการเรียน เมื่อจัดการเรียนการสอน
ครบ  1  ภาคเรียน มีการประกาศผลการเรียน  ดังนี้ 
0-49  คะแนน  หมายถึง  ระดับผลการเรียนเทากับ   0 
50-59 คะแนน  หมายถึง  ระดับผลการเรียนเทากับ   1 
60-69  คะแนน  หมายถึง  ระดับผลการเรียนเทากับ   2 
70-79  คะแนน  หมายถึง  ระดับผลการเรียนเทากับ   3 

80-100 คะแนน  หมายถึง  ระดับผลการเรียนเทากับ   4 

5)  ขั้นเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากสถานประกอบการ  
6)  การวิเคราะหขอมูลใชเครื่องมือทางสถิติหาคาเฉลี่ย
( X ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาซี   (Z-TEST)     

ผลการดําเนินงาน 

1.  ดานระดับผลการเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ช้ันปที่  2  สาขาธุรกิจสถานพยาบาล  กลุมที่จัดการเรียน
การสอนแบบคูขนาน  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.57  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30  กลุมที่จัดการเรียนการสอน
แบบปกติ  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.01  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.41  แสดงวากลุมนักศึกษากลุมที่เรียน
แบบคูขนานมีระดับผลการเรียนสูงกวากลุมนักศึกษา
ที่เรียนแบบปกติ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียน
ของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยแสดงเปนคาระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

กลุมตัวอยาง 
)( 89n =  

คะแนนเฉลี่ย 

x  

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.)  

คะแนน z  

(1 tailed) 

เรียนแบบปกติ 3.01 0.41 7.72 

เรียนแบบขนาน 3.57 0.30  

*P < 0.05 + (0.5, D F ∝ = 1.645 ) 

2.  ดานผลคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักศึกษา
กลุมตัวอยาง (คะแนนเต็ม 10  คะแนน) 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ช้ันปที่  2 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล กลุมที่จัดการเรียน
การสอนแบบคูขนาน มีคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค
ในทุกรายวิชาเฉลี่ย  8.91    คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  
กลุมที่จัดการเรียนการสอนแบบปกติ มีคะแนนพฤติกรรม 
ที่พึงประสงคในทุกรายวิชาเฉลี่ย  8.40  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80  แสดงวา  กลุมนักศึกษาที่เรียนแบบ
คูขนานมีคะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงคในทุกรายวิชา
สูงกวากลุมนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 
 

ตารางที่ 2   แสดงผลการวิเคราะหขอมูลคะแนน
พฤติกรรมที่พึงประสงคในทุกรายวิชาของนักศึกษา
กลุมตัวอยางโดยแสดงเปนคะแนนเฉลี่ย  

เรียนแบบ
ปกติ 

เรียนแบบ 
คูขนาน ช่ือรายวิชา 

x  S.D.  x  S.D.  
1.วิชา  MICROSOFT 
EXCEL 

8.74 1.11 9.78 0.42 

2.วิชากฏหมายธุรกิจ 8.33 0.83 8.41 0.50 
3.วิชาการบริหารงานบุคคล 9.14 0.35 9.22 0.47 
4.วิชาการบริหารงานเอกสาร 8.65 0.81 8.63 0.64 
5.วิชาการบริหารธุรกิจ
ขนาดยอม 

8.16 0.87 9.07 0.49 

6.วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ 

9.09 0.68 9.13 0.45 

7.วิชาทรัพยากรธรรมชาติ&
สิ่งแวดลอม 

8.86 1.93 9.28 1.07 

8.วิชาสถิติธุรกิจ 8.37 0.79 8.41 0.54 
9.วิชาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

8.35 1.25 9.20 1.11 
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ตารางที่ 2   (ตอ) 

เรียนแบบ
ปกติ 

เรียนแบบ 
คูขนาน ช่ือรายวิชา 

x  S.D.  x  S.D.  
10.วิชาเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานสํานักงาน 

6.33 10.4 7.98 0.33 

รวม 8.40 0.80 8.91 0.54 

ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรม
ที่พึงประสงคในทุกรายวิชาของนักศึกษากลุมตัวอยาง
โดยแสดงเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย   

กลุมตัวอยาง 
)( 89n =  

คะแนนเฉลี่ย 

x  

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.)  

คะแนน z  

(1 tailed) 

เรียนแบบปกติ 8.40 0.80 2.81 

เรียนแบบขนาน 8.91 0.54  

**P < 0.05 + (0.5, D F ∝ = 1.645 ) 

3.  ดานความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
นักศึกษากลุมที่เรียนแบบคูขนาน  

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ช้ันปที่  2 สาขาธุรกิจสถานพยาบาลกลุมที่จัดการเรียน
การสอนแบบคูขนานสถานประกอบการพึงพอใจ การ
ฝกปฏิบัติงานทั้ง 5 ดาน ในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.03  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  ประกอบดวย
ดานความรู  ดานทักษะวิชาชีพ ดานงานธุรการทั่วไป  
ดานความรับผิดชอบ และดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ย
เทากับ  2.75,2.81,2.85,3.37 และ 3.39 ตามลําดับ 

 

 

ตารางที่ 4   แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอการฝกปฏิบัติงานของกลุม
นักศึกษาที่เรียนแบบคูขนาน 

รายการประเมิน x  S.D.  การแปลผล 
1. ดานความรู 2.75 0.68 พึงพอใจมาก 

2. ดานทักษะวิชาชีพ 2.81 0.80 พึงพอใจมาก 

3. ดานงานธุรการทั่วไป 2.85 0.85 พึงพอใจมาก 

4. ดานความรับผิดชอบ 3.37 0.62 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ดานบุคลิกภาพ 3.39 0.56 พึงพอใจมากที่สุด 

   รวมความพึงพอใจ 3.03 0.70 พึงพอใจมาก 

บทสรุป 

 การจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนศึกษา
ความรูและทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา  ทําใหเรียนไม
เขาใจระบบการทํางานในชีวิตจริงและทักษะวิชาชีพที่
ไดจากการศึกษาจะนําไปประยุกตใชกับการประกอบ
อาชีพหรือทํางานอยางไร   ผูเรียนยังขาดการปฏิสัมพันธ
กับชุมชน  สังคม  และไมเขาใจความคาดหวังของสังคม
และสถานประกอบการที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาธุรกิจ
สถานพยาบาล  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังวัตถุประสงค  
3  ประการ ของกรมอาชีวศึกษา ไดแก 1)  เกิดความ
สอดคลองระหวางหลักสูตรของสถานศึกษากับความ
ตองการของบุคคลในชุมชนหรือสังคมไทยเนนการ
ปฏิบัติจริงและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    2)  
ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ความสามารถ  และ
พัฒนาการทั้งดานทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต       3)  
ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณภาพ 3 ประการ คือ เปนคนดี 
คนเกง  และมีความสุข  ทั้งยังคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน  
ปรับตัวเขากับชุมชน หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงได 
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 การจัดระบบการเรียนการสอนแบบคูขนาน
ที่จัดใหนักศึกษาเรียนภาคทฤษฎีในโรงเรียน 1 เดือน  
สลับกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 เดือน 
ตลอดภาคเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับการฝกงานแบบเดิม 
คือ นักศึกษาไปอยูในสถานประกอบการตลอด 2 เดือน 
พบวา 

 1.  การฝกสลับทุก 1 เดือน มีขอดีหลายประการ 
 1.1  นักศึกษาสามารถสลับไปที่โรงเรียนเพื่อ

เรียนรูปรึกษาอาจารย และใหสอนเพิ่มในสิ่งที่สถาน
ประกอบการใหนักศึกษาปฏิบัติแลวทําไมได เพราะ
โรงเรียนไมไดสอนหรือยังสอนไมถึง ซึ่งการฝก
แบบเดิมไมสามารถทําได 

 1.2  นักศึกษาสามารถไปที่โรงเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนและใชปญหาจาก
การทํางานเปนโจทยในการเรียน 

 1.3  การนิเทศการฝกคูขนาน ของทีมอาจารย
นิเทศ ตรวจเยี่ยมทุก 2 สัปดาห ทําใหอาจารยแกปญหา 
ในการฝกคูขนานไดรวดเร็วกวาเดิม 

 1.4  นักศึกษามีความรับผิดชอบและทัศนคติ
ในการทํางานดีกวาเดิม  มีความตั้งใจในการทํางาน และ
การเรียนมากขึ้น เนื่องจากการเรียนในโลกภายนอก ทําให
มีเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน  เห็นความสําคัญของ
การฝกทักษะ และพยายามปรับตัวเองใหพรอมสําหรับ
การทํางาน 
 

2.  สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของกลุมนักศึกษาที่เรียน
แบบคูขนานสูงกวากลุมนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 
เนื่องจาก 
 2.1  ผูเรียนไดนําเอาวิชาชีพที่ไดจากการศึกษา
ไปใชในการทํางานและเรียนกับสถานประกอบการ

ทําใหนักศึกษารูครบทั้ง 3  สวน คือ ทฤษฎี ฝกปฏิบัติ
เบื้องตน  และฝกปฏิบัติจริงในสถานประกบการ 
 2.2  การใหนักศึกษาไดฝกงานไดสถานการณจริง
ทําใหนักศึกษาไดประยุกตวิชาชีพที่เรียนมาใชประโยชน
ในการปฎิบัติงานจริง 
 2.3  การใหนักศึกษาฝกงานในสถานการณ
จริงหลังจากการเรียนรูทฤษฎีและฝกหัดเบื้องตนใน
สถานศึกษานั้น กอใหเกิดผลดีตอนักศึกษาหลายประการ 
เชน นักศึกษามีทักษะและ เจตคติที่ดีในการทํางาน 
 2.4  การใหนักศึกษาฝกงานในสถานการณ
จริงหลังจากการเรียนรูทฤษฎีและฝกหัดเบื้องตนจาก
สถานการณจําลองในสถานศึกษานั้นทําใหนักศึกษา 
มีการเรียนรูโลกของการทํางานจริง     การปรับปรุง
บุคลิกภาพและสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับนายจาง 
สําหรับการหางานหรือขอมูลขาวสาร 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.1  แบบทดสอบยอย  แบบทดสอบกลางภาค/
ปลายภาค ควรไดรับการตรวจสอบจากผูวิจัยโดยตรง
นอกเหนือจากระบบการตรวจสอบปกติของโรงเรียน
เพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 
 1.2  แบบประเมินการใหคะแนนจิตพิสัย  
รายวิชาที่ผูวิจัยนําคะแนนจิตพิสัยมาใชในการวิเคราะห
เปรียบเทียบควรมีกรรมการตรวจสอบแบบประเมิน
การใหคะแนนจิตพิสัยเพ่ือใหเกิดความเที่ยงในการให
คะแนนทั้งกลุมนักศึกษาที่เรียนแบบคูขนานและกลุม
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 
 1.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่  2  สาขาธุรกิจสถานพยาบาล  
สําหรับกลุมนักศึกษาคูขนาน  ควรไดรับการปรับคา
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คะแนนของตัวเลือก  คาคะแนนตัวเลือกของแบบสอบถาม
ควรแบงเปน  5  ตัวเลือก  เพื่อใหตรงความรูสึกมากที่สุด  
ไดแก  พึงพอใจนอยที่สุด (1 คะแนน)  พึงพอใจนอย 
(2 คะแนน)  พึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) พึงพอใจมาก 
(4 คะแนน)  พึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน)  

นิยามศัพท 

 1.  ระดับคะแนนเฉลี่ย (AVERAGE  SCORE)  
หมายถึง   เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปที่  2  สาขาธุรกิจสถานพยาบาล  โรงเรียน
พณิชยการสุโขทัย ที่เปนกลุมตัวอยางวิจัย 
 2.  พฤติกรรมที่พ่ึงประสงค  (EXPECTED  
BEHANIOR)  หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ที่มี ซึ่งไดจาก
คะแนนจิตพิสัยในทุกรายวิชา       ของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 2  สาขาธุรกิจสถาน 
พยาบาล  โรงเรียนพณิชยการสุโขทัยที่เปนกลุมตัวอยาง
วิจัย 
 3.  การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  (REGULAR  
TRAINING) หมายถึง    การจัดการเรียนการสอนที่
นักศึกษาเรียนเฉพาะในสถานศึกษาตลอดภาคเรียน 
 4.  การจัดการเรียนการสอนแบบคูขนาน  
(DUAL VOCATIONAL TRAINING)   หมายถึง    
การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา  
1  เดือน  สลับกับกี่ฝกงานในสถานประกอบการ 1  เดือน  
ตลอดภาคเรียน 
 5.  สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน   (OUT PUT)  
หมายถึง  ระดับคะแนนเฉลี่ยและคะแนนพฤติกรรมที่
พึงประสงคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปที่ 2 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล โรงเรียนพณิชยการ
สุโขทัย  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
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การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาอาชวีศึกษา : 
กรณีวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

Developing Desirable Characteristics of Vocational  
Education Students 

 
อนันท   งามสะอาด 

E -  mail : anan_dtec@hotmail.com 
 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา  : กรณีวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
มีวัตถุประสงค 1)  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและแนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  2)  และเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
เปนการวิจัยและพัฒนาโดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปฏิบัติการ  (Action Research : AR)  ตามแนวคิดของ  
Kemmis and McTaggart  ขั้นตอนการวิจัยมี  3  ระยะ  คือ  
ระยะที่  1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ระยะที่  2  พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จํานวน  
2  วงจร  ในปการศึกษา  2548  และ  2549  ระยะที่  3  
สนทนากลุม  (focus group)  โดยผูทรงคุณวุฒิและผูมี
สวนเกี่ยวของ 
 ประชากรและกลุมเปาหมายในการวิจัย
แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่  1  เปนกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง  (purposive sampling)  ในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักศึกษา  ไดแก  ผูบริหาร  จํานวน  4  คน  ครู-อาจารย  

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จํานวน  25  คน  นักศึกษา  
จํานวน  30 คน  ผูปกครองนักศึกษา  จํานวน  30  คน  
และตัวแทนจากสถานประกอบการ  จํานวน  10  แหง  
กลุมที่  2  เปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษา  ไดแก  นักศึกษาในป
การศึกษา  2548  จํานวน  1,778  คน  นักศึกษาในป
การศึกษา  2549  จํานวน  1,770  คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี  2  ประเภท ไดแก  
1)  เครื่องมอืที่ใชในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค  
คือ  โครงการ/กิจกรรมซึ่งไดมาจากการสนทนากลุม
ของประชากรและกลุมเปาหมาย    ในการกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา  
และ        2)   แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม       จํานวน   4   ชุด  
ประกอบดวย  2.1)  แบบสังเกตคุณลกัษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  โดยคร-ูอาจารย  
จํานวน   29   ขอ     มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู
ระหวาง   .66 ถึง 1.00     2.2)  แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โดยเพื่อน จํานวน  22 ขอ  มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
อยูระหวาง  .66 ถึง 1.00    2.3)  แบบสอบถามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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โดยนักศึกษา  จํานวน  30  ขอ  มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
อยูระหวาง  .66 ถึง 1.00  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง   
 .198   ถึง   .614   และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ   .932  
และ 2.4)  แบบสอบถาม  คุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมโดยเพื่อน  จํานวน  
7  ขอ มีคาความเที่ยงตรง   เชิงเนื้อหาอยูระหวาง  .66 
ถึง 1.00  มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .361  ถึง  .897  
และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .80 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
ขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation)  และสถิติทดสอบที  (t-test 
dependent sample)  ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้ 
 1.  ระยะที่  1  ไดกรอบแนวคิดการวิจัย  ไดแก 
  1.1  ตัวแปรตน  ไดแก  แนวทางการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาที่ไดจากการ
มีสวนรวม  ประกอบดวย  หลักการมีสวนรวม  การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ  และโครงการ/กิจกรรมของการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม 
  1.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม  ในดานมีวินัย  ใฝเรียนรู  รับผิดชอบ  หางไกล 
ยาเสพติด  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และผลงานเชิง
ประจักษของวิทยาลัยและนักศึกษาปการศึกษา  2548  
และปการศึกษา  2549 
 2.  ระยะที่  2      การพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  2.1 วงจรที่  1  ปการศึกษา  2548    ครู-
อาจารยเห็นวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ในดานความมีวินัย  ดานใฝ
เรียนรูและดานรับผิดชอบ  นักศึกษาเคยปฏิบัติบางครั้ง  
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเห็นวาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของตนเองในดานความมีวินัย  และ

ดานใฝเรียนรูนักศึกษาเคยปฏิบัติบางครั้ง  สวนดาน
รับผิดชอบ  และดานความคิดสรางสรรคนักศึกษา
ปฏิบัติบอยครั้ง  เพื่อนเห็นวาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมในดานความมีวินัย  
และดานใฝเรียนรู  นักศึกษาเคยปฏิบัติบางครั้ง  สวน
ดานรับผิดชอบนักศึกษาปฏิบัติบอยครั้ง 
  2.2  วงจรที่  2  ปการศึกษา  2549  ครู-
อาจารยเห็นวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมในดานความมีวินัย  ดานใฝ
เรียนรู  และดานรับผิดชอบ  นักศึกษาปฏิบัติทุกครั้ง  
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเห็นวาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของตนเองในดานความมีวินัย  ดานใฝ
เรียนรู  ดานรับผิดชอบ  และดานความคิดสรางสรรค  
นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา  เพื่อนเห็นวาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ในดานความมีวินัย  ดานใฝเรียนรู  นักศึกษาปฏิบัติทุก
ครั้ง  และดานรับผิดชอบ  นักศึกษาปฏิบัติเปนประจํา 
  2.3  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
กอนและหลังการพัฒนาจากครู-อาจารย  นักศึกษา  
และเพื่อน  พบวา  ในทุกดานมีผลหลังการพัฒนา 
สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01   
 3.  ระยะที่ 3  สนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ 
  3.1  แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
ประกอบดวย  โครงการจํานวน  8  โครงการ  1  กิจกรรม
พัฒนา  
  3.2  ขอกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ประกอบดวย 
   3.2.1  มีความรับผิดชอบ  ไดแก  
ผานกิจกรรมชมรม 
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   3.2.2  มีวินัย  ไดแก  แตงกายสุภาพ  
ถูกระเบียบ    ปฏิบัติตามขอตกลง    มีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนตสวมหมวกกันน็อก  มีใบอนุญาตขับขี่
รถยนตและคาดเข็มขัดนิรภัย 
   3.2.3  มีน้ําใจตอกัน   ไดแก   ผาน
กิจกรรม  5ส.  และรักษาสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัย 
และชุมชน 
   3.2.4  มีมนุษยสัมพันธ  ไดแก  สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  จีน  ญี่ปุน  เวียดนามไดเลนดนตรีไทย
หรือพ้ืนเมืองอยางนอยได  1  อยาง  
   3.2.5  มีความรูทักษะวิชาชีพ  ไดแก  
สามารถพิมพดีดไทย-อังกฤษได  ใชคอมพิวเตอร ได ใช
อินเทอรเน็ตเปน  ผานการทดสอบ  VQ  และมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน  จัดทําโครงงานสิ่งประดิษฐมีงานวิจัย
รองรับ  จัดทําแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 
  3.3  นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัย  
ไดแก  ระบบสารสนเทศในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
  3.4 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ  ไดแก  
วัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม  ประกอบดวย  
การบริหารแบบมีสวนรวม  การทํางานเชิงรุก  การเปน
องคกรแหงการเรียนรู  และเปาหมายเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
 

ABSTRACT 
 

This   study   of   developing   desirable 

characteristics  of  vocational  education  students :  

a case study of Detudom Technical College aimed : 

(1) examine  current  conditions  and  guidelines 

for developing desirable characteristics of Detudom 

Technical College students, and (2) to develop 

desirable characteristics of  Detudom Technical 

College  students.  This  was  a  research  and 

developmental  study  by  applying  the  action 

research (AR) methodology based on the concept 

of Kemmis and McTaggart . There were 3 phases 

of study stages. Phase 1 studied documents and 

related literature for determining the research 

conceptual framework. Phase 2 developed desirable 

characteristics  of  Detudom Technical  College 

students according to the action research process 

in 2 cycles in the  academic  years  2005 - 2006. 

And Phase 3 had focus group discourse participated 

by qualified persons and those involved. 

The population and focus group in this 

study were divided into 2 groups : Group 1 was 

the focus group, obtained by using the purposive 

sampling  technique  for  determining  guidelines 

for developing desirable characteristics  of  the 

students including 4 administrators, 25 Detudom  

Technical College instructors, 30 students, 30 

parents, and 10 representatives of 10 entrepreneurial 

places, and Group  2  was  the  focus  group  in 

developing  desirable characteristics  of   the 

students  consisting  of  1,778  students  in  the 

academic  year 2005  and  1,770  ones  in  the 

academic year 2006.  

Two types of the instruments used in this 

study were : 1) the instruments used for developing 

desirable characteristics including projects/activities 

which were obtained from group discourse of the 

population and the focus group in determining 

guidelines for developing desirable  characteristics  

of the students, and 2) four set of scale on desirable 

characteristics  of  Detudom  technical  College 

students comprising 2.1) a 29-item observation 

form  on  desirable  characteristics  of  Detudom 

Technical College students for instructors, 2.2) a 
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22-item observation form on desirable characteristics 

of Detudom Technical College students, 2.3) a 

30-item questionnaire on desirable characteristics 

of  Detudom  Technical  College  students  with 

discriminating powers ranging .198-.614 and a 

reliability of .932, and 2.4) a 7-item questionnaire 

on desirable characteristics of Detudom Technical 

College students for peers with discriminating 

powers ranging .361-.897 and a reliability of .80. 

The statistics  used  for  analyzing  the  collected 

data  were  mean  and  standard  deviation;  and     

t-test (dependent samples) was employed for testing 

hypotheses. The results of the study were as follows :  

1. In Cycle 1 in the academic year 2005 

the instructors viewed that the desirable characteristics 

of Detudom Technical College students in the aspects 

of discipline, love of learning, and responsibility, 

the students used to perform sometimes. Detudom 

Technical College students viewed that for their 

own desirable characteristics in the  aspects  of 

discipline, and love of learning, the students used 

to perform sometimes. However, in the aspects 

of responsibility, and creative thinking, the students 

performed frequently. Their peers viewed that 

for desirable characteristic of Detudom Technical 

College students in the aspects of discipline, and 

love of learning, the students used to perform 

sometimes. In the aspect of responsibility, the 

students performed frequently. 

2. In Cycle 2 in the academic year 2006, 

the instructors  viewed  that  for  the  desirable 

characteristics of Detudom Technical College 

students in the aspects of discipline , love of 

learning,  and  responsibility,  the  students 

performed every  time. Detudom Technical 

College  students  viewed  that  for  their  own 

desirable characteristics in the aspects of discipline, 

love of  learning,  responsibility,  and  creative 

thinking, the students performed regularly. Their 

peers viewed that for desirable characteristics of 

Detudom Technical College students in the aspects 

of discipline, and love of learning, the students 

performed every time. And in the aspect of responsibility, 

the students performed regularly.  

3. For the results of comparing desirable 

characteristics of Detudom Technical College 

students before and after development by instructors, 

students, and peers, it was found that in every 

aspect, the result after development was higher 

before development at the .01 level of statistical 

significance.  

4. The guidelines for developing desirable 

characteristics of Detudom Technical College 

students consisted of 8 projects and 1 development 

activity. 

5. Determinations of desirable characteristics 

of Detudom Technical College students consisted 

of the following : 

  5.1 Having responsibility included 

having passed club activities. 

  5.2 Having discipline included 

wearing polite uniforms, following the regulations, 

performance according to agreements, having a 

motorcycle riding license, wearing an anti-knock 

helmet, having a car driving license, and fastening 

a safety belt. 

  5.3 Being kind to each other included 

having passed activities for 5 “so”, and keeping 

the environments within the college and the community. 
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  5.4 Having human relationships 

included being able to communicate in English, 

Chinese, Japanese, Vietnamese, etc., and being 

able to play at least one piece of Thai music or 

folk music. 

  5.5 Having professional skills 

included being able use Thai-English type-

writers, being able to use computer, to use 

internet, passed VQ test and standards of 

handiwork, made project of inventions with 

research to underlie, made business plans, and 

having incomes while studying.  

 6. Innovations originated from research 

included information systems of developing desirable 

characteristics of Detudom Technical College students. 

 7. The factors effecting success included 

participatory work culture comprising participatory 

administration, offensive work, being organization 

of learning, and learner-centered goals. 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
สภาพปญหาและความตองการของการใหบริการงาน
วิชาการ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในดานตาง ๆ รวม 5 ดาน ไดแก ดานการลงทะเบียนเรียน       
ดานการขอลาพักการศึกษา / การขอกลับเขาศึกษาตอ      
ดานการขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน  ดานการจัดสอบประจํา
ภาคเรียน   และดานการใหบริการนักศึกษา  กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย    ไดแก    นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล     ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  
ภาควิชาครุศาสตรโยธา   และภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา   
ซึ่งลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549     
จํานวน  302  คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   ไดแก 
แบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับและ ขอคําถาม
แบบปลายเปด 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนของสภาพปญหา
ใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS / PC  สวนในดาน
ความตองการของนักศึกษาแบบสอบถามเปนขอคําถาม
แบบปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาสวนใหญประสบ
ปญหาในภาพรวมของดานตาง ๆ   ทั้ง   5  ดาน  อยูใน
ระดับปานกลาง  และนักศึกษาตองการใหสถาบันและ
คณะดําเนินการแกไขในดานตาง ๆ  ทั้ง 5  ดาน  ลําดับ
มากที่สุด  ไดแก การขยายวันลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ใหเพิ่มมากขึ้น   การขอลาพักการศึกษาควรกําหนดให
นักศึกษาลาไดครั้งละ 1 ปการศึกษา   การเขียนคํารอง
เพื่อขออนุมัติเพิ่ม / ถอนวิชาเรียนควรลดขั้นตอนการ
ดําเนินเรื่องใหสั้นลง   ตารางสอบประจําภาคเรียนเมื่อ
ติดประกาศประชาสัมพันธแลวไมควรมีการเปลี่ยนแปลง
แกไข     และคณะควรติดประกาศหนาหองวิชาการ
แสดงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละคน
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ในหนวยงาน        เพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตองาน
ไดอยางถูกตองตอไป 
 
คําสําคัญ  :  สภาพปญหา,  ความตองการ,  บริการงาน      
วิชาการ 
  

Abstract 
 
  This research aimed to study the problems 

and needs of giving academic services to undergraduate 

students of Faculty of Technical Education, King 

Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok 

in 5 categories : registration , student drop / re-

enrollment , course increase / withdrawal , examination 

management and giving services to students. 

 The tools used in this research were 5 

rating Likert’s and open-ended questionnaires. 

The population were 302 undergraduate students 

from the  Department  of  Teacher  Training  in 

Mechanical Engineering ,  the  Department  of 

Teacher Training in Electrical Engineering , the 

Department of Teacher Training  in Civil Engineering 

and the Department of Computer Education. 

            Data concerning the problems were analyzed  

by using SPSS/PC in calculating percentage , mean 

and standard deviation. Content analysis were 

used  to  examine  the  needs  of  students  from  

open-ended questionnaires. 

            The results revealed that most students 

had  experienced  problems  in 5 categories in 

moderate level. They requested the Institute and 

Faculty to improve the services in the following 

areas : registration in advance period should be 

extended , course drop should be allowed  for 

one academic year period , applications process 

for course increase / withdrawal should be shortened, 

examination schedule  which had been  already 

announced  should  not  be  altered ,  and there 

should be boards in front of the Academic Service 

Office to identify each official’s responsibilities 

in order for students to contact them properly. 

Keywords : Problems ,   Needs ,   Academic Services. 

 

1. บทนํา 
                  การศึกษา  นับวาเปนกระบวนการสําคัญ
ในการพัฒนามนุษย  เพื่อใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
เพียบพรอมดวยสติปญญา  สังคม อารมณ รางกายและ
จิตใจ  เปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหมีการพัฒนา
คนและสังคมที่จะกอใหเกิดความยั่งยืน  เปนเครื่องมือ
ถายทอดความรูเดิมและเสริมสรางความรูใหมชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและใหความรู ทักษะ พ้ืนฐานทางดานอาชีพ   
[1]  การจัดการศึกษาในแตละระดับตางมีความสําคัญ
ในตัวเอง   และมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม
ในทุกๆ ดาน สําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดม-
ศึกษานั้นเปนการศึกษาระดับสูงที่มุงเนนในดานการ
พัฒนาคนเพื่อเขาสูวิชาชีพตาง ๆ อันเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการพัฒนาประเทศ สรางและกระตุนใหมีการพัฒนา
องคความรูใหมใหเกิดขึ้นเพื่อเปนฐานสําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
จึงเปรียบเสมือนขุมพลังทางปญญาของสังคมในแง
การเปนแหลงผลิตปญญาทั้งในเชิงองคความรูหรือ
บุคลากร    เพื่อตอบสนองความตองการโดยรวมของ
สังคมทั้งระดับความกวางและลึก   เปนแหลงเพาะชํา
นักคิด   นักวิชาการ   และเปนผูนําความคิดในสังคม
รวมถึงผลิตความรูที่ไรขอบเขตเพียบพรอมไปดวย
คุณธรรมและจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีของสังคม              
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นักศึกษาจึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในระบบการผลิตของ
สถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้   ยังพบวา ในการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแหง   ภารกิจหลักที่
ผูบริหารสถานศึกษานั้น ๆ   ใหความสําคัญในลําดับตน  ๆ
คือ    ดานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
ดานคุณภาพของผูสอน วิธีการสอน  ตลอดจนสื่อการสอน
ที่กาวล้ําทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม 
การบริหารจัดการหลักสูตร เปนตน  เพื่อมุงไปสูความ
เปนเลิศทางดานวิชาการ       โดยงานวิชาการจัดไดวา
เปนงานหลักของสถานศึกษาที่จะชวยพัฒนาความรู 
ความสามารถ   ในดาน ตาง ๆ ของผูเรียน  สวนการ
ใหบริการงานวิชาการ   คือ  การบริหารกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ    ดังนั้น การใหบริการงาน-
วิชาการแกนักศึกษา   จึงมีความสําคัญในอันที่จะชวย
สงเสริมศักยภาพของนักศึกษา ใหประสบความสําเร็จ
ตามความมุงหมายของตนและสังคม   อีกทั้งมีหนาที่
ในการที่จะชวยสนับสนุนในดานการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น                    
 ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูหนึ่ง   ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบการใหบริการงานวิช าการของคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และไดพบปญหาเก่ียวกับการใหบริการ
นักศึกษาในดานตาง ๆ  เชน   การลงทะเบียนเรียน  
การเพิ่ม / ถอนรายวิชา  การขอลาพักการศึกษา  ตารางสอน  
ตารางสอบ การวัดผลการศึกษา การลาออก การพนสภาพ
นักศึกษา  การใหคําปรึกษา การประชาสัมพันธขาวสาร
ตาง ๆ  เปนตน  ดังนั้นเพื่อใหการบริการงานดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษา     จึงจําเปนตองรับทราบถึงปญหาและ
ความตองการของการใหบริการงานวิชาการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี   คณะครุศ าสตรอุตสาหกรรม   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดไปปฏิบัติเปนแนวทางในการพัฒนา 
การใหบริการงานวิชาการของคณะใหมีคุณภาพ   
รวดเร็ว   ตรงตามความตองการและใหงานบรรลุ
เปาหมาย  ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะและสถาบันตอไป 
 

2.   วัตถุประสงคของการวิจัย 

                  เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการ

ของการใหบริการงานวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม      สถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 

4  ภาควิชา ไดแก  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา     ภาควิชา

ครุศาสตรเครื่องกล   ภาควิชาครุศาสตรโยธา    และ

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา    ซึ่งไดลงทะเบียนเรียน   

ในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2549   รวมทั้งสิ้น  

1,374  คน 

3.2   กลุมตัวอยาง   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี้ ไดมาจากการสุมประชากรในขอ 3.1  ไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครซี่ และมอรแกน 

(Krejcie & Morgan  อางถึงในธานินทร  ศิลปจารุ) [2]  

จํานวนทั้งสิ้น 302   คน  

                3.3  งานวิชาการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  

การลงทะเบียนเรียน การลาพักการศึกษา / การขอกลับ
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เขาศึกษาตอ  การขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน  การจัดสอบ

ประจําภาคเรียน และการบริการวิชาการ 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

              สภาพปญหา หมายถึง  ลักษณะอุปสรรค ขอ-

สงสัย  ขอขัดของทั้งหลายของนักศึกษา   

              ความตองการ  หมายถึง ความอยากได  ความ

คาดหวังของนักศึกษาที่จะไดรับการชวยเหลือ 

               การใหบริการงานวิชาการ  หมายถึง การชวยเหลือ

หรือการบริการที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ        โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อชวยสนับสนุนการเรียนการสอนและ

กิจกรรมตาง ๆ      เพื่อใหการเรียนการสอนสามารถ

ดําเนินไปดวยดี   

               นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึงนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน  4  ภาควิชา  ไดแก  ภาควิชา 

ครุศาสตรเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา ภาควิชา

ครุศาสตรโยธา          และภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา     

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม       สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ    ซึ่งไดลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2549 

 

5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

                5.1  ทําใหทราบถึงปญหาและความตองการ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสวนของการใหบริการ

วิชาการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ    เพื่อใชเปนแนวทาง

ประกอบการแกไขปญหาการทํางานของหนวยทะเบียน

และประเมินผลการศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบการใหบริการ 

งานวิชาการของคณะใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น          

         5.2  ทําใหไดรวบรวม สรุปขอมูลและ

ปญหาตาง ๆ  เพื่อใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของของ

สถาบันไดรับทราบ    อันจะเปนแนวทางในการแกไข

กฎระเบียบตาง ๆ  ใหเกิดความเหมาะสม   กอใหเกิด

การบริการที่รวดเร็ว   มีคุณภาพ  อํานวยความสะดวก

ในดานตาง ๆ   ทําใหเกิดความพึงพอใจแกนักศึกษา  

ที่มาขอใชบริการตอไป 

 

6.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
                 หทัยกรณ แจมจันทร และสุวรรณี ภาคยวิวัฒน   
[ 3 ] ไดทําการวิจัย เรื่อง  ความคิดเห็นของนักศึกษา  
ที่มีตอการใหบริการของงานบริการการศึกษา  คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง    ผลการวิจัย  
พบวา  นักศึกษามีความตองการมากที่สุดในดานการ
บริการตรวจสอบผลการเรียนใหเกิดความรวดเร็ว    
รองลงมา ไดแก  การใหบริการการขอใบรับรองตาง ๆ   
ความสุภาพออนโยนในการตอบขอซักถามของเจาหนาที่ 
และความรวดเร็วในดานการใหบริการของเจาหนาที่ 
                นฤมล  วิรษรและสุพรรษา  ธนโชติวัฒนา 
[4 ] ศึกษาปญหาและความตองการดานการเรียนสอน

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาปราจีนบุรี กลุมตัวอยาง 
เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี    
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ภาคการศึกษาที่ 2  ปการ ศึกษา 2544 จํานวน 289  คน  
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีปญหาดานสภาพแวดลอม     
 มากที่สุด    รองลงมา    ไดแก    ปญหาดานผูเรียน     
หองปฏิบัติการ    สื่อการสอนและอุปกรณการสอน       
และหองเรียน  ตามลําดับ   สวนในดานความตองการ 
นัก ศึกษ ามีค ว ามตอ ง ก า รด า นสภ าพแวดลอม 
สูงสุด  รองลงมา ไดแก  ดานผูเรียน  หองปฏิบัติการ  
สื่อการสอนและอุปกรณการสอนและดานหองเรียน 
ตามลําดับ 
               นิตยา  สอาดลวน [5]   ไดทําการวิจัย  เรื่อง   
สภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการใหบริการ
งานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาควิชา
มัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม    
ผลการวิจัย พบวา  นักศึกษาประสบปญหามากในดาน
การลงทะเบียนกระบวนวิชา  การยายสาขาวิชา  การลาพัก
การศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  และการ
พนสภาพนักศึกษา   สวนความตองการของ นักศึกษา     
พบวา    นักศึกษาตองการใหภาควิชาใหบริการขอมูล
ขาวสารและการประชาสัมพันธ  มีความละเอียดชัดเจน
รวดเร็วทันสมัย นอกจากนี้  การเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ของสํานักทะเบียน  ควรปรับปรุงใหเกิดความรวดเร็ว       
มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตใหทุกภาควิชา   เพื่อให
นักศึกษาสามารถใชงานได  รวมถึงอาจารยผูสอน
ควรเพิ่มตอนในรายวิชาที่นักศึกษาสนใจเรียนใหมาก
เพียงพอกับความตองการ 
 

7.    วิธีดําเนินการวิจัย    
         การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  
Research)  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

           7.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
เปนการศึกษาองคความรูตาง ๆ   ที่เกี่ยวของ   เชน 

ขอบเขตของเนื้อหา  การออกแบบและสรางแบบสอบถาม  
ระเบียบวิธีการวิจัย     ตลอดจนศึกษาความหมายและ
แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ เปนตน     จากเอกสาร   
หนังสือ   ตํารา และงานวิจัย 
            7.2   กําหนดกลุมตัวอยาง       ซึ่งไดมาจาก
การสุมประชากร   จากจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น1,374  คน 

ไดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครซี่ และ
มอรแกน  (Krejcie & Morgan)  จํานวน  302  คน 

            7.3  สรางเครื่องมือเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก การสรางแบบสอบถาม    แบงออกเปน 2  ตอน  
คือ  ตอนที่ 1   เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม      ตอนที่ 2    เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับปญหา และความตองการของนักศึกษา   ดาน
การใหบริการงานวิชาการ  ซึ่งขอคําถามในสวนของปญหา         
จะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา  
(Rating Scale)  แบงระดับของปญหาออกเปน 5 ระดับ 
รวม 28 ขอ   สวนขอคําถามในดานความตองการของ
นักศึกษาในดานตาง ๆ จะเปนแบบปลายเปด   เพื่อให
กรอกรายละเอียดในชองวางที่กําหนดให 
              7.4  เก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถาม 
ใหนักศึกษากรอกรายละเอียด    และไดดําเนินการเก็บ
แบบสอบถามคืน    เมื่อครบกําหนดสงคืน    โดยแจก
แบบสอบถามไปทั้งสิ้น 302 ชุด  ไดรับแบบสอบถาม
คืนมาจํานวน 251 ชุด   คิดเปน รอยละ 83.11 
                7.5  การวิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะห  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for  Window  
version 9.00 เพื่อหาคาสถิติตาง ๆ  ดังนี้ คารอยละ  
คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และ
ใชเกณฑการแปลผล ดังนี้ 
                    X     4.51-5.00  หมายถึง ระดับของปญหา
ที่นักศึกษาประสบมากที่สุด 
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    X      3.51-4.50  หมายถึง  ระดับของปญหา
ที่นักศึกษาประสบมาก 
    X      2.51-3.50  หมายถึง ระดับของปญหา
ที่นักศึกษาประสบปานกลาง 
    X     1.51-2.50  หมายถึง  ระดับของปญหา
ที่นักศึกษาประสบนอย 
        X     1.00-1.50  หมายถึง  ระดับของปญหา
ที่นักศึกษาประสบนอยที่สุด    
 
8.   สรุปผลการวิจัย 
                    นักศึกษาไดใหขอคิดเห็นตอสภาพปญหา
และความตองการของการใหบริการงานวิชาการใน
ดานตาง ๆ โดยในสวนของสภาพปญหาเปนขอคําถาม
แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ผลการวิจัย   
พบวา  ปญหาที่นักศึกษาประสบใน  ภาพรวมของทุกดาน
อยูในระดับปานกลาง  สวนความตองการของนักศึกษา
ในดานตาง ๆ นั้น แบบสอบถามจะเปนขอคําถามแบบ
ปลายเปด  ซึ่งมีรายละเอียดของแตละดาน  เรียงจากมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ 
 

1.  ดานการลงทะเบียนเรียน 
     สภาพปญหา   
     1. ดานการประชาสัมพันธ   แจงกําหนดการ
ลงทะเบียนเรียนลวงหนาไมทั่วถึง        ทําใหนักศึกษา
ไมไดลงทะเบียนเรียน ตามกําหนดการที่สถาบันระบุ 
( X = 3.12) 
     2.  ตัวอยางการเขียนคํารอง  กรณีขอลงทะเบียน-
เรียนลาชาไมชัดเจนและเขาใจยาก ( X =  3.0) 
     3.  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการยื่นคํารอง    
ซึ่งคณะกําหนดไว 3 วันทําการ    เปนระยะเวลาที่นาน   
เกินไป ( X =  3.02)    

     ความตองการ   
     1.  สถาบันควรขยายวันลงทะเบียนใหเพิ่ม
มากขึ้น เพราะระบบ Server สถาบันมักจะเสีย  ไมสามารถ
ใชงานไดในวันลงทะเบียน เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมาก
ลงทะเบียนพรอม  ๆ   กัน       ทําใหเกิดปญหาในการ
ลงทะเบียนเรียน  
      2.  สถาบันควรจัดหาสถานที่        ในการ
ลงทะเบียนเรียนใหกวางขวาง  เกิดความสะดวกสบาย   
และ เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรใหมีจํานวนที่เพียงพอ    
รองรับกับจํานวนนักศึกษา   ในวันที่กําหนดใหมีการ
ลงทะเบียนเรียน 
     3. ควรเพิ่มชองทางการลงทะเบียนเรียน    
นอกจากทาง website  แลว  ใหสามารถลงทะเบียนเรียน
ผานทางไปรษณียไดดวย 
 

2.  ดานการขอลาพักการศึกษา /  การขอกลับเขาศึกษาตอ 
     สภาพปญหา    
     1.   การเขียนคํารองเพื่อขอลาพักการศึกษานั้น  
นักศึกษาตองระบุเหตุผล ความจําเปนที่เหมาะสม  ซึ่ง
บางครั้งตองนําไปแกไขใหม      ทําใหเสียเวลาในการ   
ยื่นเรื่องเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ  ( X = 2.73)   
      2. ตัวอยางการเขียนคํารองเพื่อขอลาพัก
การศึกษาไมชัดเจนและเขาใจยาก  ( X =2.71)   
      3 .  ตัวอยางการเขียนคํารอง เพื่อขอกลับเขา
ศึกษาตอไมชัดเจนและเขาใจยาก ( X =2.70)   
      ความตองการ    
     1.  การขอลาพักการศึกษา สถาบันควรกําหนด 
ใหนักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได   ครั้งละ  1  ป-
การศึกษา   ปจจุบันลาพักการศึกษาไดครั้งละ 1 ภาค-
การศึกษา) 
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     2.  เมื่อนักศึกษาครบกําหนดการขอลาพัก
การศึกษาแลวตองการกลับเขามาศึกษาตอ  ใหยื่นคํารอง
แสดงความประสงคไดโดยไมตองแนบเอกสารคํารอง
ที่ขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ผานมาอีก 

     3.  สถาบันควรขยายกําหนดเวลาวันสุดทาย
ของการขอลาพักการศึกษาใหมากขึ้น  อยางนอยกอนสอบ
ประจําภาคเรียน 2  สัปดาห 
3.   ดานการขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน 

     สภาพปญหา 
      1.  การติดตอประสานงานของเจาหนาที่วิชาการ
กับงานทะเบียนกลาง  เมื่อนักศึกษาไมสามารถเพิ่ม/  ถอน
วิชาเรียนผานระบบ  web  มีความลาชา ( X = 2.97)  
     2. ขั้นตอนและรายละเอียดการเขียนคํารอง    
กรณีการขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเกินกวาจํานวนหนวยกิต
ที่สถาบันกําหนด มีหลายขั้นตอนและกรอกรายละเอียด
ที่มากเกินไป ( X = 2.88) 
      3.  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการพิจารณา
คํารองการขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน   ซึ่งคณะกําหนดไว 
3 วันทําการเปนระยะเวลาที่นานเกินไป ( X =2.87)   
 

    ความตองการ 
    1.  ขั้นตอนการขอเพิ่มวิชาเรียนมีมากเกินไป     
ควรลดขั้นตอนการดําเนินการใหสั้นลง 
     2. การขอเพิ่ม  / ถอนวิชาเรียน นักศึกษาควร
พิจารณาดําเนินการไดดวยตนเอง        โดยไมตองผาน
ขั้นตอนการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารย
ผูสอน 
     3 .  ภาค วิชาและคณะควรจัดทํ าข อมู ล
ตารางสอน  ตารางสอบใหถูกตอง รวดเร็วและสมบูรณ
กอนวันเปดภาคเรียนและไมควรมีการ  แกไขอีก     

เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนเพิ่มไมมีปญหาดาน
ตารางสอน  และตารางสอบซ้ําซอนกัน 
4.  ดานการจัดสอบประจําภาคเรียน 

    สภาพปญหา   
      1.  การเปดดูตารางสอบผาน website คณะ 
ไมสะดวก เนื่องจากตองใชระยะเวลานานในการติดตอ
และบางครั้งติดตอไมได ( X = 2.99)  
      2.  การติดประกาศและการประชาสัมพันธ
ตารางสอบมีนอยเกินไป ( X = 2.96)   
     3.  การจัดหองสอบและเกาอี้ ที่ใชในการสอบ
ในบางรายวิชาไมเหมาะสม ( X =2.92)   
    ความตองการ   
     1.  ตารางสอบที่คณะไดติดประกาศ      และ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบแลว     ไมควรมีการ
เปลี่ยนแปลงอีก เพราะจะทําใหเกิดการสับสนได 
     2.  ตารางสอบควรติดประกาศใหนักศึกษา
ทราบลวงหนากอนการสอบประมาณ 2 - 3 สัปดาห 
    3.  การกําหนดวัน เวลาสอบในแตละรายวิชา     
ควรกําหนดใหมีความเหมาะสม    เชน   วิชาคํานวณ 
กําหนดใหสอบในชวงเชา  และใน 1 วัน ควรกําหนด 
ใหมีการสอบเพียง 1 วิชา 
5.  ดานการใหบริการวิชาการสภาพปญหา   
      1. การประชาสัมพันธประกาศขาวสารสําคัญ    
ตาง ๆ  ของคณะยังไมทั่วถึง ทําใหบางครั้งนักศึกษาเสียสิทธิ์ 
หรือ ประโยชนบางอยางที่พึงมีพึงได ( X =3.00) 
      2.  การใหคําปรึกษาของเจาหนาที่บางครั้ง
ไมชัดเจนและไมสมบูรณ  ( X = 2.98) 
      3.  เจาหนาที่ที่ใหบริการนักศึกษาทํางานลาชา  
( X =2.97) 
 
 

หน้าที่ 475



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-077 

      ความตองการ  
      1. ควรมีการติดประกาศหนาหองงานวิชาการ
แสดงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละคน
ในหนวยงานใหชัดเจน  เพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตองาน
และขอคําปรึกษาไดอยางถูกตองตอไป    
     2.  การยื่นคํารองเพื่อใหคณะพิจารณาอนุมัติ
ในเรื่องตาง ๆ  เจาหนาที่รับคํารองควรดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 1  วัน 
     3. เจาหนาที่ที่ใหบริการนักศึกษา    ควรมี
จิตสํานึกในการใหบริการที่ดี (Service Mind )  ดวย
การยิ้มแยมและมีอัธยาศัยที่ดีในการใหบริการ   และ
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตลอดเวลา 
 
9.  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 1. ดานการลงทะเบียนเรียน     พบวา     การ
ประชาสัมพันธแจงกําหนดการลงทะเบียนเรียน  เปน
สิ่งที่ตองเรงดําเนินการแกไข  เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญ
มักจะไมทราบ  วัน  เวลา  ที่ตองดําเนินการ   เชน  วัน
ลงทะเบียนเรียน       วันสุดทายของการขอเพิ่ม / ถอน
วิชาเรียน / การขอลาพักการศึกษา  เปนตน จึงควรจัดหา
บอรดขนาดใหญ เพื่อติดประกาศขาวสารสําคัญและ
ต้ังอยูในบริเวณทางผานเขาออกสถาบัน เชน  ช้ันลาง
อาคารเอนกประสงค และการจัดบอรดใหนาสนใจ   
มอบหมายเจาหนาที่ใหมีหนาที่ประจําในการดูแล
เปลี่ยนขาวสารใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา  และ
จัดทําตัวอักษรใหใหญชัดเจน และเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ    เชน  ลงประกาศ
ใน Website  สถาบัน   นอกจากนี้  สถาบันควรจัดทํา
ปฏิทินการศึกษาแจกนักศึกษาทุกคน เปนตน   รวมถึง

ในดานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ควรจัดใหมี
อุปกรณ    เชน  เครื่องคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ และ
สามารถเขาถึงขอมูล ติดตอกับระบบไดงาย  สะดวก
รวดเร็ว  ไมเสีย โดยตองสามารถใชงานได  ในกรณีที่
มีผูใชพรอม ๆ กันจํานวนมากในเวลาเดียวกัน    ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการและการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  ดานการขอลาพักการศึกษา /  การขอกลับ
เขาศึกษาตอ  ควรลดขั้นตอนในการดําเนินงานใหนอยลง  
และควรมีการจัดอบรมสัมมนาบทบาทอาจารยที่ปรึกษา
เปนระยะ ๆ  เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาไดรับทราบระเบียบ
และประกาศตาง ๆ ที่สถาบันกําหนดไดอยางถูกตอง  
มีช่ัวโมงการใหคําปรึกษา  (office  hour) ที่แนนอน     
ซึ่งหากอาจารยที่ปรึกษาเขาใจบทบาทหนาที่และให
คําปรึกษาที่ถูกตอง   การเขียนคํารองเพื่อขอลาพัก
การศึกษา / การขอกลับเขาศึกษาตอ  จะมีปริมาณงาน
ที่ลดนอยลง 
 3.  ดานการขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน        การ
ดําเนินการขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมเปนไปตามระเบียบที่สถาบันกําหนด ควรลดขั้นตอนลง  
กลาวคือ    คํารองควรดําเนินการเพียงผานเรื่องให
อาจารยเจาของวิชา และอาจารยที่ปรึกษาอนุญาตและ
ลงนามรับทราบแลว  ใหดําเนินการลงทะเบียนเรียน
ไดเลย  โดยไมตองผานเรื่องใหคณะพิจารณาอนุมัติอีก  
ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาไดเรียนไประยะหนึ่งแลว
พบวาคะแนนไมดี  หรือ ยากเกินไป นักศึกษาสามารถ
ไปขอถอนในรายวิชานั้น ๆ ไดเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน
ใหสั้นลง 
 4.  ดานการจัดสอบประจําภาคเรียน ภาควิชา
ควรดําเนินการจัดตารางสอบใหเสร็จเรียบรอยกอน
เปดภาคเรียน และไมควรมีการเปลี่ยนแปลงอีก ยกเวน
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กรณีสุดวิสัย      เพราะจะทําใหเกิดการสับสนแก    
นักศึกษาสงผลกระทบตอการวางแผนการเรียนได    
และควรมีการประชาสัมพันธผาน  website  คณะ 
กอนวันลงทะเบียนเรียน  เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ตาง ๆ  และภาควิชาไมควรเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
ดวยสาเหตุตารางสอบซ้ําซอนสําหรับนักศึกษาเพียง
ไมกี่คน  เพราะจะสงผลกระทบตอผูทํางานที่เกี่ยวของ   
ทางแกปญหา  คือ  ใหนักศึกษาที่ตารางสอบซ้ําซอน
ไปถอนในรายวิชาที่เกิดปญหาดังกลาว 
         5.  ดานการใหบริการวิชาการ   คณะควรจัดใหมี
บอรดประชาสัมพันธขนาดใหญ  และตั้งอยูในบริเวณ
ที่เห็นไดอยางชัดเจน  เพื่อติดประกาศขาวสารซึ่งเกี่ยวของ
กับนักศึกษา  นอกจากนี้ในสวนของเจาหนาที่ที่ใหบริการ
นักศึกษา  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ  และ ความสามารถใน
การทํางานอันจะเอื้อประโยชนตอภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายและเปนการพัฒนาองคกรโดยรวมตอไปได 
 
10.  ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําวิจัยคร้ังตอไป 
                1.  ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหาและ
ความตองการดานบริการวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่สังกัดคณะตาง ๆ ในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ทําใหรับทราบถึงปญหา
และความตองการในภาพรวมของสถาบัน   เพื่อนํามา
ปรับปรุง แกไข พัฒนาใหเกิดผลที่ดีขึ้นในระยะตอไป 
            2.  ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหา และ 
ความตองการดานบริการวิชาการของอาจารย  ผูสอน  
อาจารยที่ปรึกษา  ผูบริหาร  และเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงาน
ในฝายตาง ๆ   ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนา ปรับปรุงงานตอบสนองความตองการและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูมาขอรับบริการตอไป 
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บทคัดยอ 

 

 วัตถ ุประสงคของการวิจัยครั้งนี้   เพื่อศึกษา
พ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร     ของนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งประกอบดวยนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีกรุงเทพ โดยการสรางขอสอบมาตรฐาน
พ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรขึ้นมา ใชทดสอบกับ
นักศึกษาทีสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผลการทดสอบไดคะแนน
เฉลี่ย 21.61 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่ง
สรุปไดวาพื้นฐานทางคณิตศาสตรของนักศึกษาสายวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในเกณฑตํ่า จึงเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาในสายนี้มีปญหาการเรียน
วิชาที่ตองใชพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร 
 

คําสําคัญ    : คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, 
วิศวกรรมศาสตร 
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of  research  was  to  study 

the  fundamental  mathematics  of  Science  and 

Technology for students from Faculty of Science 

and Technology, Faculty of Technical Education 

and Faculty of Engineers at Rajamungala University 

of Technology Krungtep. The methodology was 

followed by (1) Preparing a standardized test of 

fundamental mathematics. (2) Testing  students 

who  entranced  to  Rajamungala  University  of 

Technology Krungtep and, Finally, (3) Analyzing 

of average scores  that  was 21.16. 

  The results of fundamental mathematics 

of the students were slightly, therefore they had 

problems for learning.     

 
Keywords : Mathematics, Science, Technology, 

Engineer 
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1. บทนํา 
  ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน นักศึกษาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
โดยเฉลี่ยออกมาในระดับตํ่ากวาที่ควรจะเปนมาก  
จากการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3    
และปที่  6 ระดับประเทศ    ของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ [2] ซึ่งปรากฏผลดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ระดับมัธยมปที่ 3 ระดับประเทศ (สํารวจเมื่อ 16 พ.ค. 49) 

รอยละของนักเรียน (%)x  

 
ดี พอใช ปรับปรุง 

32.36 4.46 19.15 76.24 

39.07 7.78 48.95 43.27 

34.99 5.64 38.78 55.59 

34.88 5.66 59.70 34.64 

 

ตารางที่ 2 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
ระดับมัธยมปที่ 6 ระดับประเทศ (สํารวจเมื่อ 16 พ.ค. 49) 

รอยละของนักเรียน ปการศึกษา (%)x  

ดี พอใช ปรับปรุง 

2546 33.99 7.18 35.32 57.49 

2547 35.08 9.97 53.59 36.44 

 
จากตารางที่ 1 จะพบวา ในปการศึกษา 2544 นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที 3 จะตองปรับปรุงมากถึง 76.24 % 

และมีแนวโนมวานักเรียนที่จะตองปรับปรุงลดลงในป
ตอ ๆ ไป แตถาดูที่รอยละของคะแนนเฉลี่ย ( x ) แลว 

จะพบวายังอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐานมาก คืออยู
ระหวาง 32.36 – 39.37 เทานั้น (เกณฑมาตรฐาน  50 %) 
และจากตารางที่ 2  จะพบวา   ในปการศึกษา  2546 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองปรับปรุงมากถึง 
57.49 % ถึงแมวาในปการศึกษา 2547 ดูเหมือนวามี
แนวโนมที่ดีขึ้น คือมีนักเรียนตองปรับปรุงลดลงเหลือ 
36.44 % แตถาดูที่รอยละของคะแนนเฉลี่ย ( x ) แลว 
จะพบวายังอยูในระดับต่ํากวาอยูมากเชนกัน คืออยู
ระหวาง 33.99-35.08 %  และพบวาในการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2547 

และปการศึกษา   2548   นักเรียนที่สมัครสอบวิชา
คณิตศาสตร 1 ไดคะแนนสอบ [1]  ดังตาราง 
 

ตารางที่ 3:  คะแนนสอบ A-NET วิชาคณิตศาสตร 1 

ป จํานวน x S.D ผูสอบ % 
2546 126,190 26.20 10.05 3,428 2.71 

2547 162,456 25.18 7.87 1,424 0.87 

2548 118,639 25.76 10.70 3,668 3.09 
 
หมายเหตุ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
จากตารางที่ 3 จะพบวานักเรียนไดคะแนนสอบวิชา
คณิตศาสตร 1 เกินกวา 50% มีจํานวนนอยมาก สวน
ใหญจะสอบไดคะแนนประมาณ 25% เทานั้น ซึ่งวิชา
คณิตศาสตร 1 นักเรียนจะตองนําคะแนนไปสมัครเขาเรียน
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร 
เปนสวนใหญ 
  หลังจากที่นักเรียนจบการศึกษามัธยมศึกษา
ปที่ 6 และเขามาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางดานคณิตศาสตรอยูในระดับนี้ตํ่าไป
ดวย ซึ่งจะมีผลกระทบอยางสูงกับสาขาวิชาที่ตองใช
พ้ืนฐานความรูทางดานคณิตศาสตรมาก เชน สาขา

หน้าที่ 479



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-087 

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือเมื่อผลสัมฤทธิ์
ทางดานคณิตศาสตรตํ่าจะกระทบถึงผลการเรียนวิชา
ตาง ๆ ในสาขาวิชาชีพเหลานี้ดวย 
  จากการสํารวจระดับคะแนนของนักศึกษา
ปริญญาตรี 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ที่รับมา
จากนักเรียนที่จบจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรายวิชาแคลคูลัส 
1, 2 และ 3 สําหรับวิศวกร [5] ซึ่งไดระดับคะแนนดัง
ตารางที่ 4 – 6 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 : ระดับคะแนนวิชาแคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 

จํานวน จํานวน  
ภาค 
1/48 

นักศึกษา % 

 
ภาค 
1/49 

นักศึกษา % 

A 7 2.7 A 7 2.1 

B+ 7 2.7 B+ 8 2.4 

B 10 3.8 B 12 3.6 

C+ 7 2.7 C+ 12 3.6 

C 23 8.9 C 31 9.4 

D+ 23 8.9 D+ 44 13.4 

D 74 28.7 D 90 27.4 

F 57 22.2 F 91 27.7 

W 50 19.4 W 34 10.4 

รวม 258 100 รวม 329 100 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 : ระดับคะแนนวิชาแคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 

จํานวน จํานวน  
ภาค 
2/48 

นักศึกษา % 

 
ภาค 
2/49 

นักศึกษา % 

A 7 4.8 A 2 0.9 

B+ 1 0.7 B+ 4 1.7 

B 6 4.2 B 12 5.2 

C+ 4 2.8 C+ 17 7.4 

C 10 6.9 C 29 12.6 

D+ 11 7.6 D+ 12 5.2 

D 35 24.4 D 53 22.9 

F 31 21.5 F 14 6.1 

W 39 27.1 W 88 38.1 

รวม 144 100 รวม 231 100 

 
ตารางที่ 6 : ระดับคะแนนวิชาแคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 

จํานวน จํานวน  
ภาค 
1/49 

นักศึกษา % 

 
ภาค 
1/50 

นักศึกษา % 

A 2 1.9 A 9 5.0 

B+ 2 1.9 B+ 6 3.4 

B 5 4.9 B 14 7.8 

C+ 4 3.9 C+ 22 12.3 

C 6 6.0 C 27 15.1 

D+ 15 15.0 D+ 35 19.6 

D 14 13.9 D 47 26.3 

F 10 9.9 F 5 2.8 

W 43 42.6 W 14 7.8 

รวม 101 100 รวม 179 100 

 
  จากตารางที่ 4-6 จะพบวา นักศึกษาไดคะแนน
ระดับตั้งแต  C  ขึ้นไป  มีประมาณ  20-25  %  เทานั้น 
นอกนั้นคือประมาณ 75-80 %ไดระดับคะแนนต่ํากวา 
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C แสดงวานักศึกษาสวนใหญ มีปญหาการเรียนวิชา
คณิตศาสตร         โดยเฉพาะนักศึกษานักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร มทร.กรุงเทพ และพบวาระดับคะแนน 
(gcal1) วิชาแคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร ของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.กรุงเทพ มีความสัมพันธ
เชิงเสนตรงกับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPA) คือ ถา
นักศึกษาไดระดับคะแนนวิชาแคลคูลัส 1 สําหรับ
วิศวกร  ตํ่า  จะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ําดวย  แตถา
นักศึกษาไดระดับคะแนนวิชาแคลคูลัส 1 สําหรับ
วิศวกรสูง จะมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงดวย [4]  ซึ่ง
เปนไปตามสมการ  GPA=2.099+0.221(gcal1) ดัง
ขอมูลจากกราฟที่ 1 
 

 
 

กราฟที่ 1: ความสัมพันธระหวางระดับคะแนนวิชา
แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร (gcal1) กับ คะแนนเฉลี่ย
สะสม (GPA) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
มทร.กรุงเทพ 
 

  ดังนั้นจะเห็นวาปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักศึกษา  มีมาทุกระดับช้ัน  โดยเฉพาะสาขาที่
นักศึกษาตองใชพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรมาก 
เชน   วิศวกรรมศาสตร   เมื่อนักศึกษาสวนใหญ  มี      

พ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรไมเพียงพอ จะสงผลตอ
การเรยีนในสาขานั้น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได  
  แตสาเหตุที่แทจริง ที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตรตํ่าในระดับอุดมศึกษานั้น สืบเนื่อง  
มาจากพื้นฐานความรูเดิม หรือเกิดจากกระบวนการเรียน
การสอนของอาจารยกันแน ซึ่งจําเปนตองศึกษาขอมูล 
เพื่อนําผลมาตอบคําถามนี้ จะไดหาทางแกไขใหตรง
กับตนเหตุที่แทจริงตอไป 

 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
  ศึกษาจากกลุมนักศึกษาโควตา ที่ผานการสอบ
คัดเลือกเขาเรียนตอในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปนขั้นตอน  ดังนี้ 
  3.1  จัดทําขอสอบมาตรฐานแบบอิงเกณฑ 
วัดพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําขอสอบมาตรฐาน 
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  3.2  จัดการทดสอบสอบนักศึกษาที่ผานการ
คัดเลือกเขาเรียนตอในระบบโควตา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2: ขั้นตอนการดําเนินการทดสอบแลสรุปผล 
 
4. ผลการวิจัย 
  การวิเคราะหผลแยกออกเปนผลสอบของ
นักศึกษา 3  คณะ  คือ  ผลสอบของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ผลสอบของนักศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    และผลสอบของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 7: คะแนนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ฯ 

คะแนน จํานวนนักศึกษา คิดเปน % 

0-10 2 1.90 

11-20 42 40.00 

21-30 36 34.28 

31-40 15 14.28 

41-50 4 3.80 

51-60 0 0.00 

61-70 4 3.80 

71-80 2 1.90 

80-100 0 0 

รวม 105 100 

  จากตารางที่ 7     จะพบวาคะแนนสอบของ
นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งนักศึกษาประมาณ 90 % เปนนักศึกษา
ที่จบมาจากมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เหลือเปนผูจบจาก ปวช.  
รวมกันจํานวน 105 คน มีนักนักศึกษาสอบผานเกณฑ
มาตรฐาน 50 คะแนน จํานวน 6 คน หรือคิดเปน 5.7 % 
เทานั้น   ซึ่งแสดงวานักศึกษาที่เขาศึกษาตอในคณะนี้ 
ประมาณ 94.3 %  ที่มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร
ตํ่ากวามาตรฐาน 
 
ตารางที่ 8: คะแนนของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

คะแนน จํานวน
นักศึกษา 

คิดเปน % 

0-10 0 0 

11-20 21 63.64 

21-30 11 33.33 

31-40 1 3.03 

41-100 0 0 

รวม 33 100 

 
  จากตารางที่ 8    จะพบวาคะแนนสอบของ
นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาประมาณ 40 % เปนนักศึกษา
ที่จบมาจากมัธยมศึกษาปที่  6   ที่เหลือเปนผูจบจาก 
ปวช.  รวมกันจํานวน 33  คน  ไมมีนักนักศึกษาสอบ
ผานเกณฑมาตรฐาน 50 คะแนน ซึ่งแสดงวานักศึกษา
ที่เขาศึกษาตอในคณะนี้ทั้งหมด มีพ้ืนฐานความรูทาง
คณิตศาสตรตํ่ากวามาตรฐาน 
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ตารางที่ 9: คะแนนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

คะแนน จํานวนนักศึกษา คิดเปน % 

0-10 10 6.94 

11-20 73 50.69 

21-30 54 37.5 

31-40 7 4.86 

41-100 0 0 

รวม 144 100 

 
  จากตารางที่ 9 จะพบวาคะแนนสอบของ
นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร  
ซึ่งนักศึกษาประมาณ 95 % เปนนักศึกษาที่จบมาจาก 
ปวช. ที่เหลือเปนผูจบจากมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมกัน
จํานวน  144 คน   ไมมีนักนักศึกษาสอบผานเกณฑ
มาตรฐาน 50 คะแนน ซ่ึงแสดงวานักศึกษาที่เขาศึกษา
ตอในคณะนี้ทั้งหมด มีพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร
ตํ่ากวามาตรฐาน 
 
ตารางที่ 10: คะแนนสอบของนักศึกษารวมทุกคณะ 

คะแนน จํานวนนักศึกษา คิดเปน % 

0-10 12 4.25 

11-20 136 48.23 

21-30 101 35.82 

31-40 23 8.16 

41-50 4 1.42 

51-60 0 0 

61-70 4 1.42 

71-80 2 0.71 

81-100 0 0 

รวม 282 100 

 

  จากตารางที่ 10 จะพบวาคะแนนสอบของ
นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในภาพรวมของทั้ง 3 คณะ 
มีนักศึกษารวมกันจํานวน 282 คน มีนักนักศึกษาสอบผาน
เกณฑมาตรฐาน 50 คะแนน จํานวน 6 คน หรือคิดเปน 
2.13 % ซึ่งแสดงวานักศึกษาที่เขาศึกษาตอทั้ง 3 คณะ 
ประมาณ 97.82 % ที่มีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตร
ตํ่ากวามาตรฐาน 
 
ตารางที่ 11:  คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดพื้นฐานความรู
ทางคณิตศาสตร 
 

คณะ จํานวน 
ผูเขา
สอบ 

x (คะแนน) S.D ผูสอบ
ผาน 

≥ 50 
คะแน

% 

(1) 105 25.43 13.29 6 5.70 

(2) 33 19.43 6.78 0 0 

(3) 144 18.91 4.85 0 0 

รวม 282 21.61 10.01 6 2.13 

 

  จากตารางที่ 11 จะพบวาคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(1) เทากับ 
25.43 คะแนน ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม(2) และคณะวิศวกรรมศาสตร
(3) ที่คะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 19.43 และ 18.91 
คะแนน ตามลําดับ จากขอมูลนี้สรุปไดวานักศึกษาที่
จบมาจากมัธยมศึกษาปที่  6  มีพื้นฐานความรูทาง
คณิตศาสตรดีกวานักศึกษาที่จบมาจาก ปวช. 
  แตถาพิจารณาในภาพรวมของทั้ง 3 คณะ  
จะมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.16 คะแนน และมีผูผานเกณฑ 
50 คะแนน  เพียง  6 คน  เทานั้น  ซึ่งสรุปไดวาพื้นฐาน 
ความรูทางคณิตศาสตรของนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอ
ในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้ง 3 คณะ อยูใน
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ระดับต่ําเกณฑมาตรฐาน  ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
นักศึกษามีปญหาในการเรียนสาขาวิชาที่จําเปนตองใช
พื้นฐานความรูทางคณิตศาสตรมาก ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอน ควรจะตองปรับปรุงเพื่อแกปญหาดังกลาว
เปนลําดับแรก  กอนที่จําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามปกติ    และในขั้นตอไปจะตองปรับปรุงรูปแบบ 
การสอนของอาจารยดวย ซึ่งขอเสนอกรอบแนวความคิด
ในการแกปญหา ดังนี้ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4:  ขั้นตอนการปรับพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: รูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร 
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 การวิจั ยครั้ งนี้ เปนการวิจั ย เ ชิงทดลอง 
(Experimenta Research)   “เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ สําหรับ
เรียนรูการซอมบํารุงและประกอบ ไมโครคอมพิวเตอร” 
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผู วิจัยพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาที่
ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น  วิ ช า ว ง จ ร แ ล ะซ อ มบํ า รุ ง
ไมโครคอมพิวเตอร วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร 
ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ปการศึกษา 1/2551 จํานวน 40 คน 
แบบแผนการวิจัยที่ใชคือ แบบกลุมเดียวสอบกอน
เรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest)  
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ดวยการทดสอบคาที (t-test) และหาประสิทธิภาพ
บท เ รี ย นคอมพิ ว เ ต อ ร ช ว ย สอนแบบจํ า ล อ ง
สถานการณ 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรแบบจําลอง
สถานการณ, การซอมบํารุงและประกอบเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร 
  

Abstract 
This research is carry out by experimental 

research work which aimed to construct and 

development of computer-assisted instruction 

simulation for learning microcomputer 

maintenance and to validate its efficiency to 

improve the learners up to the standard (80/80) 

by comparing the test result before and after 

studying the program. The samples are 40 

Computer Science Student Faculty of Science 

form Chandrakasam Rajabhat University, who 

registered for Circuit Description and 

Microcomputer Maintenance in semester 

1/2009. The pre-test and post-test is designed as 

a research tool. t-test is used to analyze the data 

and compare the students’learning achievement. 
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1.  บทนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการพัฒนา

เปนอยางมากอาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต  การบริหารการจัดการ
ตลอดจนการสงเสริมคุณภาพทางการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม สงเสริม
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู [1] บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ถือไดวาเปนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ในด านการศึกษา  ซึ่ ง เปนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในการเรียน
การสอนปจจุบัน จะเห็นไดวามีการทําวิจัยเกี่ยวกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในหลายสาขาวิชา 
เนื่องจากทุกๆฝายเล็งเห็นประโยชนของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังเปนสื่อที่ เนนการ
ปฏิสัมพันธทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงใน
การศึกษาเนื้อหา โดยเฉพาะกระบวนการศึกษาที่
มุงเนนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
ความรูความเขาใจ (Cognitive Domain) ดานทักษะ
หรือความชํานาญ (Psychomotor Domain) และดาน
เจตคติ (Affective Domain) ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรที่
เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ นั้นจําเปนตองใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบจําลองสถานการณ โดยนํากิจกรรม
ใกลเคียงมาใหผูเรียนไดศึกษาและพบเห็นภาพจําลอง
เหตุการณเพื่อทักษะการใชอุปกรณอยางถูกวิธี ไมให
เกิดความเสียหายตออุปกรณ รวมทั้งผูปฏิบัติงานและ
คาใชจาย โดยสอดคลองกับ กัลยานี [2] ไดกลาวไวใน

การวิจัยวา สถานการณจําลองเปนเทคนิคการฝกการ
ทํางานดวยการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่ประดิษฐขึ้น
เหมือนจริง ในสถานภาพและเหตุการณที่จําลองให
ใกลกับของจริงมากที่สุดการพิจารณาเลือกใชเทคนิค
สถานการณจําลองจะใชกับการฝกอบรมที่ตอง
ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลขนาดใหญหรืออุปกรณที่
มีระบบซับซอนราคาแพง 

ดวยการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี วิชาเอก
วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม รายวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร นับวาเปนรายวิชาที่สําคัญอยางยิ่ง
ตอการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร โดย
จุดประสงคใหนักศึกษาเรียนรูการซอมบํารุงและ
ประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอรรวมทั้ง การนําไป
ประยุกตเพื่อการประกอบอาชีพ โดยปญหาสําคัญของ
การเรียนการสอน ก็คือ นักศึกษาบางคนที่ไมมีความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับทักษะการใชอุปกรณอาจไดรับทํา
อันตรายตอกระแสไฟฟา อีกทั้งทําใหอุปกรณซึ่งเปน
สื่อในการเรียนการสอนซึ่งมีราคาแพงเกิดความ
เสียหายได 
 เมื่ อ พิจารณาถึงประเด็นข างตน  ผู วิจั ย เห็น
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ สําหรับ
เรียนรูการซอมบํารุงและประกอบไมโครคอมพิวเตอร 
ซึ่งเปนสื่อการศึกษาที่สามารถนํามาใชรวมกับอุปกรณ
จริงในการเรียนการสอน โดยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย ที่มีการจําลอง
สถานการณจากความจริง เพื่อการฝกทักษะการใช
อุปกรณอยางถูกวิธี เกิดความเขาใจหลักการประกอบ
ไมโครคอมพิวเตอร ลดการลองผิดลองถูก กอนลงมือ
ปฏิบัติจริง อันเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาที่เรียน
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วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 
ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 
 

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ สําหรับเรียนรูการซอมบํารุง
และประกอบไมโครคอมพิวเตอร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ 
 3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ  
 

1.2 สมมุติฐานการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลอง
สถานการณที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบจําลองสถานการณที่พัฒนาขึ้นอยูใน
ระดับดี 
 

1.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรคือนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาวงจร
และซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏจันทรเกษม  มีจํานวน 30 คน  โดยแบบเจาะจง  
(Purposive sample) 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบจําลองสถานการณ  มีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

2.1 เอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ก) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
สามารถแบงขั้นตอนไดดังนี้ [3] 
 1. การวิเคราะหเนื้อหา (Analysis) 
 2. การออกแบบบทเรียน (Design) 
 3. การสรางบทเรียน (Development) 
 4. การทดลองใช (Implementation) 
 5. การประเมินผลบทเรียน (Evaluation) 

ข) เทคนคิสถานการณจําลองแบบตอเนื่อง (Real-
Time Simulations) [4] เทคนิคนี้เปนการเตรียม
ลักษณะการจําลองจากความจริงแสดงในลักษณะภาพ 
3 มิติ เสียง และการเคลื่อนยายตามกฎทางกายภาพ 
สําหรับการเรียนรูดวยการฝกหัด 
 ค) การพัฒนาคอมพิวเตอรจําลองสถานการณ 
สามารถแบงขั้นตอนไดดังนี้ [5] 
 1. การกําหนดรูปแบบของปญหาหรือขอมูล 
(Problem and information identification) 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data collection) 
 3. การสรางตัวจําลอง (Model building) 
 4. การตรวจสอบความถูกตอง (Model validation) 
 5. การทดสอบการใชงาน (Model implementation) 
 6. การนําไปใชจริง (Model operation) 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วีระ เชษฐ  [6] ไดศึกษาเกี่ ยวกับ  การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสถานการณจําลอง 
เรื่อง การถายภาพเคลื่อนไหว วิชาการถายภาพทางการ
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ศึกษาโดยวิธีเทคนิคพิเศษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน วิชา การถายภาพทางการศึกษา ภาควิชา
ครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จํานวน 30 คนใชแบบแผนการทดลอง แบบกลุมเดียว
สอบกอนเรียนหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 
82.0/88.0 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูง
กวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ .05 
 เมน และ ไซดี [7] ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การใช
คอมพิวเตอรจําลองสถานการณสําหรับการสอน โดย
นําไปใชกับการสอนในหองทดลองทางวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมที่ OPSTeC College of Computer Science 
ซึ่งเปนหองทดลองทางดานการออกแบบตรรกะทาง
คอมพิวเตอร โดยมีโปรแกรมจําลองสถานการณชวย
ในการเรียนทางดานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในแตละการเรียน
ในหองทดลองจะมีงานยอยเปนเรื่องการตอวงจรทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยหลังการใชคอมพิวเตอรจําลอง
สถานการณในการสอนแลวผูวิจัยไดลงความเห็นวา 
คอมพิวเตอรจําลองสถานการณเปนเทคนิคที่ไดเตรียม
ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการ
สาธิตทั้งทางดานกายภาพและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 เกลเวอ มาตินส และ โกมส [8] ไดเห็นถึง
ความกาวหนาทางดานเกมและสถานการณจําลองที่
สามารถนํามาใชในดานการศึกษาและการฝกหัด โดย
ใชสถานการณจําลองในรูปแบบเกมสําหรับการเรียนรู
แบบรวมมือ ซึ่งมีคุณลักษณะเปนการแขงขัน ทําให
ผูเรียนมีสวนรวมและมีการรวมมือกัน โดยผูวิจัยได
สรางตัวโปรแกรมสถานการณจําลองแบบเกมขึ้นโดย

การ ใช แบบจํ า ลองของวั ตถุ  สามมิ ติ  และใช
ภาษาคอมพิวเตอร VRML ในการสรางสถานการณ
จําลองรูปแบบเกม 
 

3.  ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ประเภท One Group Pretest-Posttest 
Design มุงเนนพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 1: แสดงแผนการทดลอง One Group Pretest-
Posttest Design 

กลุม สอบกอน
เรียน 

การทดลอง สอบหลัง
เรียน 

(R)E 
1T  X 2T  

 

3.1   การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ก) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ ในการวิจัยน้ีจะผสมรูปแบบ
การพัฒนาระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ช ว ยสอน  กั บก ารพัฒนาคอมพิ ว เ ตอร จํ า ลอ ง
สถานการณโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา (Analysis)  
ศึกษาหลักสูตรรายวิชา การวิเคราะหเนื้อหา

รายวิชา ประเมินความสําคัญของหัวเรื่อง วิเคราะห
เครือขาย และ กําหนดวัตถุประสงค 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collections)  
รวบรวมเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมา

กําหนดเปนโครงสราง แนวทางการสรางบทเรียน 
และรวบรวมทรัพยากรที่จําเปนตอบทเรียน 
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3. ขั้นการออกแบบตัวบทเรียน (Design) 
ออกแบบจอภาพ ออกแบบเนื้อหา บทดําเนินเรื่อง 

และออกแบบการควบคุมในการจําลองสถานการณ 
4. ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบจําลองสถานการณ (Model Building)  
ใช โปรแกรมหลั ก ในการพัฒนาบท เรี ยน

คอมพิวเตอรโดยใชการเขียนคําสั่งควบคุมการทํางาน 
ซึ่งตองเขียนโปรแกรมในการสรางบทเรียน 

5. การตรวจสอบความถูกตองของตัวจําลอง 
(Model Validation)  

ตรวจสอบความถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอร 
โดยผูพัฒนา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนใน
รายวิชา และตรวจสอบโดยการทดลองใชกับผูเรียน
กลุมยอย 

6.ก า รนํ า บท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอร ช ว ยสอน
แบบจําลองสถานการณไปทดลองใช (Implement) 

นําบทเรียนตนแบบไปใชกับกลุมตัวอยางที่ได
กําหนดไว 
 7. การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ (Evaluation)  
 เปนการประเมินผลตัวบทเรียน และนําผลที่ได
ไปปรับปรุงแกไขสวนตาง ๆ ที่พบขอบกพรอง เพื่อให
ไดบทเรียนที่มีคุณภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 1: แสดงขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน 
     คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณ 

 
ข) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียน 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ ยวกับการวัด

ประเมินผลทางการศึกษา 
2. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและ

วัตถุประสงค 
3. ตรวจสอบความถูกตองโดยอาจารยที่ปรึกษา

และผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 
4. นําคะแนนจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา 4 ทาน 

มาวิเคราะหเพื่อคดัเลือกแบบทดสอบที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับวัตถุประสงค    โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
วิเคราะหขอมูล 

วิเคราะห (Analysis) 

เก็บรวบรวมขอมูล (Data 

ออกแบบ (Design) 

สรางบทเรียน (Model Building) 

ตรวจสอบความถูกตอง 
(Model Validation) 

ทดลองใช (Implement) 

แกไข 

ประเมินผล (Evaluation) 

ผาน 

ไมผาน 
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5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปหา
ความยากงาย คาอํานาจจําแนก และหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบนําไปทดลองใชกับผูเรียนที่เคยเรียน
วิชานี้มาแลว กรณีขอสอบไมถึงเกณฑนํามา ปรับปรุง
แกไข 

 
 

ภาพที่ 2: แสดงขั้นตอนการสรางแบบทดลอบ 
 

 ค) สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
ผูเรียน มีขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสราง
แบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
ผูเรียน 

3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง 
4. นําแบบสอบถามไปใชและวิเคราะหขอมูล 
 

 
ภาพที่ 3:  แสดงขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

 
3.2 การดําเนินการทดลองเก็บขอมูล 

1. เตรียมหองเรียนและคอมพิวเตอรจํานวน 30 
เครื่องพรอมติดต้ังบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณที่พัฒนาขึ้น และเครื่องมือ
อุปกรณจริงในการประกอบไมโครคอมพิวเตอร
จํานวน 5 ชุด 

2. นํากลุมตัวอยางจัดฉลากแบงกลุมเปน 5 กลุม  ๆละ 
6 คน 

3. อธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไข ในการ
ใชบทเรียนแกนักศึกษากลุมตัวอยาง 

4. ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) ที่ใสไวในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5. ดําเนินการเรียนการสอนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณที่สราง
ขึ้นกับกลุมตัวอยาง  โดยเมื่อผู เรียนๆจบในแตละ
เนื้อหาบทเรียนแลว ตัวบทเรียนจะใหผูเรียนเขากลุมที่
ไดจับฉลากไวเพื่อทําการศึกษากับอุปกรณจริงภายใน
เวลาที่กําหนด จากนั้นใหผูเรียนกลับไปที่บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
เพื่อเปนการทดสอบความกาวหนาทางการเรียน จะทํา
เชนนี้ทุกบทเรียนจนครบเนื้อหาทั้งหมด 

ศึกษาขอมูลการสรางแบบสอบถาม 

สรางแบบทดสอบ 

ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา แกไข 
ผาน 

ไมผาน 

ไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพ 
ศึกษาขอมูลการสรางแบบทดสอบ 

สรางแบบทดสอบ 

ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา 
และผูเช่ียวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบ 

แกไข 

ทดลองใช 

ผาน 

ไมผาน 

วิเคราะหคุณภาพ แกไข 
ผาน 

ไมผาน 

ไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพ 
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6.ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) หลังจากการเรียนจนครบเนื้อหาที่กําหนด
แลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ซึ่งเปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชสอบกอน 

7. เมื่อกลุมตัวอยางใชบทเรียนคอมพิวเตอรจน
ครบเนื้อหาทั้งหมดแลว จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามวัดความพึ งพอใจ  ของบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น 

8. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอน
เรียนและ แบบทดสอบหลังเรียน ไปวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

9. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล ทําการวิเคราะห
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น
ของขอสอบแบบอิงเกณฑในแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

10. สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล และ
เขียนรายงาน 

 
4. ผลการดําเนินงาน 
 

 เนื่องจากการดําเนินการวิจัยยังอยูในขั้นการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลอง
สถานการณ สวนของขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
โดยสามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบไดตอไปนี้ 
 1. ผลการออกแบบระบบสรุปเปนภาพที่ 3 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3: แสดงผลการออกแบบระบบของบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน 
 

2. ผลการออกแบบการควบคุมในสถานการณ
จําลอง โดยในการควบคุมจะใชคียบอรดบังคับการ
เคลื่อนยาย 

 

 
 

ภาพที่ 4: แสดงตวัอยางการควบคุมในสถานการณจําลอง 

 
 

Start 

Login 

Type Register Main Menu 

Lesson Menu Pretest 

Title 

Content 

Simulation 

Posttest 

Stop 

Yes No 
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5. สรุป 
 

การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิว เตอรช วยสอน
แบบจําลองสถานการณ  ในการวิจัยนี้ไดผลการ
ออกแบบทั้งระบบของบทเรียนและการควบคุมใน
สถานการณจําลอง โดยในการออกแบบสถานการณ
จําลองใหเหมาะสม ผูพัฒนาตองปฏิบัติจริงกอนที่จะ
สรางสถานการณจําลอง 
 

เอกสารอางอิง 
 
[1] สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
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บทคัดยอ 
 
 งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุประสงค เพื่ อ  พัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ  สาขาระบบ
อัตโนมัติ  ระดับผูชวยวิศวกร  ดําเนินงานภายใต
โครงการการอาชีวศึกษาตอเนื่องไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งมี
ขึ้นระหวางรัฐบาลของประเทศทั้งสอง โดยมีความ
มุงหวังที่จะชวยยกระดับความรูและทักษะ ตลอดจน
คุณวุฒิในการปฏิบัติงาน ใหกับแรงงานของประเทศไทย 
โดยกําหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
และก า ร เ ที ยบ โอนประสบก า รณ วิ ช า ชีพขึ้ น 
วิ ธี ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด เ ชิ ญ ผู เ ช่ี ย ว ช าญจ า กสถ าน
ประกอบการที่เกี่ยวของ มาพิจารณาบทบาท ภารกิจ 
และสมรรถนะที่ตองการของผูชวยวิศวกร  สาขา
ระบบอัตโนมัติของประเทศไทย จากนั้นนํามายกราง
ขึ้นเปนหลักสูตร และจัดทําโมดูลการเรียนการฝก 
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเขาฝกอบรม จาก 13 บริษัท 
จํานวน 20 คน ผลการวิเคราะหบทบาท ภาระงาน 
และสมรรถนะไดสมรรถนะที่จําเปน 11 สมรรถนะ 

เมื่อนํามาออกแบบหลักสูตรฝกอบรม จะไดหัวขอ
เนื้อหาที่ เปนความรูและทักษะจํานวน  25 หัวขอ 
ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมจํานวน 287 ช่ัวโมง 
หรือ 41 วัน ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา ผูเขา
อบรมมีสมรรถนะสูงขึ้นจากการวัดผลทั้งภาคความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีเจตคติ
สูงขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์อยูระหวางรอยละ 72.45 ถึง
รอยละ 89.20 ซึ่งสูงกวามาตรฐานที่ต้ังไวในระดับ 
รอยละ 70 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขา
ระบบอัตโนมัติ 

 
Abstract 

 
 The objective of this research is to 

develop the "Competency Based Training 

Curriculum On Automation System for 

Assistance Engineer" operated under the “Thai-

French Continuing Vocational Education 
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Project” and supported by Thai and French 

governments. This project aims to upgrade the 

knowledge and skill in operation for Thai 

employer. Additionally, it aims to upgrade the 

degree of those employers by setting up the 

model of training course and validation of 

experience. The process of this project starts by 

having experts from companies in automation to 

consider task, job and competency which the 

assistance engineer should have. Then this 

process has been performed to create 

curriculum so as to outline training module. 

After this process, all qualified candidates can 

participate in this course. The samples are from 

13 companies, which include 20 subjects. The 

results of the task, job and competency analysis 

show that there are 11 core competencies which 

can be applied to create for training curriculum 

of 25 topics for knowledge and skill. The 

duration of training lasts for 287 hours or 41 

days. After the training, the candidates have 

more competencies for both knowledge and 

practical skill. In addition, they have better 

attitude. The accomplish scores range between 

72.45 % to 89.20 % which are higher than the 

established criteria at 70 % 

 

1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพถือเปนกลไก
อันสําคัญยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล 
ใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต
จากการสํารวจระดับการศึกษาของไทยในระยะที่ผาน
มานี้พบวา แรงงานไทยมีจํานวนปที่ไดรับการศึกษาที่

ตกอยูในระดับที่นาเปนหวง กลาวคือ แรงงานไทยมี
การศึกษาเฉลี่ยเพียง 7.3 ป แสดงวาระบบการศึกษายัง
มิไดเปนเครื่องมือในการพัฒนากําลังคน ที่อยูนอก
ระบบโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ[1] 

ดังนั้น การสรางหลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ
จึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการฝกอบรม ที่ตอบสนอง
ความต อ งก ารของสถานประกอบการ   และ
ผูปฏิบั ติงานไดอยางแทจริง  เพื่อใหพนักงานได
ปฏิบัติงาน โดยมีสมรรถนะตรงตามหนาที่งาน โดย
สถานประกอบการจะไดรับประโยชนโดยตรงจาก
พนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่มีทั้ง
ความรูในงานที่ทํา มีทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจน 
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอีกดวย ซึ่งหลักสูตรทั่วไป   
มักเนนการใหความรูเพียงอยางเดียว ซึ่งไมตอบสนอง
ความตองการ ของสถานประกอบการโดยตรง หากได
มีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมซึ่งมีสมรรถนะทั้ง       
3 ดานแลว นาจะสงผลดีตอสถานประกอบการใน
ทุกๆ ดาน 

จากปญหาดังกล าว   จึงควรมีการพัฒนา
หลักสูตรอบรมแบบฐานสมรรถนะตามความตองการ
ของผูใช โดยเฉพาะในสาขานําคือ ระบบอัตโนมัติ 
เพื่อใชสําหรับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
ใหมีความรู ความสามารถไดตรงตามที่ สถาน
ประกอบการตองการ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ   
สาขาระบบอัตโนมัติ ระดับผูชวยวิศวกร 
 1.2.2 เพื่อทดสอบหาผลสัมฤทธิ์  ของผูผานการ
อบรมหลัก สูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1   หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สรางขึ้น  ในสาขา
ระบบอัตโนมัติ ระดับผูชวยวิศวกร สําหรับผูมีพ้ืนฐาน
คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา
ไฟฟา เครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวของสัมพันธ 
 1 .3 .2  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ไดแก 
ผูเช่ียวชาญในดานอาชีพระบบอัตโนมัติจากสถาน
ประกอบการ คณาจารยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และผูประสาน งานโครงการ จากศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

 1.3.3  กลุมตัวอยางในการทดลองใชหลักสูตร   
ไดแก พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในสายงานระบบ
อัตโนมัติ ที่สมัครเขารวมโครงการ จาก 13 สถาน
ประกอบการ จํานวน 20 คน 
 
2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวของ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
2.1 โครงการการอาชีวศึกษาตอเนื่องไทย-ฝร่ังเศส[2] 

 พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 
บัญญัติวาประเทศไทย     จะตองมีพระราชบัญญัติ     
การอาชีวศึกษาแหงชาติ    ดังนั้นแนวคิดการปฏิรูป
การอาชี วศึ กษาจึ ง เกิ ดขึ้ น  โดยมี ร ากฐานจาก
โครงสรางระบบอาชีวศึกษา การฝกอบรม ทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เริ่มจากความตองการของผู
จางงาน โดยจากผลการคนควาและวิจัยที่ผานมา ได
แสดงใหเห็นถึงความตองการอยางเรงดวนของบริษัท
ตางๆ ในประเทศไทยในดานการศึกษาและฝกอบรม
สําหรับบุคลากร ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ทําใหผลผลิตสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
ดังนั้นจึงไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทย        เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ      และอธิบดีกรม
อาชีวศึกษา ขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 เพื่อใหเกิด
การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวคิดหลักของความรวมมือคือ    “การทํางาน
ภายในสถาบันการศึกษาไทย     โดยความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม”       เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและ
ฝกอบรมใหมีคุณภาพโดยดําเนินงานที่สถาบันการศึกษา 
(Institution–based) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อรางออกแบบ
มาตรฐานวิชาชีพจากระบบฐานสมรรถนะ (Competency 
standard) และออกแบบ และปฏิบัติการฝกอบรมฐาน
สมรรถนะ (Competency based training) โดยไดคัดเลือก
ใหศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส    สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือใหเขารวม
โครงการ เพื่อเปนตัวแทนผูปฏิบัติโครงการนํารอง
และดําเนินความรวมมือกับ    Institut    National 
Polytechnique de Grenoble (INPG)  เพื่อจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมระดับผูชวยวิศวกร สาขาระบบอัตโนมัติ 

 
2.2 การสรางหลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ 

การศึกษาและฝกอบรม      เปนกระบวนการที่จะ
สรางใหคนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ที่ตองการ เพื่อใหสามารถนําไปประกอบอาชีพไดภายหลัง 
จากสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฐาน
สมรรถนะเปนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐาน
ของสิ่งที่ตองลงมือกระทําหรือปฏิบัติ โดยตองอาศัย
ทั้งการศึกษาจากสภาพงานจริงจากสถานประกอบการ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ใหไดผลผลิตหรืองานตามมาตรฐานที่กํ าหนด 
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หลักการสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะถือวา เปนความพยายามในการสราง
หลักสูตร ใหตอบสนองความตองการของนายจาง 
หรือทักษะการปฏิบัติงาน ที่สามารถนําไปประกอบ
อาชีพไดรวมทั้งความสามารถในการคิดริเริ่มตัดสินใจ
แกปญหา ซึ่งโดยสรุปคือการสรางหลักสูตรฝกอบรม
ดวยฐานสมรรถนะ จะมีสวนประกอบทั้งหมด 3 สวน 
คือ ความรูพ้ืนฐาน ความรูทางเทคนิค ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและเจตคติ ซึ่งทั้ง 3 สวนจะรวมกันเปน
เนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งจะตองเกิดจากการทํางาน
รวมกันระหวางสถานประกอบการ  และสถาบัน 
การศึกษา[3]  
 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  เมื่อป พ.ศ.2549 ไดมีงานวิจัยของพรภิรมย เรื่อง    
การวิเคราะหหาสมรรถนะฐาน     เพื่อยกรางหลักสูตร
ฝกอบรมชางซอมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 
ผลการวิจัยไดแบงสมรรถนะเปน 6 กลุมสมรรถนะ 
รวมทั้งสิ้น  122 สมรรถนะ ไดหัวขอเรื่องในการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรเปน 5 กลุม คือ คุณสมบัติใน
การประกอบอาชีพ มนุษยสัมพันธ จรรยาบรรณ หลัก
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ความรูและทักษะใน
วิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 95 หัวขอเรื่อง[4] 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินงานครั้งนี้   ไดจัดลําดับขั้นตอนไว
ดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นการศึกษาปญหา  รวบรวมขอมูล และเตรียมการ 
 2. ขั้นวิเคราะหสมรรถนะ  และยกรางหลักสูตร
ฝกอบรมฐานสมรรถนะ 
 3. ขั้นนําหลักสูตรไปทดลองใชและประเมินผล 
 4. ขั้นวิเคราะหผล และสรุป 

3.1 ขั้นการศึกษาปญหา รวบรวมขอมูล และเตรียมการ 
 ในการออกแบบหลักสูตรและการฝกอบรมฝาย
ฝรั่งเศสได ต้ังผูประสานงานและผู เ ช่ียวชาญจาก
สถาบัน INPG เพื่อรวมกันจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
ผูชวยวิศวกร สาขาระบบอัตโนมัติ 
  ในขั้นการเตรียมการไดดําเนินการดังนี้ 
 3.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการรวมในการดําเนินงาน
ซึ่ งแบง เปน  2  ชุด  คือ  กรรมการระดับนโยบาย 
ประกอบดวยผูแทนจากรัฐบาลฝรั่งเศส ผูแทนจาก
รัฐบาลไทย และไดแตงต้ังคณะทํางาน ซึ่งมีหนาที่ใน
การดําเนินการจัดทํารูปแบบและยกรางหลักสูตร ซึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รับผิดชอบสาขาระบบอัตโนมัติ ระดับผูชวยวิศวกร 

3.1.2 คัดเลือกผูเช่ียวชาญในสายอาชีพ  เพื่อยกราง
หลักสูตรขึ้นในรูปของคณะกรรมการดังแสดงไวใน
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1: จํานวนผูเช่ียวชาญในแตละฝาย 

คณะกรรมการ จํานวนคน 
1. ผูเช่ียวชาญจาก 4 บริษัท 16 
2. ผูเช่ียวชาญจากสถาบันฯ  
    และผูประสานงาน 

6 

รวม 22 
3.1.3 คัดเลือกลุมตัวอยาง   โดยการรับสมัคร

ผูสนใจเข ารวมฝกอบรมที่มีคุณสมบั ติตรงตาม
ข อ กํ าหนดขอ งหลั กสู ต ร โด ยมี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และปฏิบั ติงานที่
เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติ จํานวน 20 คน จาก 13 
บริษัทขั้นวิเคราะหสมรรถนะ   และยกรางหลักสูตร
ฝกอบรมฐานสมรรถนะ 
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3.2   ขั้นวิเคราะหสมรรถนะและยกรางหลักสูตร
ฝกอบรม 

คณะกรรมการยกรางหลักสูตร ไดจัดประชุม
ผูเช่ียวชาญในสายอาชีพ ใชเทคนิคการประชุมแบบ
ระดมสมองโดยพิจารณาถึงภาระงานของผูชวย
วิศวกร สาขาระบบอัตโนมัติ ซึ่งตองรับผิดชอบใน
สถานการณจริง ตามหลักทฤษฎี Functional Analysis 
โดยไดดําเนินการดังนี้ 

3.2.1 จัดทํารายละเอียดของงาน   (Job benchmark 
description)ซึ่ งคณะกรรมการไดวิ เคราะหขอมูล 
เกี่ยวกับ บทบาท หนาที่ งานเฉพาะ รวมถึงปจจัย 
สภาวะในการทํางาน และผลที่คาดวาจะไดรับ 

3.2.2 จัดทํารายละเอียดสมรรถนะ   (Competency 
description) การวิเคราะหสมรรถนะไดพิจารณาตาม
บทบาทและความเหมาะสมของตําแหนงงาน ซึ่งตาม
ห ลั กสู ต รที่ พั ฒน า จ ะผลิ ต ผู ช ว ย วิ ศ วก ร  เ ป น
ผูปฏิบัติงานในระดับงานชางเทคนิคช้ันสูง หรือชาง
เทคนิคอาวุโส การวิเคราะหสมรรถนะนอกจากจะ
วิเคราะหตามบทบาทแลว  คณะกรรมการยังได
วิเคราะหปจจัย สภาวะในการทํางาน ผลที่เกิดจากการ
ทํางานโดยใชสมรรถนะ และความสามารถที่มีอยูใน
รูปของความรูทักษะ (ความรูในงานปฏิบัติ) ความรู
ทฤษฎี ความรูเชิงกระบวนการ รวมทั้งเจตคติ 

3.2.3 จัดทําหลักสูตรและโปรแกรมการฝกอบรม  
เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และสมรรถนะ
ของชางระบบอัตโนมัติ  ระดับผูชวยวิศวกรแลว 
คณะกรรมการไดดําเนินการทบทวนสรุปโดยเชิญ
ผูเกี่ยวของมารวมประชาพิจารณ สรุปขอคิดเห็น เพื่อ
ปรับปรุงแกไข จากนั้นก็ดําเนินการกําหนดหมวดหมู
เนื้อหาสาระดานความรู ทักษะ และเจตคติ เขาเปน
หมวดหมูที่สัมพันธกับสมรรถนะ แลวกําหนดเปน

จุดมุงหมายของหลักสูตร  ที่ระบุความสามารถที่
ตองการภายหลังจากผานการฝกอบรม ซึ่งขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรเปนไปตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะวิเคราะหบทบาท 

 
องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ 

สาขาระบบอัตโนมัติ ระดับผูชวยวิศวกรมีรายละเอียด
ระบุไวดังนี้ 

1. ช่ือหลักสูตร 
2. สมรรถนะของหลักสูตร 
3. คุณสมบัติของผูเขาอบรมตามหลักสูตร 
4. รายการวัตถุประสงค ที่ระบุความสามารถที่จะ 
     ไดรับ เมื่อผานการฝกอบรม 
5. ระยะเวลาในการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 

   5.1 ศึกษาหัวขอความรูภาคทฤษฎีในสถาบันฯ 
   5.2 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

     ความรู เทคนิคการทํางาน เจตคติ ทักษะ 

รายการหัวขอความรู ทักษะ เจตคติ 

หลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ 

ระบุสมรรถนะที่ตองการ 

หนาที่ 

วิเคราะหบทบาท 

อาชีพ 
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6. การวัดและประเมินผลความรูและทักษะ  ซึ่ง
ประกอบดวย 
     6.1 การวัดความรูภาคทฤษฎี 
     6.2 การวัดผลทักษะการปฏิบัติงาน     ในสถาน-
ประกอบการ 
  6.3 การวัดเจตคติในการปฏิบัติงาน 
  6.4 เกณฑการตัดสิน 
 7. กําหนดการและคาใชจายในการฝกอบรม 

3.2.4 จัดทําโมดูลการเรียนการฝก 
เมื่อไดตารางวิเคราะหรายการสมรรถนะแลว จะ

นํามาจับกลุมความรู ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาในการ
ฝกอบรม จากนั้นจึงพิจารณาผูสอนหรือวิทยากร ทั้ง
จากสถาบันหรือจากสถานประกอบการ ดําเนินการ
จัดทําโมดูลการเรียนและการฝก ซึ่งประกอบดวย 
เนื้อหา  สื่อการเรียนการฝก  กระบวนการจัดการ
ฝกอบรม รวมทั้งการประเมินผลทั้งความรูทักษะการ
ทํางาน รวมทั้งเจตคติในการปฏิบัติงาน 

3.3 ขั้นนําหลักสูตรไปทดลองใชและประเมินผล 
การนําหลักสูตรที่ไดพัฒนาไปทดลองใช  เพื่อ

ทดสอบหาประสิทธิผลนั้น ไดดําเนินการทดลองกับ
กลุมผูสมัครเขาอบรม โดยมีรายละเอียดดังแสดง 
ไวในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2: รายละเอียดของการฝกอบรม 

รายละเอียด หนวยนับ 
1. ระยะเวลาในการฝกอบรม 28มี.ค.-22ส.ค. 2546 
2.จํานวนบริษัทที่เขารวม
โครงการ 

13 

3.จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 20 
4. จํานวนวัน/สัปดาห 2 
5. จํานวนชั่วโมง  287 
6. จํานวนวัน 41 

หลังจากผานการฝกอบรมผูเขาอบรมจะไดรับการ
ทดสอบความรูที่สถาบันฯ  และประเมินการทํางาน
ดวยการทําโครงงานพิเศษ ในสถานประกอบการ    
ตนสังกัด โดยมีการประเมินทั้งดานความรูดานทักษะ
ในการทํางาน ดานคุณภาพของผลงาน และเจตคติตอ
การประกอบวิชาชีพ 
 
3.4  ขั้นวิเคราะหผล และสรุป 
    เมื่อดําเนินการประเมินผลทั้ง 3 สวนแลว
คณะกรรมการไดดําเนินการใหน้ําหนักผลการฝกอบรม
โดยกําหนดเกณฑวัดผลดังแสดงไวในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 : เกณฑการวัดผลในดานตางๆ  

เกณฑการวัดผล น้ําหนักรอยละ 
1. ดานความรู 50 

2. ดานทักษะและเทคนิค 
    การปฏิบัติงาน 

40 

3. ดานเจตคติในการปฏิบัติงาน 10 

รวมทั้ง 3. ดาน 100 
เกณฑการตัดสินการผานการฝกอบรม ผูเขาอบรม

ตองมีผลการอบรมรวมทั้ง 3 ดาน รวมกันมากกวา  
รอยละ70   โดยผลการทดสอบแตละดานจะตองมี
น้ําหนักไมนอยกวากึ่งหนึ่ง โดยพิจารณาในเบื้องตนที่
ระดับรอยละ 60 
 
4. ผลการดําเนินงาน 
4.1 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ     เพื่อจัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมฐานสมรรถนะ  สาขาระบบ
อัตโนมัติ ระดับผูชวยวิศวกร เริ่มจากการปฐมนิเทศ
คณะกรรมการ แนะนําการจัดทํารายละเอียดของงาน 
รางรายละเอียดของสมรรถนะ  (competency   description)  
จัดกลุมความรูทักษะ   และเจตคติ   สรุปรายการ
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สมรรถนะที่จําเปนของหลักสูตร วิธีการจัดทําโมดูล 
และวิธีการจัดการฝกอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
รวมท้ังวิธีประเมินและรับรองผล ใชเวลารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 130 ช่ัวโมงทํางาน โดยไดผลสรุปจํานวน
รายการสมรรถนะที่ตองการตามหลักสูตรจํานวน 11   
กลุมสมรรถนะ ไดแก 

1. ติดตอประสานงานกับผูเกี่ยวของผานทางการ
สัมภาษณ หรือการประชุม 

2.  รวบรวมขอมูล (ระบบอัตโนมัติ ปริมาณการ
ผลิต ความตองการของการผลิต ระบบใหมที่ตองการ 
เปนตน) จากเอกสารตางๆ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ 

3.    วิเคราะหหนาที่การทํางานของเครื่องจักร    
และระบบทั้งหมด เพื่อแกไขปญหา (สังเกต บันทึก 
จัดแยกประเภท คนหาและเลือกวิธีการแกปญหา) 

4.    ตรวจสอบแบบทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับระบบ 
เครื่องกล ทางไฟฟา ฯลฯ 

5. เลือกเครื่องจักร อุปกรณ จากขอมูลเฉพาะดาน
การผลิต จากการคํานวณ แหลงที่มีอยู จากบริษัทและ 
suppliers 

6. วางแผนโครงการระดับยอม   (งาน ขั้นตอนการ
ทํางาน การจัดซื้อ งบประมาณ และแผนการฝกอบรม 
เปนตน) 

7. สรางและประกอบ/ถอดประกอบสวนประกอบ   
ระบบยอยและระบบอัตโนมัติ 

8. ควบคุมระบบอัตโนมัติ 
9. ทดสอบและตรวจสอบ  (ระบบอัตโนมัติ ชุด

ควบคุมไฟฟา พีแอลซี และเซนเซอร เปนตน) 
10. เขียนขอเสนอโครงการหรือรายงาน (ขั้นตอน 

คูมือการทํางาน เอกสารการฝกอบรม) 
11. บํารุงรักษา อุปกรณ ระบบอัตโนมัติ (แกไข 

ตรวจสอบ ปรับแตง ดัดแปลง) 

4.2 ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    ไดจํานวน
ความ สามารถที่ตองการจากหลักสูตรที่จะนํามาจัดทํา
หัวขอเนื้อหาได 25 กลุมเนื้อหา ซึ่งจะใชเวลาในการ
อบรมรวม 41 วัน 
4.3 ผลการทดลอง ใชห ลักสู ตรฝ กอบรม  โดย
ประเมินผลจากการทดสอบความรู การปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการโดยวัดทักษะการทํางาน และเจตคติ 
ผลการทดสอบแสดงไวในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 : คาเฉลี่ยของผลการทดสอบเทียบกับคา
เกณฑ 
หัวขอการทดสอบ เกณฑ 

รอยละ 
ผลการ
ทดสอบ 

1. ดานความรู 50 37.27 
2. ดานทักษะและ
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

40 33.20 

3. ดานเจตคติใน
การปฏิบัติงาน 

10 8.63 

รวมทั้ง 3 ดาน 100 79.1 

 
5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

จากผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฐาน
สมรรถนะ สาขาระบบอัตโนมัติ ระดับผูชวยวิศวกร
นั้น  เปนการนําแนวทางการจัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของสถาบัน ในประเทศฝรั่งเศสมาเปน
แนวทาง ใหผูดําเนินการประยุกตกับกลุมอาชีพของ
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูปฏิบัติงานใหมี
สมรรถนะตรงตามที่สถานประกอบการตองการ และ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหสูงยิ่งขึ้น 

ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ ยังเปนหลักสูตร    
นํารองทดลองใชครั้งแรก จึงมีขอคําถามและขอสงสัย
ตางๆ ของผูมีสวนรวมทั้งในภาคของนักวิชาการและ
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ผูเช่ียวชาญในอาชีพ ที่ตองรวมกันพัฒนาหลักสูตร 
ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการและจัดทําเปนมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะ
นํามาใชเปนการสรางมาตรฐานการจัดการเรียนการฝก 
ตลอดจนการเทียบโอนประสบการณของผูปฏิบัติงาน 
เพื่อใหไดคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้ จึงนาจะมี
การนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหกลุมผูเช่ียวชาญใน
อาชีพสาขานี้ ไดพิจารณาเพื่อมาปรับปรุงแกไขแลว
ทดลองซ้ํ ากับกลุ มอื่นๆ  เพื่ อตรวจสอบผลการ
ฝกอบรม ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความเหมาะสมของ
หลักสูตรที่พัฒนาตอไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณ โครงการการอาชีวศึกษา
ตอเนื่องไทย-ฝรั่งเศส Mr.Arnauld de NADAILLAC  
ผู เ ช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรม  คณะกรรมการ      
ยกรางหลักสูตร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และศูนย
น วั ต ก ร ร ม เ ท ค โน โ ล ยี ไ ท ย  - ฝ รั่ ง เ ศ ส  ซึ่ ง มี             
ผูช วยศาสตราจารยพนาฤทธิ์    เศรษฐกุล  และ          
รองศาสตราจารยชาลี   ตระการกูล เปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ที่ไดสนับสนุนใหการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
 
7. เอกสารอางอิง 

 [1] สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา .   
รายงานการสังเคราะหการศึกษาวิจัย เพื่อสงเสริม
การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ, กรุงเทพฯ, 2547. 

 [2] สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. โครงการ 
การอาชีวศึกษาตอเนื่องไทย-ฝรั่งเศส, กรุงเทพฯ, 
2544. 

 [3] เดอ นาดายัค, อารโนล. คูมือพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะโครงการการอาชีวศึกษาตอเนื่องไทย-
ฝรั่งเศส.กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2547. 

[4] พรภิรมย  ศิ วัสุ วรรณสุข .  การ วิ เคราะหหา
สมรรถนะฐานเพื่อยกรางหลักสูตรฝกอบรม ชาง
ซ อมมอ เ ตอร ไฟฟ า ก ร ะแสสลั บ  3  เ ฟส , 
วิทยานิพนธหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาไฟฟา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2545. 
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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม
โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว  

Development of a Training Curriculum in Making Lesson Plans for 
Instructing Technical Subjects Industrial Using Animation 

 
 สักรินทร  อยูผอง1   พิสิฐ  เมธาภัทร2  ประดิษฐ  เหมือนคิด3 และ ไพโรจน  สถิรยากร4 

 E - mail : skr@kmutnb.ac.th1 
 

1,4ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2,3ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมการทําแผน 
การสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม  โดยใชสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว(Animation)  โดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development)    ซึ่ง
เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก 
หลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอนวิชาทฤษฎี   
ชางอุตสาหกรรม โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้ นโดยกลุ มตั วอย างที่ ใช  คือ  ครูช าง
อุตสาหกรรมของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย จํานวน 10  คน  
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS     
การประเมินหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยไดนํารูปแบบซิป 
(CIPP Model) ของ Danial L Stufflebeam มาใช
ประเมินหลักสูตรฝกอบรมทุกขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรมในภาคทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยรอยละ 
82.37/80.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑของสมมุติฐานที่กําหนด
ไวรอยละ  80/80  โดยในดานความรูของผูผาน       
การฝกอบรมทั้ง 7 หัวขอเรื่องพบวา  อยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ย = 4.37  การนําความรูไปใชงานพบวา อยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย = 4.05  สวนดานความคิดเห็น
ดานการจัดฝกอบรมอยูในระดับมากเชนกันมีคาเฉลี่ย = 4.15 
 การติดตามผลการฝกอบรม  การทําแผนการสอน
วิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) โดยครูชางอุตสาหกรรมที่ผานการฝกอบรม
แลว ไดนําความรูที่ไดไปพัฒนาการทําแผนการสอน
วิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม  โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 
ใชสําหรับสอนนักเรียนประจําภาคเรียนที่    1/2550   
โดยไดติดตามประเมินผลจากการนิเทศผูสอน ใน
ภาพรวมดานการสอนของครูผูสอนอยูในเกณฑรอยละ 
91.23   ซึ่งสูงกวาเกณฑของสมมุติฐานที่กําหนดไว   
ไมนอยกวารอยละ 80 ผลการนิเทศการสอนครู ดาน
สื่อภาพเคลื่อนไหว   อยูในเกณฑรอยละ 92.77    ซึ่ง   
สูงกวาเกณฑของสมมุติฐานที่กําหนดไวรอยละ 80  
ผลความคิดเห็นของครูผูสอนที่ผานการฝกอบรมได
นําความรูไปใชสอนนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก  
คาเฉลี่ยเทากับ 3.72  สวนผูบังคับบัญชาของครูผูสอน
ที่ผานการฝกอบรม   ประเมินดานความรูและทักษะ         
ที่ไดรับจากการฝกอบรมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย  
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4.00 และผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน               
โดยครูผูสอนใชสื่อภาพเคลื่อนไหว     มีคาคะแนน   
รอยละ 86.24   ซึ่งสูงกวาเกณฑสมมติฐานที่กําหนด
รอยละ 75  และผลความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดเรียน 
ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.07 
 
คําสําคัญ :  หลักสูตรฝกอบรม,ชุดฝกวิชาทฤษฎีชาง
อุตสาหกรรม,  สื่อภาพเคลื่อนไหว 
 
 

Abstract 
 

 The main objective of this research was 

to create more efficiency of the training 

curriculum in making lesson plans for 

theoretical industrial subjects using animation 

and develop it to be used in the classroom 

instruction. Before conducting the actual 

survey , the researcher prepared and developed 

the training curriculum in making lesson plans 

using animation to be officially applied by ten 

technical instructors of Buriram Technical 

College. The researcher analyzed the data 

gathered by using SPSS and also Danial L 

Stufflebeam’s CIPP Model was used to evaluate 

every process of the training curriculum using 

animation. 

 The findings revealed that the efficiency 

of the theoretical training curriculum was 82.37 

/ 80.71 which was a bit higher than the expected 

statistical hypothesis of 80/80. It was found that 

the participants who attended the training 

curriculum of seven topics had a maximum 

theoretical knowledge of 4.37 while the practical 

knowledge application of 4.05. In answer to the 

questions regarding the participants’ opinions of 

setting up the training curriculum represented a 

maximum means of 4.15. 

 The researcher followed up the result of 

using the developed training curriculum in 

making lesson plans using animation with the 

students in the first semester of the academic 

year of 2007.It showed that the instructors’ 

instruction in general arrived at 91.23 % while 

using animation for their instruction revealed 

92.77 %. Both represented a bit higher than the 

expected statistical hypothesis of 80%. 

 The results of the trained instructors’ 

opinions of using this technique with the students 

presented a means of 3.72. The instructors’ boss 

who participated in the training curriculum 

appraised his knowledge and skill performance 

of 4.00. The result of the test scores after using 

animation showed 86.24% that was a bit higher 

than the expected statistical hypothesis of 75.The 

result of the students’ opinions of using 

animation for their lessons revealed a means of 

4.07. 

 

Keywords :  Training curriculum, a training set 

of theoretical industrial subjects, and animation  

 
1.  บทนํา  
 นโยบายของรั ฐ ในการส ง เสริ มการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และปฎิรูปการศึกษาเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการนําสื่อคอมพิวเตอรมาประยุกตใช
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กับกระบวนการเรียนการสอนใหอยางเหมาะสม ซึ่ง
ตองใชความชาญฉลาดในการสรางองคความรูจาก
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสื่อ
การสอนใหไดมาตรฐาน ทันสมัยและสอดคลองกับ
ภาวะสังคม        และความกาวหนาทางเทคโนโลยี          
ในปจจุบันและในอนาคต (วราภรณ, 2547) 
 ดังนั้น แนวทางที่ควรมุงเนนในการแกไข
ปญหานี้คือ การปรับปรุงและกําหนดวิธีการสอนที่
เหมาะสมจะเปนแนวทางที่สามารถชวยแกปญหาได
คือ การนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาชวยในการ
จัดการเรียนการสอน   ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับความรู
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรูในเรื่องนั้นอยางลึกซึ้ง 
การบูรณาการความรูเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะในยุคที่
มขีอมูลขาวสารมาก   ดังที่ไพศาล (2532: 14) ไดกลาว
ไววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณ
จําลอง (Simulation) เปนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในลักษณะการจําลองสถานการณหรือ
กระบวนการที่เกิดขึ้นจริง แตไมสามารถที่จะสรางขึ้น
ในหองเรียนไดหรือสถานการณนั้นจะทําใหเกิด
อันตรายไดหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงจําเปนตอง
มีการจําลองสถานการณขึ้นเพื่อใหนักเรียนสามารถ
ฝกหัดและปฏิบัติตามสถานการณที่เกิดขึ้นโดยไมเปน
อันตราย  ซึ่งการทําใหครูผูสอนสามารถนําเอา
คอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยให
ความรูครูใหสามารถสรางสื่อการสอนใหมีขอความ
สีสรร ภาพกราฟก (Graphic images)  และ
ภาพเคลื่อนไหว เปนแนวทางใหมในการนํา
คอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน
เกิ ดความสนใจและ เร าความสนใจ เพิ่ มความ
สนุกสนานในการเรียนรูใหกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการใช

สื่อการสอนแบบเดิม โดยสื่อที่สรางภาพเคลื่อนไหว 
สามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซึ้งกวาการสอน  ที่สอน
ตามปกติ อาทิการเตรียมนําเสนอไวอยางเปนขั้นเปนตอน  
และใชสื่อประเภทภาพประกอบการบรรยายและใช
ข อ คว ามนํ า เ สนอในส วนร า ยละ เ อี ย ดพร อม
ภาพเคลื่อนไหว และสามารถจําลองสถานการณของ
เนื้อหาวิชาที่ผูสอนจะสอนได โดยที่นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงกอน  ลงมือปฏิบัติจริง สามารถที่จะ
ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการไดอยางดี  และ
นักเรียนสามารถที่จะเรียนหรือฝกซ้ําได  จึงกลาวไดวา 
สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว สามารถทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความเหมาะสม
ที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม 
 ฉะนั้นการใหความรูกับครูชางอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการสอนเปนสิ่งที่จําเปน เพราะการสอนที่ดี
และทําใหผูเรียนไดรับความรูที่ผูสอนถายทอดใหนั้น 
ครู ช า งอุ ตส าหกรรมสามารถสอนได อย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
ทั้งนี้ เนื่องจากการสอนเปนการจัดกิจกรรมหรือ
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียน ไดรับตาม
วัตถุประสงคการสอน  โดยมีเนื้อหาวิธีการสอน 
กิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนรู ตลอดจนการจัดเตรียม
กระบวนการสําหรับประเมินผลการเรียนรูไวอยาง
ครบถวนตามวัตถุประสงคการสอนที่ต้ังไว  (พรเลิศ, 
2545:2) ผูวิจัยจึงคิดที่จะนําเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรเขามาชวยแกปญหาการสอนใหครูชาง
อุตสาหกรรม โดยการพัฒนาสมรรถนะของครูชาง
อุตสาหกรรมที่มีความรูความสามารถทางดาน
คอมพิ ว เ ต อ ร  โด ยก า ร ให ค ว า ม รู กั บ ค รู ช า ง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสรางสื่อภาพเคลื่อนไหว 
สําหรับการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม เพราะ
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ก า รนํ า ค อมพิ ว เ ตอ ร ม า ช ว ย ในก า รสร า งสื่ อ
ภาพเคลื่อนไหว  สําหรับการสอนวิชาทฤษฎีชาง
อุตสาหกรรม    ทําใหครูชางอุตสาหกรรม สามารถ
จัดการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ของผูเรียนเปนการจัดเตรียมกิจกรรมหรือกําหนด
กิจกรรม การเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตาม
วัตถุประสงคการสอน โดยมีเนื้อหา วิธีการสอน 
กิจกรรมตางๆ ในการเรียนรู ตลอดจนจัดเตรียม
กระบวนการสําหรับประเมินผลการเรียนรูไวอยาง
ครบถวน  ตามวัตถุประสงคของการสอนที่ต้ังไว 
กอปรกับอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว          และครูชางที่มีความรู
ความสามารถในดานดังกลาว สามารถนําความรูและ
ทักษะนี้มาสรางสื่อภาพเคลื่อนไหว สําหรับการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนจะตองมีการวางแผน 
การสอน โดยจะตองประกอบดวย ใบเนื้อหา ขอสอบ 
วิธีการสอน และสื่อการสอน โดยการวางแผนการสอน
เปนตัวชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค  
ที่กําหนดไว เพราะวาการวางแผนการสอนจะทําใหครู
ชางอุตสาหกรรมสามารถจัดเตรียมการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  
ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนการสอนเปนการจัดเตรียม
กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามวัตถุประสงค
การสอน ตลอดจนการจัดเตรียมกระบวนการสําหรับ
ประเมินผล การเรียนรูไดอยางครบถวนตามวัตถุประสงค        
การสอนที่ต้ังไว (รัตน : 2547) ฉะนั้นการจัดฝกอบรม
เพื่อใหความรูกับครูชางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทํา
แผนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม โดยใชสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว เปนกระบวนการที่มุงเพิ่มพูนความรู 

ความชํ านาญและประสบการณ เพื่ อใหครูช าง
อุตสาหกรรมในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติหนาที่ใน
การจัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาจัดทํา
หลักสูตร ฝกอบรม การทําแผนการสอนวิชาทฤษฎี
ชางอุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว   เพื่อให
ครูชางอุตสาหกรรม สามารถนําความรูและทักษะที่
ไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ไปจัดทํา
แผนการสอน  สํ าหรับสอนนัก เรี ยนไดอย างมี
ประสิทธิภาพและทําใหนักเรียนมีความสนใจ และ
ต้ังใจในการเรียนและสามารถเรียนรู  ในเนื้อหาวิชาที่
ครูผูสอนถายทอดไดดี 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝ กอบรมการทํ าแผนการสอนวิ ช าทฤษฎีช า ง
อุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ใหครูชาง
อุตสาหกรรมไดมีความรู  และทักษะในการทํ า
แผนการสอนและสรางสื่อภาพเคลื่อนไหว สําหรับ
การสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม 
 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

 หลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอนวิชา
ทฤษฎีชางอุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 
สามารถนําไปใชฝกอบรมครูชางอุตสาหกรรมให
สามารถทําแผนการสอนสรางสื่อภาพเคลื่อนไหวได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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4.  ขอบเขตของการวิจัย 

 หลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอนวิชา
ทฤษฎีชางอุตสาหกรรม   โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว
(ภาพ 2 มิติ) ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในสถานศึกษาที่สอน
ดานชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
 
5.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 5.1 ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ ไดแก  
ครูผูสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรมในระดับ ปวช. 
และปวส.ของรัฐและเอกชนใน 5 สาขาวิชา คือ  ชางยนต  
ช างกลโรงงาน   ช าง เชื่ อม  ช างไฟฟา  และช าง
อิเล็กทรอนิกส   โดยสามารถใชระบบปฏิบัติการ 
Windows 2000 หรือ Windows XP ได 
 5.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยให
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 
ครูผูสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม ในระดับ ปวช. 
และ ปวส. ของรัฐบาลและเอกชนใน 5 สาขาวิชา คือ         
ชางยนต  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อม  ชางไฟฟา และ
ชางอิเล็กทรอนิกส และสามารถใชระบบปฏิบัติการ 
Windows 2000 หรือ Windows XP  ไดจํานวน 10 คน   
  
6.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development)  ซึ่งการ
ดําเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความตองการและวิเคราะห
สื่อการเรียนการสอน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม 

 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผลและการประเมินผล 
 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาความ
ตองการและวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน เพื่อที่จะได
นําขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม   
  1.2 ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 
  1.3 สรางเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ 
ครูผูสอนวิชาชางอุตสาหกรรม  ผู เ ช่ียวชาญและ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการสอนดานอาชีวศึกษา ในเรื่อง
ก า รจั ดก า รสอน  การ ใช สื่ อ ก า รสอน  การนํ า
คอมพิว เตอรมาประยุกต ใช  ในการสอน  และ
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  1.4 รวบรวมขอมูลมาวิ เคราะหและ
สังเคราะหขอมูลที่ไดดําเนินการ เพื่อมาเปนขอมูล
ความตองการสรางหลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอน
วิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม 
  1.5 การวิเคราะหสื่อการสอน โดยการ
วิเคราะหหัวขอเรื่อง  เพื่อวิเคราะหโครงสรางของวิชา 
และวิ เคราะห เนื้อหาที่จะตองเตรียมการสอนให
เหมาะสมกับระดับวัตถุประสงค 
  1.6 ผูวิจัยจะไดรูปแบบวิธีการสรางสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว  
 ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
  3.1 ศึกษาขอมูล โดยการคนควาเอกสาร 
ตํารา ที่เกี่ยวกับการสรางหลักสูตรและรูปแบบการ
ฝกอบรม  
  3.2 กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ใหสอดคลองกับความตองการของการฝกอบรม 
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 3.3 การสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยนํา
ขอมูลจากวัตถุประสงคขั้นตอนที่ 2 มาสรางหลักสูตร
ฝกอบรม  
  ซึ่งจะประกอบดวย  ใบเนื้อหา  ใบแบบฝกหัด
และใบทดสอบ  ใบเฉลย  สื่อประกอบการบรรยาย            
ใบประเมินผลการฝกอบรม   
  3.4 ไดหลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอน
วิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม  โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม 
  3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.2 เตรียมความพรอมในการจัดฝกอบรม  
  3.3 ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตร 
  3.4 ประเมินผลและสรุปผลการฝกอบรม 
          ขั้นตอนที่ 4  การติดตามผลและการประเมินผล 

4.1 การติดตามและการประเมินผล 
ห ลั ก สู ต ร ฝ ก อ บ ร มที่ พั ฒ น า ขึ้ น เ ป น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงคหรือไม สําหรับการติดตามผล และการ
ประเมินผลในครั้งนี้เปนการประเมินจากผลการที่ครู
ชางอุตสาหกรรมที่ผาน   การฝกอบรมแลว นําความรู
ที่ไดรับไปพัฒนาการทําแผนการสอนและสรางสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว ใชสําหรับสอนนักเรียนหลังจากที่
ผานการฝกอบรมไปแลว 2 เดือน โดยมีการติดตามผล
และประเมินผล 

4.2  การประเมินการนิเทศการสอน 
4.3 การประเมินความคิดเห็นของครูผูสอน 
4.4 การประเมินความคิดเห็นของ 
         ผูบังคับบัญชา 
4.5 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียน 

7.  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก   
คารอยละ  คาเฉลี่ย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เกณฑการแปลขอมูล 

4.50  -  5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใน 
                                       ระดับมากที่สุด 
3.50  -  4.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใน 
                                        ระดับมาก 
2.50  -  3.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใน 
                                        ระดับปานกลาง 
1.50  -  2.45 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใน 
                                        ระดับนอย 
1.00  -  1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใน 
                                        ระดับนอยที่สุด 
 

8.  การวิเคราะหและสรุปผล 
 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
การทําแผนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม   
โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ       
ดานทฤษฎีไมตํ่ากวาเกณฑรอยละ 80/80 และดานปฏิบัติ
ไมตํ่ากวาเกณฑรอยละ 75 โดยคาประสิทธิภาพ ไดตาม
ตารางที่ตอไปนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม 

รายการ N ΣX X . คะแนน
เต็ม 

รอยละ 

คะแนนจากการ
ทําแบบฝกหัด 

10 1079 107.90 131 82.37 

คะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบ 

10 565 56.50 70 80.71 

คะแนนปฏิบัติ
ทําส่ือการสอน 

10 676 67.60 70 96.57 
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 จากตารางที่1 ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม   พบวาผูเขารับการฝกอบรม
จํานวน 10 คน  มีคะแนนจากการทําแบบฝกหัดรอยละ 
82.37 และมีคะแนนจากการทํา แบบทดสอบรอยละ 
80.71  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 80/80 และ
คะแนนปฏิบัติทําสื่อการสอนรอยละ 96.57  เปนไปตาม
เกณฑ ที่กําหนดรอยละ 75 
   ผลของความคิด เห็นของผู เ ข า รับการ
ฝ กอบรมการทํ าแผนการสอนวิ ช าทฤษฎีช า ง
อุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหวดานความรู   
ที่ไดรับอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37  
ดานการนําความรูไปใชงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ4.05 และดานการดําเนินการจัด
ฝกอบรม อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ย 4. 15 
 การติดตามผลและการประเมินผล หลักสูตร
ฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นในครั้งน้ีเปนการประเมินจาก  
ผลการที่ครูชางอุตสาหกรรมที่ผานการฝกอบรมแลว 
นําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปพัฒนาการทํา
แผนการสอนและการสรางสื่อภาพเคลื่อนไหว ใช
สําหรับการสอนนักเรียนหลังจากที่ผานการฝกอบรม
ไปแลว 2 เดือน โดยมีการติดตามผลและประเมินผล
ดังตอไปนี้ 
 1. ผลการประเมินแผนการสอนกอนสอนของ
ครูผูสอนที่ผานการอบรมการทําแผนการสอนวิชา
ทฤษฎีชางอุตสาหกรรม โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ใน
ภาพรวมจาก 10 หัวขอเรื่องไดรอยละ 85.20   
 2. ผลการประเมินการนิเทศครูผูสอนที่ผาน
การฝกอบรมการทําแผนการสอนวิชาทฤษฎีชาง
อุตสาหกรรมโดยใช สื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation)  
โดยครูผูสอนไดดําเนินการสอนนักศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1/2550 โดยทําแผนการสอนและใชสื่อภาพเคลื่อนไหว

ประกอบการเรียนการสอนนักเรียน   ในภาพรวมดาน
การสอนของครูผูสอนอยูในเกณฑรอยละ 91.23 
 3.  ผลการประเมินการนิเทศครูผูสอนที่ผาน
การฝกอบรมการทํ าแผนการสอนวิชาทฤษฎีช าง
อุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
ดานสื่อภาพเคลื่อนไหว ไดรอยละ 92.77  
 4.  ผลความคิดเห็นของครูผูสอนที่ผานการทํา
แผนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรมโดยใชสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ไดนําสื่อภาพเคลื่อนไหว
ไปใชประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2550  
โดยในภาพรวมครูผูสอนมีความคิดเห็นไดมีความรู
ไปสอนนักศึกษาอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  = 3.72    
 5.  ผลการประเมินของผูบังคับบัญชาของ
ครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม   การทําแผนการสอน
วิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 
(Animation)  ดานความรูและทักษะที่ไดรับจากการ
จัดฝกอบรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
( X )  = 4.00 
 6.  ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนที่ไดเรียน  โดยครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม
การทําแผนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรมโดยใช
สื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) นําสื่อภาพเคลื่อนไหว
ที่ไดสรางขึ้น นําไปใชสอนนักเรียน  ในภาพรวมได
คะแนนรอยละ 86.24  
 7.  ผลความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดเรียนโดย
ครูผูสอนที่ผานการฝกอบรม การทําแผนการสอนวิชา
ทฤษฎีช างอุตสาหกรรมโดยใชสื่ อภาพเคลื่ อน 
(Animation) ไดทําการสอนโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว
ในการสอนนักเรียน  ในภาพรวมนักเรียนมีความ
คิดเห็นพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) = 4.07  
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9.  สรุปผลการวิจัย 
 หลักสูตรฝกอบรมการทําแผนการสอนวิชา
ทฤษฎีชางอุตสาหกรรมโดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว 
สามารถนําไปใชฝกอบรมครูชางอุตสาหกรรมให
สามารถทําแผนการสอนวิชาทฤษฎีชางอุตสาหกรรม 
โดยใชสื่อภาพเคลื่อนไหว ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
  
10.  ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1. สถานศึกษาควรที่ จะใหความสํ าคัญ      
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรดานการสอน
ในเรื่องของการพัฒนาความรูและทักษะ โดยสงเสริม
ใหมีการพัฒนาครูผูสอนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ใหเพียงพอ
สําหรับอาจารยผูสอน และสําหรับนักเรียนในช้ันเรียน 
เพ่ือเปนการเพิ่มความสะดวกสําหรับอาจารยในการ
คิดคนสิ่งประดิษฐในดานการเรียนการสอน  และ
สําหรับนักเรียนในการสืบคนขอมูลตาง ๆ  
 3. สถานศึกษาควรมีการประเมินนิเทศการสอน
ของครูผูสอนทุกภาคการศึกษา   เพ่ือจะไดมีการวัด
และประเมินประสิทธิภาพของครูผูสอน จะทําให
ครูผูสอนเองไดทราบขอดี และขอบกพรองในการสอน 
เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหดี
ย่ิงขึ้น  
 4. สถานศึกษาควรที่จะมีการสํารวจความตอง
ของครูผูสอน ถึงความตองการที่ครูผูสอนตองการ
เพ่ิมพูนความเรื่องในดานอะไรบาง เพ่ือที่จะไดเตรียม

วางแผนดําเนินการใหตรงกับความตองการและ
เหมาะสมกับบุคลากรทุกคน 
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บทคัดยอ 

 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูวิชางาน
ปรับอากาศยานยนตโดยใชปญหาเปนฐานและการเรียน
แบบปกติ  กลุมตัวอยางที่ใช   เลือกแบบเจาะจงจาก
นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง 
สาขาวิชาเครื่องกล  จํานวน  98 คน ของวิทยาลัย    
การอาชีพบึงกาฬ  วิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน  
และ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน โดยแบงออกเปน
กลุมทดลองซึ่งจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
จํานวน 49  คน และกลุมควบคุมซึ่งจัดการเรียนรูแบบปกติ 
จํานวน 49 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวนแผนละ 9 
หนวยการเรียน รวมเวลา 80 ช่ัวโมง และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 80 ขอ มีอํานาจจําแนกตั้งแต 0.29-0.81 ความ
เ ช่ื อมั่ นของแบบทดสอบทั้ งฉบับ  เท ากับ  0.92 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ จํานวน 7 ใบงาน  และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนรูวิชางานปรับอากาศยานยนต  สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ การทดสอบคาที (t–test) ผลการวิจัย
พบวา   1.) นักศึกษาที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหา เปนฐานและ เรี ยนรู แบบปกติ  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต
ทั้งทางภาคทฤษฎี   และภาคปฏิบัติ ดังนี้ ภาคทฤษฎี
นักศึกษาที่เรียนโดยใชปญหาเปนฐานและเรียนแบบปกติ
ไดคะแนนเฉลี่ย 68.14 และ 63.12 ตามลําดับ จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน  สวนภาคปฏิบัติ ไดคะแนน
เฉลี่ย  81.40  และ 77.65  ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน    ซึ่งนักศึกษาที่ไดรับ การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่เรียนรูแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  2.) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนรูโดยภาพรวมพบวา  นักศึกษาเห็นดวยกับ
วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการ
เรี ยนแบบปกติ โดยมี ค า เฉลี่ ยอ ยู ในระดับมาก 
( x =4.38) และ( x =3.86) ตามลําดับ 
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คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  /  การเรียนรูโดย
ปญหาเปนฐาน /  การเรียนรูแบบปกติ 
 

Abstract 
 

 This research was experimental 

research. The purposes of research were to 

compare of learning achievement between using 

of problem-based learning and normal learning, 

and to study the opinions of students with the 

learning subject of auto air conditioning. The 

research samples consists of 98 students of high 

vocational certificate in the division of 

mechanical of Bueng Kan Industrial and 

Community College  Sawang Dan Din Industrial 

and Community College , and Nong Han 

Industrial and Community Colleg. The students 

were divided into groups of Problem-based 

Learning and Normal Learning for 49 students 

in each group by using purposive sampling. The 

research instruments were as follows: 9 learning 

plans of problem-based learning and normal 

learning with 80 hours of  learning time; Theory 

Learning Achievement Test by using multiple 

choices of 80 problems with 0.29 - 0.81 of 

discrimination and 0.92 of reliability of the test; 

Practice Achievement Test by using 7 Job sheets 

and Opinion Questionnaire of Students in 

subject of Automotive Air Conditioning. The 

statistic used for analyzing data was mean , 

standard deviation and t-test. The results   found 

as  follows:  1) Student learning achievement in 

subject of automotive air conditioning in both 

theory and practice by using problem-based 

learning and normal learning showed results as 

follows: In theory, students in group of problem-

based learning and normal learning had the 

average point at 68.14 and 63.12, respectively. 

In practice, they had the average point at 81.40 

and 77.65, respectively. Students who had learn 

by problem-based learning had higher learning 

achievement than students who had learn by 

normal   learning at the 0.05 level of statistical 

difference. 2) In overall aspect of the opinion of 

the high vocational certificate students effect to 

learning Management of the problem-based 

learning (PBL) and normal learning was agree 

in the high level ( x =4.38), and ( x =3.86), 

respectively.  

 
Keywords : Learning Achievement / Problem-based 

Learning /  Normal Learning 

 

1 . ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนการ

จัดการศึกษา   ที่เนนการผลิตกําลังคนระดับกลาง ซึ่งมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ผูสําเร็จการศึกษา
จะมีความสามารถประกอบอาชีพในองคกรตาง ๆ 
หรือประกอบอาชีพอิสระไดดวยตนเอง [1] สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการผลิตกําลังคนใหมีงานทํา  บุคลากรตองมีความรู  
ทักษะและจิตพิสัย      ในวิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพ
เฉพาะทาง      พรอมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
สามารถนําทักษะ ความรูไปใชในการประกอบอาชีพ  
[2] ปจจุบันความรูความสามารถของเด็กไทยโดยเฉพาะ
ในดานกระบวนการวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล  
การริเริ่มสรางสรรคและการแกปญหามีแนวโนมที่จะ
ลดลง ผลลัพธเหลานี้เกิดจากกระบวนการปลูกฝงการ
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สรางเสริมและการเรียนการสอนที่ขาดประสิทธิภาพ
และคุณภาพ สาเหตุที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา คือความแตกตางระหวางบุคคล ในการ
เรียนรูของนักศึกษาและการจัดการเรียนรูของครู โดย
ครูยึดตัวเองเปนศูนยกลางถายทอดความรูที่เนนการ
ฝกทองจํา การใหขอมูลเปนสวนใหญ  ยังขาดการสอน
ใหนักศึกษาไดคิดและวิเคราะหตาม [3]  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ไมประสบผลสําเร็จนั้น สวนหนึ่ง
เกิดจากผูสอน  ที่ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
ยังยึดตัวครูเปนศูนยกลางการเรียน  และไมสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนใหบรรลุจุดประสงคในการพัฒนา
ทักษะทั้ง 3 ดาน คือดานพุทธิพิสัย  ดานทักษะพิสัย 
และดานจิตพิสัย   

จากสภาพปญหาดังกลาว    ผูวิจัยจึงจัดสราง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  รายวิชา
งานปรับอากาศยานยนตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  สาขาวิชาเครื่องกล  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (PBL) รายวิชางานปรับอากาศยานยนต 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาขาวิชาเครื่องกล 
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และศึกษาความคิดเห็นของผูเรียน วิชางานปรับอากาศ
ยานยนต  ระดับประกาศนียบัตร วิชา ชีพ ช้ันสู ง  
สาขาวิชาเครื่องกล  ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (PBL) และการเรียนแบบปกติ 
 
 

3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 3.1  ไดแผนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหา
เปนฐานรายวิชางานปรับอากาศยานยนต  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
 3.2  ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ระดับความคิดเห็นของผูเรียน จากการใชแผนจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และแผนจัดการเรียนรู
แบบปกติ 
 
 4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

ผู วิจัยไดออกแบบเครื่องมือการวิจัย โดย
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วิชา
งานปรับอากาศยานยนต    จํานวน 9  หนวยการเรียน
ออกแบบทดสอบวัดผล     สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคทฤษฎี  แบบปรนัย  4 ตัวเลือก  จํานวน  80 ขอ 
แบบทดสอบภาคปฏิบัติจํานวน 7 ใบงานแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและการเรียนรูแบบปกติ 
4.1  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

4.1.1 ตัวแปรอิสระ   คือ   การจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานและการเรียนแบบปกติ  

4.1.2  ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และระดับความคิดเห็นของผูเรียนวิชางานปรับอากาศ
ยานยนต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
พุทธศักราช 2546 ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการเรียนแบบปกติ   
4.2  ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เครื่องมือ
ในการวิจัยมีดังนี้ 
 4.2.1  แผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
และแผนจัดการเรียนรูแบบปกติ วิชางานปรับอากาศ    
ยานยนต จํานวน 9 หนวยการเรียน 
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 4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคทฤษฎีชนิด 4  ตัวเลือกจํานวน 80 ขอ ที่มีคาอํานาจ
จําแนก 0.29-0.81  และแบบทดสอบภาคปฏิบัติ จํานวน 
7 ใบงาน 
 4.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่
มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
และการเรียนรูแบบปกติ 

4.2.4  การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา   
ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 7 ทาน 

4.2.5  การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ  
และความเชื่อมั่นซึ่งมีคาเทากับ 0.92 
4.3  การเก็บและรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล  
แบงกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมโดยดําเนินการสอน
ตลอดภาคเรียนที่ 2 / 2549 ระยะเวลา 80 ช่ัวโมง โดย
ใชแผนจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานและแผน
จัดการเรียนรูแบบปกติ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามขั้นตอน
ตอไปนี้ 

1. ดําเนินการจัดการเรียนรูวิชางานปรับ
อากาศยานยนต ในวิทยาลัยการอาชีพสวางแดนดิน 
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน และวิทยาลัยการอาชีพ
บึงกาฬ  โดยแบงนักศึกษาออกเปน 2  กลุมคือกลุม
ทดลองเรียนจากแผนจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
และกลุมควบคุม เรียนจากแผนจัดการเรียนรูแบบปกติ
โดยแบงออกเปนกลุมละ   49 คน  รวมนักศึกษา
ทั้งหมด 98 คน ซึ่งทั้งสองกลุมมีความรูความสามารถ
พ้ืนฐานกอนการเรียนทัดเทียมกัน 
               2. ทดสอบกอนการเรียนกับกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
ที่ไดสรางขึ้นทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวน
กลุมละ  80  ช่ัวโมง เทาๆ กัน 
 4. เก็บรวมรวมขอมูลหลังการทดลองสอน
ครบ  80  ช่ัวโมง  โดยใหผูเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน  ภาคทฤษฎีวิชางานปรับอากาศยานยนต   
80 ขอ ฉบับเดิมเหมือนกับกอนการเรียนแตสลับขอกัน 
สวนภาคปฏิบัติวัดจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
ใบงาน จํานวน 7 ใบงาน และแบบวัดความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  และแบบปกติ 
4.4  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและประมวลผล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยใชสถิติ  
คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การ
ทดสอบคา ที   และวิเคราะหระดับความคิดเห็นของ
ผูเรียนโดยใชเกณฑดังนี้ [ 4 ] 
4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความเห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความเห็นดวยอยูในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความเห็นดวยอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง   มีความเห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

5.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคทฤษฎี 
วิชางานปรับอากาศยานยนตของกลุมทดลองที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และกลุม
ควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ   
 
 

หน้าที่ 512



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-034 

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาคทฤษฎี วิชางานปรับอากาศยานยนตของ
ผูเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 
จากตารางที่ 1 พบวา  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาคทฤษฎี วิชางานปรับอากาศยานยนต  
คะแนนของผูเรียนกลุมทดลอง จากคะแนนเต็ม 80 
คะแนน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.71  และคะแนน
กลุมควบคุม  มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากบั 22.57 ผลการ
วิเคราะหนักศึกษาทั้ งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทาง      
การ เ รี ยน วิชาง านปรับอากาศยานยนต  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กอนการทดลอง ไม
แตกตางกัน 
 
5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี 
วิชางานปรับอากาศยานยนต ของกลุมทดลองที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และกลุม
ควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ หลังการทดลอง 
ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาคทฤษฎี วิชางานปรับอากาศยานยนต หลังการ
ทดลอง ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  และการเรียนแบบปกติ 
 
 
 
 

หมายเหตุ  *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

จากตารางที่  2  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ 
นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  มีค าคะแนนเฉลี่ ย เท ากับ  68.14      
สวนนักศึกษากลุมควบคุมที่ เรียนแบบปกติ  มีคา
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 63.12 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต หลังการ
ทดลองของทั้งสองกลุม พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือผูเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา นักศึกษาที่ไดรับการ
จัดการเรียนแบบปกติ 
 
5.3 การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู ภาคทฤษฎี 
กอนเรียน  และหลังเรียน ระหวางกลุมทดลองที่จัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  และกลุมควบคุมเรียน
แบบปกติ  โดยใช   t-test 
ตารางที่ 3  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการ
เรียนรูภาคทฤษฎี  กอนเรียน และ หลังเรียน ระหวาง
กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
และกลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ  
 
 
 
 
 

กลุม
ตัวอยาง 

N คะแนน
เต็ม 

x  S.D. df t Sig. 

กลุม
ทดลอง 

49 80 22.71 2.95 

กลุม
ควบคุม 

49 80 22.57 3.43 

96 0.221 0.826 

กลุม
ตัวอยาง 

N คะแนน
เต็ม 

x  S.D. df t Sig. 

กลุม
ทดลอง 

49 80 68.14 3.72 

กลุม
ควบคุม 

49 80 63.12 4.63 

96 5.913 0.000* 

หน้าที่ 513



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-034 

การจัดการ
เรียนรู 

จํานวน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย
กอน
เรียน

( x ) 

คะแนน
เฉลี่ย
หลัง
เรียน

( x ) 

t-test sign 

ปญหาเปนฐาน 
(กลุมทดลอง) 

 
 แบบปกติ  
(กลุมควบคุม) 

49 
 
 

49 

80 
 
 

80 

22.71 
 
 

22.57 

68.14 
 
 

63.12 

76.57 
 
 

49.60 

 
 

0.000* 

หมายเหตุ  *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรูภาคทฤษฎี 
กอนเรียน และ หลังเรียน ของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.71 คะแนน
และ 68.14  คะแนนตามลําดับเมื่อทดสอบความแตกตางของผล
การเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคา t-test  ได
คา  t = 76.57  พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สวนผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของ
ผูเรียนที่เรียนแบบปกติ   มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.57 คะแนน 
และ 63.12 คะแนน ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกตางของ
ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบคา t-test
ไดคา t = 49.60 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05 สรุปไดวา ผลการเรียนรูของผูเรียนที่เรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวา
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 
5.4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในภาคปฏิบัติ  
ระหวางกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  
ตารางที่  4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู 
ภาคปฏิบัติ  หลังเรียน  ระหวางกลุมทดลองที่จัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และกลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ  *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 จากตารางที่  4  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคปฏิบัติหลังเรียนวิชางานปรับอากาศยานยนต
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ของนักศึกษาที่
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)   
มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 81.40  และผลการเรียน
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ  มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
77.65    เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การทดลองของทั้งสองกลุม พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สรุปไดวา
ผูเรียนที่ไดรับการจัด การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักศึกษาที่
ไดรับการจัดการเรียนแบบปกติ  
5.5  ความคิดเห็นของผูเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และกลุม
ควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนแบบปกติ  
ตารางที่  5  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (PBL)  และกลุมที่
จัดการเรียนแบบปกติ   วิชางานปรับอากาศยานยนต  
โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้ 
 

การจัดการ
เรียนรู 

จํานวน 
คะแนน 
เต็ม 100 x  S.D. t-test Sig. 

- การจัดการ
เรียนรูโดย
ใชปญหา
เปนฐาน
(PBL)   

- การจัดการ
เรียนแบบ
ปกติ 

49 
 
 
 
 

49 

100 
 
 
 
 

100  

81..40 
 
 
 
 

77.65 

5.34 
 
 
 
 

5.15 

 
 
 

3.54 

 
 
 

0.001* 
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จากตารางที่ 5   พบวาความคิดเห็นของผู เรียนที่ไดรับ      
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีความเห็นดวยกับ
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก( x = 4.38 ) และเห็นดวยกับแผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.86 ) 
ตามลําดับ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

6.1  ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนน
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กอนเรียน ของ
นักศึ กษากลุ มทดลองและกลุ มควบคุม  พบว า 
นักศึกษากลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.7 
และกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนแบบปกติมี
คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.57  จากผลการทดสอบ    
วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความรู
พื้นฐานวิชางานปรับอากาศยานยนต  ไมแตกตางกัน  

6.2  ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนน
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคทฤษฎีหลังเรียน ของนักศึกษากลุมทดลองและ
กลุมควบคุม  พบวาผลการเรียนรูหลังเรียนของ
นักศึกษากลุมทดลอง ที่เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
68.14 ผลการเรียนรูหลังเรียนของนักศึกษากลุม
ควบคุม ที่เรียนแบบปกติ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
63.12 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นั่นคือผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
การจัดการเรียนแบบปกติ  และการทดสอบหลังเรียน 
ภาคปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ใชแบบทดสอบ จํานวน 7 ใบงาน พบวา
นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน   มีคาคะแนนเฉลี่ ย เทากับ  81.40 
คะแนน นักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 77.65 คะแนน และ ผลการเรียนรู
หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชางานปรับอากาศยาน
ยนต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเรียนแบบ
ปกติ มีความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 นั่นคือผูเรียนที่เรียนแบบใชปญหาเปน
ฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียน
แบบวิธีปกติ 
6.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  และแบบปกติ โดยภาพรวม นักศึกษา
มีความเห็นดวยเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง  2 วิธี โดย
นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานและนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ มีความเห็นดวย

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน 

การจัดการเรียนรูแบบปกติ รายละเอียด
ความ
คิดเห็น x

 
S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลํา 
ดับที่ 

x
 

S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลํา 
ดับที่ 

.       1. ดาน
บรรยากาศ 
การเรียนรู 
 

4.44 0.55 เห็นดวย
มาก 

2 3.93 0.72 เห็นดวย 
มาก 

1 

2.  ดาน
การจัด 
กิจกรรม
การ 
เรียนรู 

4.23 0.59 เห็นดวย
มาก 

3 3.81 0.68 เห็นดวย     
มาก 

3 

3.  ดาน
ประโยชน 
ท่ีไดรับ
จากเรียนรู 

4.48 0.54 เห็นดวย
มาก 

1 3.84 0.65 เห็นดวย
มาก 

2 

เฉลี่ย 
โดยรวม 

4.38 0.56 เห็นดวย
มาก 

 3.86 0.68 เห็นดวย      
มาก 
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เฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 4.38),และ( x =3.86) 
ตามลําดับ  
 
7. อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่สามารถ
นํามาวิเคราะหและอภิปรายผลดังนี้ 

7.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชปญหาเปนฐาน และการเรียนแบบปกติวิชางาน
ปรับอากาศยานยนต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ผลการวิจัยพบวา คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
กลุมทดลองเทากับ 68.28 คะแนน และคาคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนของกลุมควบคุมเทากับ 62.52 คะแนน 
ซึ่งกลาวไดวา นักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีผลการเรียนสูงกวา
กลุมควบคุมที่เรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของ วิชนีย  ทศศะ [5] ไดเปรียบเทียบผล
การ เ รี ยนรู เ รื่ อ งสิ่ ง แ วดล อมของนั ก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
หลักและแบบสืบเสาะหาความรู จากผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก มีผลการเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมสูง
กวานักเรียนที่จัดการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
สอดคลองกับ ดวงเนตร  ธรรมกุล [6] ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถคิด
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลที่ เรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักกับเรียนแบบดั้งเดิมผลการวิจัย  พบวา
คาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
คิด เห็นเกี่ ยวกับประสบการณในการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใชปญหาเปนหลักสูงกวากลุมที่

เรียนแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานเปนการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญให
โอกาสผูเรียนไดคิดและหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 
พรอมทั้งศึกษาเพิ่มเติมไดจากสื่อและเทคโนโลยีตางๆ 
ไดอยางอิสระและกวางขวาง โดยมีครูผูสอนคอยให
คําแนะนําชวยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครู ผูสอน
เป นผู ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป นที่ ป รึ กษ า ให ก า ร ช้ี แนะ
ขอบกพรองของผูเรียนตามทฤษฎีของ จอหน  ดิวอี้ 
(John Dewey) ผูซึ่งเปนตนแนวคิดวิธีการสอนแบบ
แกปญหาและเสนอแนวคิดวา การเรียนรูเกิดจากการ
ลงมือทําดวยตนเอง (Learning by doing) และการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่
เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรค
นิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหม
จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง
เปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด
ทักษะในการวิเคราะหและคิดแกปญหา [7] 

7.2  การศึกษาระดับความคิดเห็นดวยแผน
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และการเรียนแบบ
ปกติวิชางานปรับอากาศยานยนต ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ของนักศึกษามีความคิดเห็นเฉลี่ยเห็นดวย
อยูในระดับมากทั้ง2 วิธี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
ทั้ง 2 กลุม มีสถานภาพและขอมูลทั่วไปโดยภาพรวม
สวนใหญคลายกัน  มีบริบทและพื้นฐานวิชาชีพ
เดี ยวกัน  สภาพการจัดเครื่ องมืออุปกรณการเรี ยนรู
เหมือนกันและการจัดกิจกรรมทั้ง 2 วิธี มีเนื้อหาสาระ
ที่ไมยากเกินความรูความสามารถของผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เปนเนื้อหาที่สามารถ
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นําไปใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพอิสระ
ได ผูเรียนไดเรียนรู ศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง  เรียนรูไดอยางอิสระ และสนุกสนาน มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะและประสบการณ 
ภายในกลุมชวยเหลือกัน  ซึ่งสอดคลองกับ  อาภรณ  
แสงรัศมี [8]  กลาววา การเรียนแบบใชปญหาเปน
หลักเปนการเรียนที่ใหประสบการณในการเรียนรู
สรางความสนุกสนานดีกวาการนั่งฟงคําบรรยายเปน
เวลานานๆในหองเรียน และทําใหเกิดความจดจําที่
คงทน 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักศึกษาแยก
ตามแผนการจัดการเรียนรู พบวา นักศึกษาท่ีเรียนดวย
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีความเห็นดวยกับ
การจัดแผนการเรียนรูทั้งสองวิธี ซึ่งเห็นดวยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
แยกเปนดานตางๆ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้  คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู   ดาน
บรรยากาศการเรียนรู   และ ดานกิจกรรมการเรียนรู  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา วิชางานปรับอากาศยานยนต 
เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
ตรงตามสภาพความเปนจริงทันเหตุการณ เรียนแลว
สามารถนําไปประกอบอาชีพได เปนเนื้อหาสาระที่ไม
ยุงยาก นักศึกษาไดรวมกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมได
ระดมสมอง  ฝกกระบวนการคิดแกปญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไดศึกษาคนควาอยาง
อิสระตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มี
ความสารถในการติดตอสื่อสารเพื่อสืบคนขอมูลจาก
ผูเช่ียวชาญ ชุมชน และสื่อสารสนเทศได สามารถ
แกปญหาขอขัดของของระบบปรับอากาศในยานยนต
ไดดวยตนเอง สอดคลองกับ อันธิฌา  จองคํา [9] 

พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนแบบใชปญหา
เปนหลัก มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนสูงกวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหระบบ

กระบวนการผลิตแผนยิปซั่ม และวิเคราะหสมรรถนะ
เพื่อจัดทํามาตรฐานวิชาชีพชางซอมบํารุงระบบการ
ผลิตแผนยิปซั่ม วิธีดําเนินการคณะผู วิจัยไดจัดทํา
โครงการความรวมมือกับบริษัท สยามอุตสาหกรรม
ยิปซั่ม (สระบุรี) จํากัด เพ่ือคัดเลือกผูเช่ียวชาญในสาย
อาชีพจํานวน  11 คน   และดําเนินการจัดประชุม 
DACUM เพื่อวิเคราะหกระบวนการผลิต ภาระงาน 
และสมรรถนะหลักและสมรรถนะยอย แลวยกราง
จัดทําผังมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) 
ชางซอมบํารุงระบบการผลิตยิปซั่ม ผลการดําเนินงาน
ไดสมรรถนะหลักที่จําเปนจํานวน 14 สมรรถนะ แยก
ยอยเปน 106 สมรรถนะยอย ผลการประเมินโดยคณะ
ผูเช่ียวชาญชุดใหมจํานวน 5  คน เพ่ือการรับรองผัง
สมรรถนะไดคาระดับความเหมาะสมตามความเห็น
ของผู เ ช่ียวชาญอยูในระดับมากที่สุด สามารถนํา
มาตรฐานวิชาชีพที่พัฒนาไปใชประโยชนเพื่อการ

ประเมินสมรรถนะของชางซอมบํารุงระบบการผลิต  
ยิปซั่มประจําการ การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมฐาน
สมรรถนะ และการคัดเลือกบุคลากรใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

คําสําคัญ  :  มาตรฐานวิชาชีพ    ชางซอมบํารุง 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is to 

analyze gypsum manufacturing process and 

analyze for competency so as to set occupational 

standard for maintenance technician of gypsum 

manufacturing process. The Researchers 

organized cooperation project with “Siam 

Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd.” for 

selecting 11 experts in maintenance field. Then, 

the DACUM workshop was held so as to analyze 

for manufacturing process, job description, core 

competency, and element of competency. Then, 

the occupational standard for maintenance 

technician has been set up. The finding shows 
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that there are 14 core competencies which can 

be differentiated into 106 elements of 

competencies. In addition, the competency 

validation made by 5 new experts to certify the 

competency profile was shown to reach the 

highest range of appropriateness according to 

their opinion. Therefore, it can be implied that 

this standard can effectively be used to evaluate 

competency of those permanent maintenance 

technician of gypsum manufacturing process; to 

contribute to develop a course for competency 

training; and to select for new employer. 

 

 Keywords : Occupational Standard,  Competency 
Standard 

 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันประเทศไทย เปนประเทศที่เปนฐาน
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมชั้นนํา ที่มีผลผลิตเพื่อการ
สงออกและใชในประเทศจํานวนหลากหลายชนิด แต
ปญหาการผลิตที่ผานมาพบวากําลังคนในภาคอุตสาหกรรม
ดังกลาว มีคาเฉลี่ยของความรูเพียง 7.3 ป[1] ทําใหเปน
ขอจํ ากัดในการผลิตสินค าที่ มีคุณภาพ  มีความ
จําเปนตองจัดเตรียมกําลังคนที่มีผีมือตรงตามที่
อุตสาหกรรมตองการ กอปรกับการผลิตกําลังคนใน
ภาคการศึกษาปจจุบัน ก็ยังไมสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
ซอมบํารุง ซึ่งมีสถานศึกษาเพียงไมกี่แหง ที่ผลิตชาง
ซอมบํารุงออกสูตลาด แรงงานโดยตรง 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี) 
จํากัด เปนสถานประกอบการผลิตยิปซั่มช้ันนําของ

ประเทศไทย แตปจจุบันประสบปญหาในการซอม
บํารุงเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต อันเนื่องมาจาก
ขาดชางซอมบํารุงเฉพาะทาง จําเปนตองแกปญหาโดย
รับชางในสาขาเครื่องกลและไฟฟามาทดแทน ซึ่งตอง
พัฒนาความรูและทักษะเฉพาะในสวนที่ขาดหายไป 
ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพชางซอมบํารุง
เฉพาะทาง  จึงมีความสําคัญ  ในการที่จะชวยเปน
แนวทางเพื่อการตรวจวัดสมรรถนะของชางประจําที่มี
อยู  และยังเปนแนวทางในการรับชางใหมใหได
คุณสมบัติมีสมรรถนะตรงตามความตองการ  

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อวิเคราะหจัดทําระบบกระบวนการผลิต
แผนยิปซั่ม 

2.2 เพื่อวิเคราะหสมรรถนะที่ตองการของชาง
ซอมบํารุงระบบการผลิตแผนยิปซั่ม และพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ ชางซอมบํารุงระบบการผลิตแผนยิปซั่ม 
 
3. เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวของ 

3.1 มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards)[2]  
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 

(Competency Standards)   เปนการสรางกรอบ
ความสามารถของบุคคลใหปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ในการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพนี้ไมไดกําหนดโดยหนวยงานรัฐ แต
พัฒนาโดยผูเกี่ยวของกับอาชีพหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ 
โดยตรง เชน สมาคมวิชาชีพ  สมาคมผูคา  สมาคม
ผูผลิต กลุมอาชีพ  เปนตน ในกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ จะมีผูแทนจากกลุมอาชีพมารวมกัน
พัฒนา ดังนั้นมาตรฐานอาชีพนี้อาจกลาวไดวาพัฒนา
โดยภาคอุตสาหกรรม 
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แนวทางที่ใชในการพัฒนา  ใช เทคนิคการ
วิเคราะหหนาที่   (Functional Analysis)   เพื่อสราง
แผนภาพหนาที่ (Functional Map) งานหลัก งานยอย
ที่ ต อ งดํ า เนิ นก าร  ซึ่ งสะท อนถึ งสมรรถนะที่
ผูปฏิบัติงานตองมี ที่อยูในรูปของความรู ทักษะ และ
เจตคติในการปฏิบัติงาน 

 

3.2 กระบวนการ DACUM[3]  

DACUM ยอมาจาก Developing A Curriculum 
ซึ่งเปนกระบวนการสําหรับการวิเคราะหอาชีพ (Occupational 
Analysis) ซึ่งตองอาศัยผูเช่ียวชาญในงานหรืออาชีพนั้นๆ 
มาบอกวิธีการปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จผลในอาชีพนั้นๆ 
โดยผูเช่ียวชาญจะสามารถอธิบายขอบเขตลักษณะงาน 
วิธีปฏิบัติงาน สมรรถนะที่ตองการเพื่อทํางานไดอยาง
สําเร็จผล จุดแข็งของกระบวนการ DACUM มาจาก
หลักการที่วา Expert Worker จะอธิบายรายละเอียด
ของงานไดอยางดี รายละเอียดของภารกิจหรืองานหลักๆ 
จะสามารถแยกแยะเปนงานยอยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ไดโดย  Expert Worker   และงานยอยแตละงานจะ
สะทอนภาพของสมรรถนะ (Competency) ที่มีอยูในรูป
ของความรู ทักษะ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค
ไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นแลวขอดีของกระบวนการ 
DACUM ก็คือใชเวลาในการดําเนินการไมมาก (ประมาณ 
2-3 วัน) แยกแยะงานไดละเอียดในจุดที่สําคัญๆ ดังนั้น
จึงทําใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงตามที่กลุมอาชีพตองการ 
กระบวนการ DACUM จึงถูกนํามาใช เพื่อประโยชน
ในการดําเนินกิจกรรมหลายๆ ประการ เชน จัดทํา QS 
Standards, Competency Test Development  และ 
Trainee Achievement Records เปนตน  

3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดทําวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐานสมรรถนะตาง ๆ   ไดแก   สัญชัย อินทพิชัย   
เรื่อง อาชีพกอสราง/โยธา  สมคิด สายแวว เรื่อง อาชีพ
ยานยนต  ทองเหมาะ  สุภาลี  เรื่อง   อาชีพงานผลิต 
(Cutting) สุนทร นาคโนนหัน เรื่อง อาชีพงานเชื่อม  
รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์ เรื่องอาชีพการโรงแรม  เพิ่มสุด 
นิติสิงห เรื่อง อาชีพอัญมณี มนตชัย ควรนิยม เรื่อง
อาชีพเครื่องนุงหม มนตชัย มนูธาราม เรื่อง อาชีพสิ่งทอ    
อรสา รามโกมุท เรื่องอาชีพแมบาน บัญชา วิชยานุวัติ 
เรื่องอาชีพคาปลีก และสุรพล คนตรีสวัสดิ์ เรื่องอาชีพ
ผูบริหารอาชีวศึกษา 
 
4. วิธีการดําเนินการ 
 

4.1 ขั้นศึกษาปญหา รวบรวมขอมูล เตรียมการ 
และคัดเลือกผูเช่ียวชาญในสายอาชีพ    เพื่อจัดตั้งเปน
คณะกรรมการยกรางมาตรฐานอาชีพ   ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญ 11 คน ซึ่งเปนพนักงานประจํา ในสายงาน
ซอมและบํารุงสายการผลิตแผนยิปซั่มโดยมีผูดําเนินการ
จากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส จํานวน 4 คน 

4.2 ขั้นดําเนินการโดยใชกระบวนการ DACUM   
เริ่มจากการจัดประชุมแนะนํากรรมการ  และปฐมนิเทศ
คณะกรรมการ 

4.3 ขั้นประชุมปฏิบัติการ  วิเคราะหกระบวน 
การการผลิต และวิเคราะหภาระงาน ของชางซอมบํารุง
ระบบการผลิตแผนยิปซั่ม 

4.4 วิเคราะหสมรรถนะที่ตองการของชาง
ซอมบํารุง ในรูปของสมรรถนะหลัก และสมรรถนะยอย 
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4.5 จัดทําผังสมรรถนะ (Competency Profile) 
เพื่อใหเปนมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard) 

4.6 เชิญผูเช่ียวชาญอีกคณะ    ซึ่งมีตําแหนง
ผูจัดการและหัวหนางานฝายผลิต ฝายโรงงาน ฝายประกัน
คุณภาพ รวม 5 คน ทําหนาที่ในการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานอาชีพ 

4.7 จัดทํามาตรฐานอาชีพ  ชางซอมบํารุง
ระบบการผลิตแผนยิปซั่มฉบับสมบูรณ 
 
5. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานในการวิเคราะหจัดทําผัง
สมรรถนะ ผลที่ไดมีดังนี้ 

5.1 ผลการวิเคราะหระบบงานกระบวนการ
ผลิตแผนยิปซั่ม มีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 9 ขั้นตอน 
ดังแสดงในภาพที่ 1 และระบบสนับสนุนการผลิต
แผนยิปซั่ม   ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 1: แผนภูมิกระบวนการผลิตแผนยิปซั่ม 
 

 
 

ภาพที่ 2: แผนภูมิระบบสนับสนุนการผลิต 
แผนยิปซั่ม 

 

Utilities 
10 

Air Compressor
10.1 

Transformer 
10.2 

Water System 
10.3 

Waste Recycle System 
10.4 

Paper  5 

Cutting  7 

Mixing  4 

Calcining 3 

Griding  2 

Crushing 1 

Dryer  8 

Outlet  9 

Board Forming  6 

Wet Additive 
4.2 

Dry Additive 
4.1 
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5.2. ผลการวิเคราะหสมรรถนะหลัก   ของ
ชางซอมบํารุง   ประกอบดวย 14 สมรรถนะหลัก และ 
106 สมรรถนะยอย ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: รายละเอียดของสมรรถนะหลักและยอย 
ของชางซอมบํารุงระบบการผลิตแผนยิปซั่ม 

สมรรถนะหลัก 
จํานวน

สมรรถนะยอย 
1. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบหลอล่ืน 

2 

2. วิเคราะหตรวจสอบและซอมบํารุง 
    ระบบ Power Distribution 

7 

3. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบตัด/ 
    เจียร 

5 

4. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ      
    นิวเมติกส และ ไฮดรอลิกส 

9 

5. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบกรองฝุน  
    และพัดลม  

3 

6. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
    ลําเลียง/ระบบสงกําลัง 

7 

7. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบบด 14 
8. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบปม 6 
9. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบขับ  
    และควบคุมมอเตอร 

4 

10. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบไอน้ํา 
     และแกส 

18 

11. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
      เคร่ืองยนตดีเซล 

12 

12. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
      เคร่ืองวัดและเครื่องชั่งรถบรรทุก 

7 

13. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
     ควบคุมดวยพีแอลซีและเซนเซอร 

5 

14. บริหารขอมูลการซอมบํารุง 7 
รวม 14 สมรรถนะหลัก 106 

 

5.3.  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
สมรรถนะ   ตามมาตรฐานวิชาชีพชางซอมบํารุง   

โดยใชแบบประเมินความเหมาะสม 4 ระดับ 
คือ 

4  แสดงวา เหมาะสมมากที่สุด 
3  แสดงวา เหมาะสมมาก 
2  แสดงวา เหมาะสมปานกลาง 
1  แสดงวา เหมาะสมนอย 

โดยใชเกณฑประมาณคาของประคอง[5]  ดังนี้ 
1.00-1.74 หมายถึง มีความเหมาะสมนอย 
1.75-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
2.50-3.24 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
3.25-4.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

ตารางวิเคราะหงานของชางซอมบํารุงตอสมรรถนะ
หลักที่ไดจัดทําขึ้นมามีดังแสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2: การประเมินของผูเช่ียวชาญ 

สมรรถนะหลัก คาเฉลีย่ 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
    หลอลื่น 

4.00 มากที่สุด 

2. วิเคราะหตรวจสอบและซอมบาํรุง  
    ระบบ Power Distribution 

3.23 มาก 

3. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
     ตัด/เจียร 

2.69 มาก 

4. ตรวจสอบและซอมบํารุง ระบบ  
     นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 

3.08 มาก 

5. ตรวจสอบและซอมบํารุง  
    ระบบกรองฝุน และพัดลม  

4.00 มากที่สุด 

6. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
    ลําเลียง/ระบบสงกําลัง 

4.00 มากที่สุด 

7. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบบด 3.25 มากที่สุด 
8. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบปม 3.13 มาก 
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ตารางที่ 2: การประเมินของผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

สมรรถนะหลัก คาเฉลีย่ 
ระดับความ
เหมาะสม 

9. ตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 
    ขับ และควบคุมมอเตอร 

3.00 มาก 

10. ตรวจสอบและซอมบํารุง 
     ระบบไอน้ําและแกส 

2.84 มาก 

11. ตรวจสอบและซอมบํารุง 
      ระบบเครื่องยนตดีเซล 

4.00 มากที่สุด 

12. ตรวจสอบและซอมบํารุง 
     ระบบเครื่องวัดและเครื่องชั่ง 
     รถบรรทุก 

2.67 มาก 

13. ตรวจสอบและซอมบํารุง 
     ระบบควบคุมดวยพีแอลซ ี
     และเซนเซอร 

3.29 มากที่สุด 

14. บริหารขอมูลการซอมบํารุง 4.00 มากที่สุด 
รวม 3.37 มากที่สุด 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะแตละดาน มีความ
เหมาะสมอยูระหวาง 2.67 - 4.00 โดยมีคาเฉลี่ยของ
ทุกสมรรถนะเทากับ 3.37 ซึ่งอยูระดับมากที่สุด ซึ่ง
ผู วิ จั ยจะไดดํ า เนินการพัฒนาปรับปรุ งในจุดที่
เหมาะสมมากใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 
6. สรุป  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค   เพื่อพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพชางซอมบํารุงระบบการผลิตแผนยิปซั่ม  วิธี
ดําเนินงานผูวิจัยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูเช่ียวชาญ
ในอาชีพ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานประจําในสายงานผลิต
แผนยิปซั่ม  จํานวน  11  คน  รวมทั้งคณะกรรมการ  
จากศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 4 คน 

ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ DACUM Workshop 
ผลการดําเนินงานประชุมใชเวลา 3 วัน ไดผังกระบวน 
การผลิตแผนยิปซั่มและงานยอย และไดมาตรฐานอาชีพ 
ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 14 สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะยอย 106  สมรรถนะยอย ผลจากการวิจัย
ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอสถานประกอบการ ในการใช
มาตรฐานวิชาชีพ ในการตรวจสอบและตรวจวัดสมรรถนะ
ที่มีและที่ตองการของพนักงานประจํา เพื่อจะไดพัฒนา
ปรับปรุงใหมีสมรรถนะตามตองการ นอกนั้นสถาน
ประกอบการยังสามารถนํามาตรฐานอาชีพ ไปใชใน
การคัดเลือกพนักงานใหมใหไดตรงตามอาชีพ และยัง
สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรฝกอบรม ตลอดจน
โมดูลการฝกอบรม เพื่อใหไดสมรรถนะตรงตามตองการ
ในอาชีพ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณคณะผูเช่ียวชาญในสาย
อาชีพชางซอมบํารุงระบบการผลิตแผนยิปซั่ม คณะ
ผู เ ช่ียวชาญจากบริษัท  สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม 
(สระบุรี )  จํ ากัด   และคณะกรรมการจากศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย -ฝรั่ ง เศส  ซึ่ งมีผู ช วย
ศาสตราจารยพนาฤทธิ์   เศรษฐกุล เปนประธาน ที่ได
สนับสนุนใหการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว 
 
8. เอกสารอางอิง 

[1] ชนะ กสิภาร, รศ.ดร. นวัตกรรมการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมอาชีพเขาสูคุณวุฒิวิชาชีพ. วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา, ปที่ 14 ฉบับที่ 41 (มกราคม-
มีนาคม 2545), กรุงเทพฯ. 

หน้าที่ 524



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-052 

 [2]  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.    รายงาน
การสังเคราะหการศึกษาและวิจัยเพื่อสงเสริมการ
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ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป,    พิมพครั้งที่  3, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2539. 
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การสรางและหาประสทิธิภาพชุดฝกอบรม เร่ืองเทคนิคการสอนงานสําหรับ
หัวหนางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย 

Construction and Evaluation the Training Package : “The Training 
Techniques for the Foreman and Supervisor in the Production and 

Service Industrial Sector in Thailand” 
 
 

สมยศ   เจตนเจริญรักษ 
E - mail :  sjj@kmutnb.ac.th 

 
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและ
หาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม  เรื่ อง เทคนิค        
การสอนงานสําหรับหัวหนางาน ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการของประเทศไทย   เนื่องจาก     
การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะชวยใหบุคลากร
ทํางานไดอยางถูกตองและผลงานมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงลดการสูญเสียในการทํางาน  ดังนั้นหัวหนางาน
จําเปนที่จะตองมีความรูและทักษะในดานการสอนงาน 
ชุดฝกอบรมนี้สรางขึ้นตามกระบวนการวิจัย เริ่มจาก
การวิเคราะหงาน  วิเคราะหหัวขอการฝกอบรม สราง
หลักสูตรการฝกอบรม  สรางเครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบทดสอบความรู  แบบประเมินการฝกอบรม คูมือ
การฝกอบรม โดยผานกระบวนการวิเคราะหความ
สอดคลอง (IOC) หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
วิเคราะหความเหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญดานตางๆที่
เกี่ยวของกับการวิจัย  จากนั้นนําไปทดลองใชกับ    

กลุมตัวอยางจํานวน 185 คน และเก็บผลการทดลอง
ม า วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ จ า ก ก า ร ฝ ก เ พื่ อ ห า
ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม 
 ผลการวิจัยพบวาชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นมี
ความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหา   โดยมีค าดัชนีความ
สอดคล อ งสู ง ก ว า  0 . 5   ค า ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ขอ ง
แบบทดสอบสูงกวา 0.8  ความเหมาะสมของแบบ
ประเมินผลมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.33-3.43  ความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอชุดฝกอบรมมีระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.0-3.8 คะแนน  ความพอใจของการฝกอบรม
ของผูที่ เขารับการฝกอยูที่ระดับ  2.04-3.52  เมื่อ
วิ เคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมไดผล 
75.56/76.04 ซึ่งสูงกวาสมมุติฐาน 75/75 ที่ต้ังไว  และ
ผูปฏิบัติงานที่ไดรับการสอนงานจากผูผานการอบรม
ในหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน  สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามเกณฑที่กําหนดไว 
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Abstract 
 

 The Objective of this research is to 

construct and find out the effectiveness of 

training package : The Training Techniques for 

the Foreman and Supervisor in the Production 

and Service Industrial Sector in Thailand. 

Therefore the effectiveness training will develop 

the competency and quality of working and also 

lessen the lost of work. It is necessary for the 

supervisor to gain more knowledge and skill for 

training as well. This research is constructed 

according to the research methodology, job 

analysis, topic analysis and training curriculum 

designed. The research tool is training package, 

exercise, achievement test, and checklist. The 

analysis of content validity has done by index of 

consistency (IOC) and analysis reliability of 

norm referenced test and reliability of   criterion 
referenced test. Then try out with 185 sampling, 

gathering data for analysis and find out the 

effectiveness of training package. 

 The result of the research defined that 

the training package has validity and reliability 

content more that 0.5 and 0.8 successively. The 

assessment sheet has scale 3.33-3.43. The scale 

of trainee satisfaction 2.04-3.52. The training 

package has the effectiveness 75.56/76.04 which 

is higher than the criteria set 75/75. That mean 

the trainees who passed this training can work 

efficient as the criterion set. 

 

Keywords: Training Package, Training Techniques, 

Foreman and Supervisor, Production and Service 

Industrial Sector in Thailand. 

 
บทนํา 
 ปจจัยเกื้อหนุนที่ชวยใหการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ และมีความสามารถในการ
แข ง ขั นสู ง คื อ คว ามสาม า รถของบุ คคลหนึ่ ง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ หน่ึงและประการ
สุดทายคือความพรอมของเงินทุนประเทศที่พัฒนา
แลวจะมีความไดเปรียบในปจจัยทั้งสามอยูมากสวน
ประเทศที่กําลังพัฒนาจะพบวา  ความสามารถใน
ปจจัยดังกลาวขางตนยังดอยและขาดความเขมแข็ง 
 ปญหาที่พบวาเปนสาเหตุของการไมสอนงาน 
และขาดคุณภาพในการสอนงานของหัวหนางานมัก
เกิดจากการมีทัศนคติที่ไมถูกตองในเรื่องการสอนงาน 
เชน กลัวลูกนองจะกาวหนาเสมอตน กลัวบทบาท
หนาที่ของตนจะลดลง  และหัวหนางานบางแหงยัง
ปดบังความรูแกคนงานใหม (บุญศักดิ์, 2541 : 29) ซึ่ง
นับเปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง และถึงแมหัวหนางาน
ที่มีทัศนคติที่ดีในการสอนงานมีความตั้งใจที่จะสอนงาน 
แตมักจะพบปญหาในเรื่ อง เทคนิค วิธีการสอน           
ที่ถูกตองซึ่งหัวหนางานเหลานั้นยังขาดอยู โดยเหตุ
ดังกลาวขางตน  ผู วิจัยซึ่ งไดทํางานเกี่ ยวกับการ
ฝกอบรมเพื่อใหเกิดความสามารถในการสอนงานมานาน 
จึงไดสนใจที่จะทําการวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพในการสอนงานแกหัวหนางาน 
 
 
 
วัตถุประสงคงานวิจัย 
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เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกอบรม  เรื่อง
เทคนิคการสอนงานสําหรับหัวหนางานในภาค 
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศไทย 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ชุดฝกอบรม ที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชใน
การฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
กําหนด 75/75 

2. ผูปฏิบัติงานที่ไดรับการสอนงานจากผูผานการ
อบรมในหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน  สามารถ
ปฏิบัติงานไดตามเกณฑที่กําหนด 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา 

งานวิจัย เอกสารตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนําทฤษฎีและ

หลักการตางๆ มาเปนแนวทางในการวิจัย และเปน

ขอมูลอางอิงในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ตามหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร 

2. หัวหนางาน 

3. การสอนงาน 

4. การสอนงานปฏิบัติ 

5. การวิเคราะหงานเพื่อการสอน 

6. การเตรียมการสอน 

7. กระบวนการในการฝกอบรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สรางชุดฝกอบรมเรื่อง การสอนงานสําหรับ

หัวหนางาน  โดยศึกษาถึงประเด็นปญหาและแนว
ทางการวิจัย   โดยกําหนดกลุมประชากรซึ่ง เปน
หัวหนางานในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

และกลุมตัวอยาง คือหัวหนางานในอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนคอมพิวเตอร ผลิตลอรถยนต  ผลิตเสนใยสิ่งทอ  
และอุตสาหกรรมบริการยานยนต จํานวน 185 คน 

2. นําชุดฝกอบรมที่ไดใหผูเช่ียวชาญจํานวน 10 ทาน  
ตรวจสอบและประเมินผลในดานตางๆดังนี ้

2.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) 

2.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินผลการ
ฝกอบรม 

2.3  ความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกอบรม 

3. การทดลองใชชุดฝกอบรม 

3.1  ทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมทดลองซึ่งเปน
หัวหนางานจํานวน 25 คน จากบริษัทเอนไกไทย 
จํากัด 

3.2  ทดลองภาคสนาม  ใชกลุมตัวอยางที่
กําหนดไวจํานวน 185 คน จากสถานประกอบการ
และศูนยฝกวิชาชีพในโครงการพระดาบส  โดย
ฝกอบรมเปนรุน รุนละ 30 คน จํานวน 6 รุน และ 5 คน 
จํานวน 1 รุน  รุนละ 4 วัน แลวเก็บผลการฝกอบรมมา
วิเคราะหผล  จากนั้นใหผูฝกสอนงานในกลุมสุดทาย
จํานวน 5 คน ไปออกแบบการสอนงานจริง เพื่อนําไป
เปนผูสอนงานและเก็บผลสัมฤทธิ์ของการสอนงานมา
วิเคราะหผลตอไป 

3.3  ทดลองสอนงานจริง  เปนกลุมผูผานการ
ฝกอบรมการสอนงานจํานวน 5 คน  โดยสอนงานแก
ผูฝกวิชาชีพ  ในโครงการพระดาบส  
 กลุมผูผานการฝกอบรมการสอนงาน 5 คน ไดรับ
มอบหมายใหสอนงานแกผูฝกวิชาชีพ จํานวน 24 คน 
ใน 5 หัวขอเรื่องดังนี ้
 
 

1. การบริการเครื่องยนตเบนซิน 
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2. การบริการระบบหามลอรถยนต 
3. การบริการเครื่องยนตดีเซล 

4. การบริการเครื่องยนตระบบ EFI 

5. งานวัดละเอียดในงานชางยนต 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
หัวขอและวัตถุประสงคการฝกอบรม  ขอมูลการ
วิ เคราะหความสอดคลองระหวางขอสอบและ
วัตถุประสงค และขอมูลความเห็นของผูเช่ียวชาญที่มี
ตอหัวขอการประเมินและแบบประเมินผล โดยมอบ
แบบประเมินความคิดเห็นใหผูเช่ียวชาญพิจารณา ทํา
ความเขาใจถึงหัวขอการประเมิน และจุดมุงหมายของ
การประ เมิน  และรวบรวมแบบประ เมินจ าก
ผูเช่ียวชาญตาง ๆ มาวิเคราะห 
 2. ขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอชุด
ฝกอบรม ผูวิจัยมอบชุดฝกอบรมและแบบประเมิน
ความคิดเห็นใหผู เ ช่ียวชาญพิจารณา โดยตกลงทํา
ความเขาใจในรายละเอียดและเกณฑของหัวขอการ
ประเมินใหเขาใจตรงกันกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
จากนั้นรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะห 
 3. ขอมูลประเมินผลการฝกการนําเสนอเพื่อ
การสอนงานขอมูลประเมินผลงานการวิเคราะหงาน 
และการหาความจําเปนในการสอน ขอมูลประเมินผล
การปฏิบัติการสอน การวางแผนการสอน การใชสื่อ 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางที่ทําการฝกอบรม 
โดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถในหัวขอที่ทํา
การประเมินมากกวา 1 ทาน รวมกันประเมินผลจาก
การสอน  และผลงานที่ผูฝกอบรมทําออกมา โดย
ความเห็นของวิทยากรทุกทานจะสรุปลงในแบบ
ประเมินใบเดียว 

 4. ขอมูลผลคะแนนการทดสอบความรูในดาน
การสอน และขอมูลความคิดเห็นของผู เขารับการ
ฝกอบรม ดําเนินการหลังจากดําเนินการฝกอบรมตาม
กระบวนการที่กําหนดแลว ผูวิจัยแจกขอสอบและใบ
คําตอบ พรอมแบบประเมินความคิดเห็นของผูเขารับ
การฝกอบรมใหผูฝกอบรมทําในระยะเวลาประมาณ 
30 นาที  นําใบคําตอบและขอมูลความคิดที่ไดมา
วิเคราะหผล 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลของการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนมากเปน
ชาย ที่มีระดับความรูระดับตํ่าปริญญาตรี มีอายุอยู
ระหวาง 26-30 ป มีอายุงานเฉลี่ยนอยกวา 5 ป  ซึ่ง
ไดผลการวิเคราะหดังตอไปนี้เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยพิจารณาจาก 

• คาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ
หัวขอในการฝกอบรมอยูระหวาง  0 .5-1  และมี
คาเฉลี่ยที่ 0.91  ซึ่งเปนคาที่มีความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาสูงกวาเกณฑ 0.5 ที่ต้ังขึ้น 

• คาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ
แบบทดสอบวัดความรูอยูระหวาง  0.2-1  และมี
คาเฉลี่ยที่ 0.83  ซึ่งเปนคาที่มีความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาสูงกวาเกณฑ 0.5 ที่ต้ังขึ้น 

• คาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ
หัวขอในการประเมินผลอยูระหวาง 0.5-1  และมี
คาเฉลี่ยที่ 0.94  ซึ่งเปนคาที่มีความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาสูงกวาเกณฑ 0.5 ที่ต้ังขึ้น 

การวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑของ Livingstonไดคาความเชื่อมั่น 0.83 
สูงกวา เกณฑ  0.75 ดังนั้นแบบทดสอบนี้มีความ
เหมาะสมในการใชเครื่องมือวิจัยได   

หน้าที่ 529



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-056 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่
มี ต อ แบบประ เ มิ น ผลก า รอบรมพบว า  แบบ
ประเมินผลที่ใช เปนเครื่องมือในการวิจัยมีความ
เหมาะสมดังนี้ 

• ดานการนําเสนออยูระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.33  
• ดานการวิเคราะหงานอยูระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 

3.43  
• ดานการสอนงานอยูระดับ ดี มีคาเฉลี่ย 3.42 
ผลการพิจารณาชุดฝกอบรมโดยผูเช่ียวชาญพบวา 

ชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นอยูในเกณฑดี-ดีมาก มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 3.0-3.8  

ผลจากการทดลองฝกอบรมกลุมตัวอยางใน
หัวขอตางๆ พบวาผลของการทดสอบความรูมีคาเฉลี่ย 
31.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และคิดเปน
รอยละเฉลี่ยของทั้งหมดแลวเทากับ 78.80   

ผลการฝกการสอนงานจากการประเมินผลดวย
แบบประเมินที่สรางขึ้นอยูในระดับ ดี-ดีมาก พบวา
คะแนนเฉลี่ยจากการฝกระหวางกระบวนการการสอนงาน
คือ 333.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 415 คะแนน คิดเปน
รอยละ 80.39 ของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด และเมื่อรวม
คะแนนทั้งหมดแลวคะแนนเฉลี่ยของการฝกอบรม
เทากับ 365.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 455 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 80.25   

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู เขารับการ
ฝกอบรมพบวาผูเขารับการฝกอบรมสวนมากมีความ
พึงพอใจกับความรูที่ไดรับในระดับ ดี ผูเขารับการ
ฝ กอบรมพอใจกับ รู ปแบบการฝ กอบรมและ
บรรยากาศในการฝกอบรมในระดับดี 

จากผลของคะแนนจากการฝกอบรมและทดสอบ
นํามาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
ฝกอบรม ผลการวิจัยพบวา 

1.  ชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นสามารถนําไปใช
ฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
75/75  และจากผลการวิจัยพบวาชุดฝกอบรมนี้
สามารถใชฝกอบรมหัวหนางานในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการไดอย างมีประสิทธิภาพที่ 
75.56/76.04  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

2. ผูผานการฝกอบรมเรื่องเทคนิคการสอนงาน
สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปสอนงานจริงได
อยางมีประสิทธิภาพทําใหผูรับการสอนงานจริงมี
ความสามารถตามเกณฑดังนี้ 

2 .1   ประสิทธิภาพของชุดการสอนงาน
ปฏิบัติการบริการเครื่องยนตเบนซิน มีประสิทธิภาพที่  
96.98/95.98  ซึ่งมากกวาเกณฑ 90/90 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่กําหนดไว 

2 .2   ประสิทธิภาพของชุดการสอนงาน
ปฏิบัติการบริการเครื่องยนตดีเซล มีประสิทธิภาพที่  
93.01/94/94  ซึ่งมากกวาเกณฑ 90/90 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่กําหนดไว 

2 .3   ประสิทธิภาพของชุดการสอนงาน
ปฏิบัติการบริการระบบหามลอรถยนตมีประสิทธิภาพ
ที่  100/100  ซึ่งเทากับเกณฑ 100/100 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่กําหนดไว 

2.4  ประสิทธิภาพของชุดการสอนงานปฏิบัติงาน 
วั ด ล ะ เ อี ย ด ใน ง านช า ง ยน ต ใ น ภ า คท ฤษฎี มี
ประสิทธิภาพที่ 94.56/87.13  ซึ่งมากกวาเกณฑ 80/80 
และในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพที่ 95.67/92.69  ซึ่ง
มากกวาเกเกณฑ 90/90 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่
กําหนดไว 

2 .5   ประสิทธิภาพของชุดการสอนงาน
ปฏิบัติงานบริการเครื่องยนต EFI ในภาคทฤษฎีมี
ประสิทธิภาพที่ 85.53/80.34 ซึ่งมากกวาเกณฑ 80/80 
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และในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพที่ 95.44/95.52 ซึ่ง
มากกวาเกเกณฑ 90/90 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่
กําหนด 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานที่ผูวิจัยออกแบบ
และสรางขึ้นนี้ ประกอบไปดวยหัวขอของการให
ความรูและการฝกทักษะดังตอไปนี้ คือ 

1. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 
    หัวหนางานตอการสอนงาน 
2. คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการสอนงาน 
3. กระบวนการเรียนรูของมนุษย 
4. เทคนิคการสื่อความหมายเพื่อการสอนงาน 
5. เทคนิคการวิเคราะหงานและการหาความจําเปน 
6. เทคนิคการออกแบบวิธีการสอนงาน 
7. แนวทางการวิเคราะหผูเรียนและจิตวิทยา 
    ในการสอนงาน 
8. เทคนิคการติดตามและประเมินผล 
หัวขอความรูและทักษะที่จัดไวมีสวนชวยและ

สงเสริมใหเกิดทักษะในการสอนงานไดเปนอยางดียิ่ง 
เพราะในขณะดําเนินการวิจัยพบวา ในการฝกแตละ
ขั้นตอน ผูฝกจะมีการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการ
สอนงานทีละขั้นตั้งแตขั้นพื้นฐานถึงขั้นประยุกตเขาสู
ขั้นตอนการสอนในการประเมินผลการฝกขั้นสุดทาย
ไดดีผานเกณฑที่ต้ังไว 

ในการสอนงาน   ผูที่ จะสอนงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรูของมนุษยเปนลําดับแรก 
เพราะกระบวนดังกลาวประกอบไปดวยขั้นตอน 4 
ขั้นตอนคือ  1) ขั้นพบปญหาและสนใจที่จะแกปญหา
นั้น  2) ขั้นศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่

เกิดขึ้น   3) ขั้นลงมือแกปญหาที่พบดวยขอมูลที่
คนความา และ 4) ขั้นพบคําตอบในการแกปญหานั้น  
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นดังกลาว จะเปนฐานรากของการ
ออกแบบกระบวนการการสอนงาน  ซึ่งผูรับการฝก
จะตองประยุกตไปสูการสอนงานจริงใหได 

ในการฝ กอบรมในหลักสู ตรนี้   ผู วิ จั ย ได
ออกแบบใหหัวหนางาน เรียนรูในหัวขอตางๆผาน
กิจกรรมที่วางไว   โดยอาศัยหลักการเรียนรูทั้ง  4 
ขั้นตอนเชนกัน  ดังนั้นในทุกกิจกรรมผูฝกจะไดรับรู
ปญหา และแกปญหาที่ถูกกําหนดไวดวยขอมูลตางๆที่
มีอยูจนพบกับคําตอบที่ถูกตอง  การอบรมในลักษณะ
เชนนี้มีสวนชวยใหผูฝกพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
โดยอาศัยการทํางานเปนกลุมและลงมือลองทําดวย
ตนเอง จากการฝกที่จัดไวใหในแตละชวงของการฝก  
นอกจากนี้การใหคะแนนจากการประเมินผลการฝก 
และแจงแกผูฝกโดยบอกจุดบกพรองที่ตองแกไข  
และมีการเสริมแรงดวยการใหคําชมเชยในกรณีที่ผูฝก
ทําไดถูกตอง ก็เปนสวนชวยใหผลการฝกอบรมครั้งนี้
ประสบผลสําเร็จเชนกัน 

อย า งไรก็ตาม  ในขณะดํ า เนินการฝกตาม
หลักสูตรนั้น  ผู วิจัยไดพบกับสิ่งที่นาสนใจหลาย
ประการ ซึ่งสวนใหญจะมีความสอดคลองกับขอมูลที่
ไดศึกษามากอนการลงมือดําเนินการวิจัย  กลาวคือ  
ผูวิจัยพบวาอุปสรรคในการสอนงานของหัวหนางาน
ทั้งหลาย อยูที่หัวหนางานไมมีทักษะในการสื่อสาร
และ  ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องที่จะสอนอยาง
แทจริง 

ในเรื่องขาดทักษะการสื่อสารของหัวหนางาน 
ผูวิจัยพบวาในขณะดําเนินการฝก เมื่อตองออกมา
นําเสนอความคิดหรือความรูในเรื่องบางเรื่องแกผูฟง  
หัวหนางานจะมีความตื่นเตนเปนอุปสรรคตอการพูด 
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และบางคนถึงแมจะควบคุมความตื่นเตนได แตก็
มักจะมีความวกวนในการพูด เพื่ อการนํา เสนอ  
บางสวนขาดความมั่นใจ ขาดสีสัน และพลังในการ
นําเสนอ  ดังนั้นในหลักสูตรที่ผู วิจัยสรางขึ้น  ใน
หัวขอหลักการและทักษะในการสื่อสารจึงมีสวนชวยให
หัวหนางานไดพัฒนาการสื่อสารและสามารถถายทอด
ไดเปนอยางด ี

อุปสรรคเรื่ องความรู ในงานที่ จะสอนของ
หัวหนางาน  ผูวิจัยพบวา ในหลายครั้งที่หัวหนางาน
ออกมานํา เสนอเนื้อหาในเรื่องที่ตนเองจะสอน  
เนื้ อหาสวนใหญจะขาดเหตุผล  ขาดคํ าอธิบาย 
รายละเอียด  หัวหนางานมักใหเนื้อหาในลักษณะตอง
ทองจําเปนหลัก  เมื่อหลักสูตรไดใหวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา และวิเคราะหงานแกหัวหนางาน จึงทําใหได
รายละเอียดและจุดสําคัญของเนื้อหาที่จะนําไปใชใน
การสอน   จึงเปนการชวยใหผูฝกรูจักหาเหตุผล
ประกอบการอธิบายมากขึ้น  จากอุปสรรคที่พบ
ดังกลาว จึงทําใหเห็นวา  ในหลักสูตรที่จัดไวใหมีการ
ฝกทักษะการสื่อสารและฝกใหมีการวิเคราะหงาน 
วิเคราะหเนื้อหา  จึงเปนสวนชวยเสริมใหเกิดทักษะ
ในการสอนงานอยางยิ่ง 

นอกจากนี้ระยะเวลาในการฝกที่ผูวิจัยคงไวใหมี
การฝกไดทั่วทุกคน  ก็เปนการชวยใหผูฝกมีโอกาสได
เกิดทักษะโดยตรงกับตนเอง  ผลการฝกจึงเปนไปตาม
เกณฑที่ต้ังไวดังนั้นจึงกลาวไดวา ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมเรื่องเทคนิคการสอนงานสําหรับ
หัวหนางานนั้นจะไดตามเกณฑที่กําหนด จําเปนตอง
ฝกใหเกิดทั้งความรู ทักษะ และทัศนคติที่ถูกตอง โดน
การฝกทั้งหลายจะบังเกิดผลไดตองอาศัยการจัดการ
ฝกอยางเปนกระบวนการ  มีการกําหนดเปาหมาย
อยางชัดเจน สรางใหผูฝกเห็นคุณคาของสิ่งที่กําลังทํา

อยูและไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง  พรอมทั้งไดรับ
การช้ีแนะและประเมินผลจากผูเช่ียวชาญที่มีความรู
ในหลักการสอนงาน  วิ เคราะห วิจารณ  จุดดีและ
จุดบกพรองที่ตองปรับปรุง ใหผูฝกรับทราบและหา
แนวทางในการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา   ซึ่ ง
สอดคลองกับหลักการสอนที่นักการศึกษาไดกลาวไว
วาการจะสอนงานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน ผูสอน
ตองมีทัศนคติที่ดีตอการสอนและมีความรูและทักษะ
ที่ไดรับการฝกฝนอยางเปนกระบวนการมากอน (อรุณ  
สําเภาทอง:  2537) 

ผลสําเร็จของการฝกอบรมเทคนิคการสอนงาน
จะมากหรือนอยนั้น  ปจจัยหลักที่สําคัญก็คือ ทัศนคติ
ของผูเขารับการฝกที่มีตอการสอนงาน  ถาผูเขารับการ
ฝกอบรมเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการ
สอนงานแลว ก็จะเปนสวนชวยใหการฝกนั้นสําเร็จได
งายยิ่งขึ้น (สมบุญ ภูนวล:  2536) จัดใหมีการติดตาม
ประเมินผลอยางใกลชิด  การฝกอบรมที่ เปนการ
ปฏิบัติจริงและใหผูดําเนินการฝกอบรมมีสวนรวมใน
การวิเคราะห วิจารณรวมกับผูดําเนินการฝกอยางมี
ระบบ มีการวางแผนไวลวงหนา และผลของการที่
หัวหนางานสามารถสอนงานได จะชวยใหเกิดผลดาน
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพราะผูปฏิบัติงานที่
ไดรับการสอนงานจะทํางานดวยความรูความเขาใจในงาน 
ชวยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได (สมยศ  เจตนเจริญรักษ:  
2539) 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ชุดฝกอบรมเรื่องเทคนิคการสอนงานที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
ที่ผูจัดการฝกอบรมจะตองมีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การฝกอบรม การ
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นิเทศการสอน  หรือผูจัดการฝกอบรมจะตองศึกษา
คูมือการฝกอบรมใหเขาใจอยางลึกซึ้งและตองมี
วิทยากรที่มีความรูและประสบการณในหัวขอที่ทํา
การอบรม ซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห วิจารณ และให
ขอเสนอแนะตางๆใหแกผูเขากับการฝกอบรมไดอยาง
ถูกตองตรงประเด็น   ซึ่งจะทําใหผู เขารับการฝก
สามารถนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนาตนเองไดตอไป 

2. ตองใหความสําคัญตอกระบวนการกลุม  และ
กิจกรรมการฝกอบรมที่มุ ง เนนใหผู เข ารับการ
ฝกอบรมเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  การนําหลักสูตร
นี้ไปใชโดยดําเนินการอบรมในลักษณะการบรรยาย 
โดยใหมุงใหความรูแบบการสอนในชั้นเรียนใน
ลักษณะ ครู-นักเรียน  จะสงผลทางลบตอผลสัมฤทธิ์
ของการฝกเพราะกระบวนการที่ใชในหลักสูตรนี้
ออกแบบในลักษณะกิจกรรมนําการเรียนรู  และ
ประยุกตสูงานจริง 

3.  การปรับทัศนคติของผู เขารับการฝกเปน
สิ่งจําเปน  เนื่องจากผูเขาอบรมสวนใหญยังเห็นวา 
การสอนงานเปน  “ภาระ”ไมใช  “หนาที่”  ดังนั้น
ตลอดเวลาของการฝกอบรม วิทยากรตองกระตุนเรา
และปรับทัศนคติ ใหเห็นความสําคัญของการสอนงาน
อยูตลอดเวลา 

4. ระยะเวลาในการฝกเปนสวนที่มีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง  กลาวคือผูเขารับการฝกตองมีโอกาสลง
มือปฏิบัติ เอง   ระยะเวลา  4 วันที่กําหนดไวจึงไม
เพียงพอ  ดังนั้น “การบาน” จึงเปนสิ่งที่จําเปนในการ
อบรมชิ้นนี้ 

5. เมื่อจบการฝกอบรมแลวตองมีการติดตามผล
การฝก  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมการสอนงานใน
สถ านก า รณ จ ริ ง   ส ง เ ส ริ ม ให ในอ งค ก ร เ กิ ด
กระบวนการกลุมเพื่อติดตามผลเทคนิคการสอนงาน

ในองคกรนั้นๆ  หรือจัดการสัมมนาหรือประชุมใน
กลุมที่มีหนาที่ในการสอนงาน  เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของผูมีหนาที่สอนงานในองคกรมากขึ้น 

6. การสอนงานจะเกิดการพัฒนามากขึ้นในกลุม
ผูที่มีหนาที่ในการสอนงาน   หากในองคกรสราง
แรงจูงใจใหพนักงานมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ในการสอนงาน  โดยการเสนอใหเห็นถึงประโยชน
ของสอนงาน และถือวาการสอนงานเปนผลงานและมี
ผลตอการยกระดับความกาวหนาในอาชีพการงานได 
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บทคัดยอ 
 

การวิ จั ย เรื่ อง  การศึกษาความตองการด าน
จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษานี้
มุงสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารการศึกษา อาจารย 
นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค
คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนดาน
จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับ อุดมศึกษา
ในปจจุบัน 2. เพื่อศึกษาความตองการดานจริยธรรม
ในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา และ 3. เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ดานจริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา
ในอนาคต  

ผลการวิจัยพบวามีเพียงบางหลักสูตรเทานั้น ที่มี
รายวิชาที่วาดวยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะ 
เชนรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณ  จริยธรรม
คอมพิวเตอร  โดยจัดสอนในระดับปริญญาตรี บาง
สถาบันไดจัดการเรียนการสอนแลว แตบางสถาบันก็
กําลังดําเนินการเพื่อเปดสอน  

ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด านคุณธรรมจริ ยธรรมในหลักสูตร

คอมพิวเตอรนั้น  สวนใหญเห็นวาในระดับปริญญาตรี
จําเปนตองมีวิชาเฉพาะอยางนอย 1 รายวิชา อาจเปน 
จริยธรรมคอมพิวเตอร และควรกลาวถึงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรดวย  ควรมี
การจัดทํารางจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร เพื่อ
เปนแนวทางใหกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่ผลิต
บัณฑิตดานคอมพิวเตอร และเปนขอกําหนดใหกับผูที่
อยูในวิชาชีพนี้    อยางไรก็ตาม ผูบริหารการศึกษา
สวนใหญเห็นวาการสอนแบบแทรกเสริมนั้นนาจะ
เกิดประโยชนมากกวา  เพราะเปนการสอนอยาง
ตอเนื่อง แตอาจารยตองชวยกันเนนย้ําและปฎิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา  และสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่ง
ก็คือกิจกรรมเพื่อสังคม  ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะเปนตัว
ที่ชวยหลอหลอม ขัดเกลาใหนักศึกษามีจิตสํานึกใน
เรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี   

การจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรม
ในปจจุบันเปนการสอนแทรกเสริมในรายวิชาปกติ 
โดยเนื้อหาที่สอนมากที่สุดคือ การตรงตอเวลา ความ
ซื่อสัตย และการแตงกาย วิธีการสอนที่ใชเปนการ
หยิบยกประเด็นขาวสารมาวิเคราะห และมีอาจารย
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เพียงสวนนอยที่นําเนื้อหาดานคุณธรรมจริยธรรมมา
เปนสวนหน่ึงของการวัดผล 
 

คําสําคัญ : คุณธรรมจริยธรรม , จรรยาบรรณ , การสอน,
วิชาชีพคอมพิวเตอร , อาชญากรรมคอมพิวเตอร 
 

Abstract 
 

This research deals with “A study of ethical 

requirement for computer curriculum in higher 

education” that was intended on surveying the 

opinions of education administrators, lecturers, 

students including employees (graduated 

students in computer curriculums) and 

employers with these proposes :- 

1. To study the instruction circumstances of 

the ethics for computer curriculum in 

higher education in the present. 

2. To study the ethical requirement for 

computer curriculum in higher education. 

3. To study the guidelines for the 

development of the ethics for computer 

curriculum in higher education in the 

future. 

The results of this research have been 

clarified that there are some subjects about 

computer ethics have already instructed in the 

universities such as Law and Codes of 

Professional Ethics, Ethics for Computer Uses. 

These subjects are educated in bachelor degree. 

Meanwhile, some institutes are proceeding to 

open those courses. 

The guideline for the development of the 

ethics in computer curriculum, most of the 

opinions are agreement with instruction on Code 

of Computer Ethics at least one subject in 

bachelor degree as Ethics for Computer Uses. 

This course should be contained the statements 

of computer illegality. The national level draft of 

the ethics in computer curriculum may be the 

guidelines for the institutes which deliver the 

graduated students and also be the criteria for 

computing professionals. However, several 

education administrators expressed that the 

education with interpolation of ethic issues is 

more useful because of the continuation. 

Besides, the lecturers have to be the role model, 

including social activities are required for 

improving the student’s moral mind.  

Nowadays, the ethics in education are 

infiltrated in some general subjects. Most of the 

contents are punctuality, faith, dressing etc. 

Giving the point at issues of daily news is the 

instruction method. A few lecturers bring the 

ethics to emphasize the assessment. 

 

Keywords: Ethical, Code of Ethics, Teaching, 

Computer Professional, Computer Crime. 

 

1. บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ทั่วโลกมีมนุษยใชอินเทอรเน็ตประมาณ 200 ลานคน 

หรือรอยละ  3.2 ของประชากรโลก [1] สํ าหรับ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2548 พบวามีผูใชอินเทอรเน็ต
รอยละ 12 โดยกรุงเทพมหานครมีผูใชอินเทอรเน็ต
มากที่สุดถึงรอยละ 25.9 รองลงมาเปนภาคกลางและ
ภาคเหนือ เท ากันคือรอยละ  11.9 และกลุมผู ใช
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อินเทอรเน็ตมีอายุอยูระหวาง 15-24 ป มากที่สุดถึง
รอยละ 46.7 กิจกรรมที่ใชงานสวนใหญคือติดตาม
ขาวสารและคนหาขอมูล รอยละ 81.1 รองลงมาคือ
เลนเกมออนไลน รอยละ 22.1[2]  

ในขณะที่การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตได
แพรหลายออกไปอยางกวางขวาง อันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการใชงานก็ขยายขึ้นเปนเงาตามตัว การ
กระทําที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและทําให
เกิดความเสียหาย ในขณะเดียวกันทําใหผูกระทําผิด
ได รั บประโยชน  สิ่ ง เ หล านี้ คื อ อ าชญากรรม
คอมพิวเตอร(Computer Crime)  และเปนเรื่องนาเศรา
ที่การกออาชญากรรมคอมพิวเตอรสวนใหญทําโดย
คนในองคกรเองถึง 60%  เชน เคยมีลูกจางธนาคาร
แอบแกไขดัดแปลงโปรแกรมใหตัดบัญชีที่มี เศษ
สตางคเขาบัญชีของตนเอง นักศึกษาแกไขเกรดสอบตก
เปนสอบผาน นักศึกษาขโมยดูขอสอบของอาจารยใน
มหาวิทยาลัย  และจากผลสํารวจจํานวนการกอ
อาชญากรรมคอมพิวเตอรในชวงเดือนมกราคม – 
กันยายน พ.ศ. 2547 รวมทั้งสิ้น 9 เดือน มีจํานวนคดี
ทั้งหมด  340 คดี  เพิ่มขึ้นจากป  พ .ศ . 2546 ทั้งป  ที่
สํารวจพบเพียง 260 คดี  [3]จากสถิติการกออาชญากรรม
คอมพิวเตอรในประเทศไทย ชวง 9 เดือนแรกของป 
พ .ศ .  2547 แสด ง ให เ ห็ น ว า แน ว โน ม ก า ร ก อ
อาชญากรรมคอมพิวเตอรในประเทศไทยมีความ
รุนแรงมากขึ้น  รัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของได
ตระหนักถึงความรุนแรงนี้ จึงไดดําเนินการจัดทํา
พระราชบัญญั ติว าด วยการกระทํ าผิ ด เกี่ ยว กับ
คอมพิวเตอร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

จากประเด็นปญหาดังกลาวนี้ทําใหผูวิจัยตระหนัก
ถึงคําวา “จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ” ซึ่งเปนเสมือน
ตัวแทนของมาตรฐานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ หรือเพื่อใหเกิดแรงกระตุน
ในทางบวก[4] โดยเชื่อวาเหตุผลสําคัญเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้น 
เปนเหตุมาจากการไรซึ่งคุณธรรมจริยธรรมของผูที่มี
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องความตองการดาน
จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเปนแหลงผลิตบุคคลากรดานคอมพิวเตอร โดยเนน
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรของสถาบันตาง ๆ  
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
คุณธรรมจริยธรรมในอนาคต  โดยหวังวาผลที่ไดรับ
จากการวิจัยในครั้ งนี้  จะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรี ยนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร เพื่อผลิตบัณฑิต
ใหตระหนักรูถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
ในฐานะเปนเครื่องมือในเครื่องมือในการยับยั้งช่ังใจ
ตออบายมุขตางๆ  ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมทรามใน
จิตใจ โดยสามารถดํารงตนอยูไดในสังคมดวยคุณงาม
ความดีตามแบบวัฒนธรรมและครรลองของไทย 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

ดานจริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา
ในปจจุบัน 
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1.2.2  เพื่อศึกษาความตองการดานจริยธรรมใน
หลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาดานจริยธรรม
ในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา 
 

1.3  ประโยชนท่ีคิดวาจะไดรับ 
1.3.1 ทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนดาน

จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรระดับอุดมศึกษา
ในปจจุบัน 

1.3.2 ทราบถึงความตองการดานจริยธรรมใน
หลักสูตรคอมพิวเตอรระดบัอุดมศึกษา 

1.3.3 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนดานจริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร
ระดับอุดมศึกษา 
 

1.4  ของเขตของการวิจัย 
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนและการ

สํารวจความคิดเห็นในงานวิจัยน้ี ไดดําเนินการศึกษา
และสํารวจจากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอร
ศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ในสถาบันการศึกษาของรัฐ จํานวน 10 
สถาบัน (22 ภาควิชา) โดยแบงเปน 2 ระยะ กลาวคือ 

ระยะที่  1 ศึกษาและสํารวจความคิดเห็นของ
หัวหนาภาควิชา จํานวน 7 ภาควิชา  อาจารย 28 คน
(จาก 15 ภาควิชา) ซึ่งแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 
2551 

ระยะที่ 2 ศึกษาและสํารวจความคิดเห็นของ
หัวหนาภาควิชา 15 ภาควิชา อาจารย 15 คน (จาก 7 
ภาควิชา) นักศึกษา 303 คน  บัณฑิต 70 คน และผูใช
บัณฑิต 30 คน ซึ่งแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2551 

2. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
2.1  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย [5] 
ประกอบดวย 4 ดานดวยกัน โดยดานคุณธรรม

จริยธรรมจัดเปน 1 ใน 4 ดาน และจัดแบงไดเปน 4 
ระดับ ดังตอไปนี้ 

ระดับที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม-พื้นฐาน (Ethics-
Basic) กลาวคือ บัณฑิตจะตองเปนคนที่มีวินัยใน
ตนเอง รูจักหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
ตัวเองและผูอื่น มีความซื่อสัตย เสียสละ มีศีลธรรม 
ฯลฯ 

ระดับที่ 2 คุณธรรมจริยธรรม-กาวหนา (Ethics-
Advanced) กลาวคือ เปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม 
จะตองเขาใจผูอื่น คือมีความคิดรอบคอบ มีการ
ไตรตรอง มีการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และ
เขาใจโลก 

ระดับที่  3 คุณธรรมจริยธรรม-เชิงรุก  (Ethics-
Proactive) กลาวคือ ตองสามารถชี้นําชักจูงใหผูอื่น
คลอยตามในการทําความดี ใหเห็นถึงความดีที่จะ
นําพามาซึ่งความสงบสุข เปนผูที่สามารถชี้นําสังคมได 
โดยที่จะชี้นําใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของ
การที่จะตองมีคุณธรรมจริยธรรม 

ระดับที่ 4 คุณธรรมจริยธรรม-เปนเลิศ (Ethics-
Excellent) กลาวคือ บัณฑิตจะตองมีความเสียสละ คําวา 
เสียสละในระดับนี้ จะเปนไปในลักษณะที่อุทิศ
ความสุขสวนตนเพื่อสังคมโดยรวม  ซึ่ งผูที่ จะมี
คุณธรรมจริยธรรมในระดับนี้นั้น  จะตองมีความ
พรอมทั้งรางกายและจิตใจ เพราะจะตองเสียสละ
ความสุขสวนตนเพื่อประโยชนของคนสวนใหญ  
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3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ กลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิต
บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอรรวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 
8,213 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 368 คน โดยการ
ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ 
Krejcie และ Morgan [6] ประกอบดวย 3 กลุมดังนี้ 

กลุมที่  1 ผูบริหารการศึกษา  ไดแก  หัวหน า
ภาควิชาหรือคณบดีในสาขาที่จัดการเรียนการสอน
ดานคอมพิวเตอรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ จาก 10 สถาบัน 22 ภาควิชา  จํานวน 22 คน 
ทําการศึกษาทั้งหมด 

กลุมที่ 2 อาจารย ไดแกอาจารยที่สอนในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรในภาควิชาทั้ง  22 แหง  รวมจํานวน
อาจารย 413 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 43 คน  ทํา
การสุมแบบกําหนดสัดสวนตามภาควิชา 

กลุมที่ 3 นักศึกษา ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ในปการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี โท เอก ทุกช้ันป 
ในภาควิชาทั้ง 22 แหง รวมจํานวนประชากรนักศึกษา 
7,778 คน ทําการสุมแบบชั้น ใหภาควิชาเปนช้ัน นักศึกษา
เปนหนวยการสุม ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 303 ราย 

นอกจากนี้เพื่อใหการศึกษาครอบคลุมทุกดานจึง
ไดมีการสํารวจกลุมผูสําเร็จการศึกษา และกลุมผูใช
บัณฑิตเพิ่มเติม ดังนี้ 

กลุมที่ 4 ผูสําเร็จการศึกษา ไดแก บัณฑิตดาน
คอมพิวเตอรที่ทํางานในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ทําการเก็บขอมูล จํานวน 70 ราย 

กลุมที่ 5 ผูใชบัณฑิต ไดแก ผูบริหาร หรือหัวหนางาน
ที่มีบัณฑิตดานคอมพิวเตอรทํางาน ทําการเก็บขอมูล 
จํานวน 30 ราย  
 

3.2  การสรางและทดสอบเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดแก แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยการรวมรวมเอกสาร ตํารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางเสนอผู เ ช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและภาษา ) Content Validity   (และนํามาหาคา
ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง  )Index of Item-Objective 
Consistency (ผลการหาคา  IOC ของแบบสอบถามซึ่ง
มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 61 ขอ พบวา คา  IOC = 1 
มีจํานวน 45 ขอ ซึ่งถือวาเปนคาที่สมบูรณ คา IOC = 0.8 
มีจํานวน 9 ขอ และคา IOC = 0.6 มีจํานวน 7 ขอ ซึ่ง
ทั้งสองคานี้ถือวายอมรับได ดังนั้นขอคําถามทั้ง 61 ขอ 
จึงสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป 
ทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
คณะ วิ ศ ว ก ร รมศ าส ตร  แล ะคณะค รุ ศ า สต ร
อุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร จํานวน 40 คน 
คํ า น วณห า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ( Reliability   )โ ด ย วิ ธี 
สัมประสิทธิแอลฟา     (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค 
[7]  ไดคาความเชื่อมันของแบบสอบถาม เทากับ 0.93 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการสัมภาษณและ
แจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง 5 กลุม ดังนี้ 

กลุมผูบริหาร   ดํา เนินการสัมภาษณหัวหนา
ภาควิชา/คณบดีดวยตนเอง โดยนัดหมายลวงหนากับ
หัวหนาภาควิชา/คณบดีทั้ง 22 ภาควิชา  พรอมขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามกับอาจารย และนักศึกษา
ปจจุบัน   
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กลุมอาจารย  ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับ
อาจารยประจําทั้ง 22 ภาควิชา ดวยตนเอง โดยทําการ
เก็บขอมูลทีละสถาบัน แจกแบบสอบถามพรอมเก็บ
ข อ มู ล กั บ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ที่ อ ยู ใ น วั น ที่ แ จ ก
แบบสอบถาม  ตามจํานวนที่ไดคํานวณไวในกลุม
ตัวอยาง 

ก ลุ ม นั ก ศึ ก ษ า ป จ จุ บั น   ดํ า เ นิ น ก า ร แ จ ก
แบบสอบถามใหกับกลุมนักศึกษาทั้ง 22 ภาควิชา โดย
เก็บขอมูลทีละสถาบัน โดยแจกแบบสอบถามพรอม
เก็บขอมูลกลับในวันเดียวกัน ตามจํานวนที่ไดคํานวณ
ไวในกลุมตัวอยาง 
 กลุมผูสํ า เร็จการศึกษา  และกลุมผู ใชบัณฑิต  
ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูสําเร็จ
การศึกษา  โดยการแจกไปยั งบุคคลที่ รู จั กตาม
หนวยงานของรัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัท 
หาง ราน ในภาคเอกชน  เชน ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ  (MTEC )  การประปานครหลวง 
การไฟฟาฝายผลิต บริษัท ก .ส .ท  คอเปอเรชั่น  (จํากัด)  
มหาชน    บริษัท ไออีซี อินเทอรเน็ต จํากัด โรงเรียน
ดรุณสิกขาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 
 
4. ผลการดําเนินงาน  (ระยะท่ี 1) 

  
ผลการสัมภาษณหัวหนาภาค/คณบดี  
ความคิดเห็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน

ดานคุณธรรมจริยธรรมสามารถชวยลดปญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอรไดหรือไมนั้น  หัวหนา
ภาควิชา/คณบดี ทั้ง 7  แหงตอบตรงกันวา  ชวยไดแต
ไดไมทั้งหมด โดยไดใหเหตุผลประกอบที่หลากหลาย 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

ปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรไมไดเกิดจากการ
หาประโยชนโดยตรงเพียงอยางเดียว แตเปนลักษณะ
ของความทาทายอยางหนึ่ ง  ซึ่งนักศึกษามีความ        
คึกคะนองอยากทดลอง แตไมมีเวทีใหนักศึกษาได
ทดลอง ไดแสดงออก หรือใชความคึกคะนองนั้น
ในทางที่ถูก ดังนั้นเวลาที่มองปญหาเหลานี้ ตองคิดหา
เวทีใหนักศึกษาไดแสดงออกบาง ไมควรปดหูปดตา
นักศึกษา 

คณะวิชาดานครุศาสตร ถือเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่
จะตองเนนย้ําในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ไมวา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะออกไปประกอบอาชีพใด
ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ตองติดตัวบัณฑิตครุศาสตรคือ  “ความ
เปนครู     ”ดังนั้นเราจึงตองสอนใหบัณฑิตเปน  “คนที่
สมบูรณ”  คํ าข วัญหนึ่ งที่บัณฑิตครุศาสตรตอง
คํานึงถึงอยูเสมอคือ  “คนเปนคนเพราะคนมีครู ครูเปน
ครูเพราะครูมีธรรม” 

คณะวิชาดานวิศวกรรมศาสตร โดยธรรมชาติของ
วิศวกร  มีความเปนไปไดสูงที่จะมองคนอื่นเปน
เครื่องจักร  เพราะตองทํางานและคลุกคลีอยูกับ
เครื่องจักรในโรงงาน คอมพิวเตอรก็เปนเครื่องจักร
ชนิดหนึ่ง และเปนเครื่องจักรที่สรางการตัดสินใจได 
ดังนั้นสิ่งที่ภาควิชาตองเนนเปนพิเศษคือ ตองสอน
บัณฑิตใหมีความเปนมนุษย และมองผูอื่นเปนมนุษยดวย 
กล าวคื อหาก เห็นคนอื่ น เดื อนร อนตอง เขาไป
ชวยเหลือ  
 

ผลการเก็บขอมูลจากอาจารย  (ระยะท่ี 1) 
จากการสํารวจการจัดการเรียนการสอนดาน

คุณธรรมจริยธรรมของอาจารยจํานวน 28 คน พบวา 
อาจารยสวนใหญ  รอยละ  79 ไดนํ า เนื้อหาดาน
คุณธรรมจริยธรรมสอนแทรกเสริมในรายวิชา        
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รอยละ 21 ไมไดสอนแทรกเสริมเนื้อหาดานคุณธรรม
จริยธรรมเลย  

เนื้อหาดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอนมากที่สุด 3 
อันดับแรกคือ 1) การตรงตอเวลา 2) ความซื่อสัตย 
และ 3) การแตงกาย   

วิธีการสอนที่ใชมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 1) 
การหยิบยกประเด็นขาวสารหนังสือพิมพ โทรทัศน 2) 
การใชกรณีศึกษามาวิเคราะห และ 3) ใชเทคนิคอื่น ๆ 
เชน การยกตัวอยางรุนพี่ การเลาจากประสบการณจริง   
การพูดคุยกับนักศึกษาชวงกอนเริ่มเรียนและชวงพัก 
เปนตน 

ในจํานวนทั้งหมดนี้มีอาจารยรอยละ 11 นําเนื้อหา
คุณธรรมจริยธรรมที่สอนมาเปนขอคําถามในการ
วัดผล 
 
5. บทสรุป 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนดานคุณธรรม
จริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอร 

1.1  การจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
อาจารยสวนใหญไดสอนแทรกเสริมเนื้อหา

ดานคุณธรรมจริยธรรมในระหวางที่ทําการสอน โดยใช
วิธีการพูดคุยหยิบยกประเด็นขาวสารมาวิเคราะห แต
อาจารยสวนใหญนั้นไมไดนําสิ่งเหลานี้มาเปนสวน
หนึ่งของการวัดผล 
 1.2 วิชาเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรมที่
ภาควิชา/คณะวิชาเปดสอน 
 มีวิชาที่วาดวยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
โดยเฉพาะอยูในบางหลักสูตร  เชน กฎหมายและ
จรรยาบรรณ  จริยธรรมคอมพิวเตอร  ซึ่งจัดเปน
รายวิชาบังคับ  แตสวนใหญเปนวิชาเลือกเสรี ในหมวด
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร เชน ปรัชญาพุทธศาสนา  

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
โดยธรรมชาติของนักศึกษาสายวิทยาศาสตรมักจะ
หลีกเลี่ยงวิชาเหลานี้ เนื่องจากนักศึกษาไมคอยถนัด
ในวิชาทางสายสังคมศาสตร ทั้งนี้ผูบริหารการศึกษา
สวนใหญเห็นวาวิชาเลือกเสรีเหลานี้ มีประโยชนในแง 
ของการเปดโลกทัศนใหนักศึกษาไดรูกวาง ไมไดรู
เฉพาะสาขาที่ตนเรียนเพียงอยางเดียว ซึ่งนับวาเปนสิ่ง
ที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเจตนา[8] ที่กลาวไววา 
วัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป คือ การสรางความ
สํานึกในตน สรางความเชื่อมันในความสามารเชิง
สรางสรรคของมนุษย และตื่นตัวตออุปสรรค สราง
ความรอบรู ความใฝรู ตลอดจนสรางความสามารถใน
การสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางทุกคน  
แตในดานของการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรมนั้น  วิชา เหลานี้มีประโยชนนอยมาก 
นักศึกษาไมคอยใหความสนใจเทากับวิชาชีพของ
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรยและทองอินทร
[9]  ที่พบวาปญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปน้ัน คือ ผูเรียนไมสนใจเทาที่ควร เพราะ
ไมเห็นความสําคัญ เช่ือวาวิชาชีพสําคัญกวา 

1.3 กิ จกรรมที่ ส ง เ สริ มด านคุณธรรม
จริยธรรมที่ภาควิชา/คณะวิชาจัด 
 จากการศึกษากิจกรรมตาง ๆ ที่ภาควิชา/
คณะวิชาจัดใหนักศึกษา โดยสวนใหญแลวจะเปน
กิจกรรมที่พัฒนาทักษะดานวิชาการเปนหลัก เหตุ
เพราะวิทยาการด านคอมพิว เตอรมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่จะตองตามการ
พัฒนาเหลานี้ใหทัน สวนกิจกรรมดานอื่น ๆ นั้นจะจัด
ในระดับคณะวิชาหรือสถาบัน 
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2. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ดานคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรใน
อนาคต 

จากการวิจัยพบวาในระดับปริญญาตรีจําเปนตองมี
วิชาเฉพาะอยางนอย  1 รายวิชา   อาจเปนจริยธรรม
คอมพิวเตอร  (Computer Ethics) ซึ่งตองจัดเปนวิชา
บังคับใหนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรทุกคนไดเรียน 

ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไมสามารถ
เพิ่มรายวิชาเหลานี้ได เนื่องจากจํานวนหนวยกิตที่
บังคับเรียนมีนอย ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนวา
จะแทรกเสริมเนื้อหาดานคุณธรรมจริยธรรมมากนอย
แคไหนในการสอนปกติ 

ควรมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือกิจกรรมเพื่อ
สังคมใหนักศึกษาไดเขารวม อาจจัดเปนความตองการ
ของภาควิชาวากอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาตองรวมกิจกรรมเหลานี้อยางนอย 1 กิจกรรม  
เปนตน  

ควรมีการตั้งมาตรฐานการใหคะแนน  โดยอาจารย
ควรมี เกณฑวาหากนักศึกษาทําไดระดับนี้จะให
คะแนนเต็ม และหากนักศึกษาคนใดทําไดเหนือกวา
มาตรฐานควรชมเชย และหาโอกาสสงเสริมในโอกาส
ตอไป  เพื่อลดการแขงขันระหวางนักศึกษา จะไดไม
เกิดการคดโกง ชิงดีชิงเดน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ที่ไดให
ทุนสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้ 
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ระบบควบคุมปอนกลับ   
The Development and Efficiency Validation of an Instruction  

Package on Feedback Control System  
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา 
และหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา  ระบบ
ควบคุมปอนกลับ  2 รหัส  223351 ตามหลักสูตร       
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต โดยผูวิจัยไดสรางชุด
การสอนซึ่งประกอบไปดวย คูมือครู    สื่อการสอน 
แบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ที่ครอบคลุมเนื้อหา การตอบสนองเชิงเวลา, 
ปริภูมิ- สเตต, การออกแบบโดยใชปริภูมิสเตตและ
การควบคุมโดยใชแบบจําลอง นําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน 
 ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 78.67/70.94 และผลการวิเคราะห
ความกาวหนาทางการเรียน พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยคะแนน
สอบเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
คําสําคัญ : ชุดการสอน, คูมือครู, ประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน, ความกาวหนาทางการเรียน 
 
 
 

Abstract 
 This research aimed to develop and to 

find the efficiency of the instruction package of 

feedback control system 2 for Bachelor of 

Science in Technical Education. The constructed 

instruction package was consisted of teacher’s 

handbook instruction medias quiz paper and 

achievement tests covering the topic of time 

response, state space, design of state space and 

model-based control. Samples were 13 students . 

 The results showed that this instruction 

package had efficiency as 78.67/70.94. However, 

the comparison of student achievement between 

pre-test and post-test mean score reported that 

the statistic significant was difference of .01 

since the post-test scores were higher than the 

pre-test scores. 

 

Keywords :Instruction Package, Teacher’s 

Handbook, Efficiency of Instruction Package, 

Learning Progress 
 

 

หน้าที่ 543



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-068 

1. บทนํา 
 ในปจจุบัน การจัดการสอนดานวิศวศึกษา 
(Engineering Education) ในประเทศไทยยังมี
ปญหาดานการสงถายองคความรูจากผูสอนไปยัง
ผู เรียน  งานวิจัยที่ผานมา  ไดมีการพัฒนารูปแบบ    
การสอน วิศวศึกษาโดยใชสื่อประกอบ  การสอน
หลายรูปแบบ เชน สรางเปนชุดทดลองนิวแมติกส
ขนาดเล็กควบคุมดวยรีเลยชุดการสอนที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 90.17/77.5 [1] แสดงใหเห็นวาชุด
ทดลองชวยใหกลุมตัวอยางเกิดการเรียนรู ดานทักษะ
เพิ่มมากขึ้นกวาการเรียนรูที่ไดจากทฤษฎี ซึ่งหากเปน
ทฤษฏีที่สลับซับซอนมากขึ้นก็ตองพัฒนารูปแบบการสอน
ทฤษฏีใหม  ๆมีงานวิจัยที่นําวีดีโอมาใชประกอบการสอน
ภาคทฤษฎีควบคู กั บการใช ชุดทดลองโดยใช
คอมพิวเตอรกับหุนยนตในภาคปฏิบัติ  ชุดการสอนที่
สร างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  83 .11/81 .77สําหรับ
ภาคทฤษฎี และ 92.63/91.21สําหรับภาคปฎิบัติ[2] ซึ่ง
การนําวีดีโอเปนสื่อชวยสอน ทําใหประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนเพิ่มสูงขึ้นในภาคทฤษฎี เมื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาชุด
การสอนในรูปแบบที่ใชคอมพิวเตอรประกอบการสอน
ในภาคทฤษฎีจึงมีมากขึ้นตามไปดวย โดยมีการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนสรางเปนชุดการสอน 
ในรายวิชาที่เปนทฤษฎี วิชา ซีเอ็นซีซิมมิช่ัน  ชุดการสอน
มีประสิทธิภาพ 91.96/87.58 [3] ชวยใหผลการเรียน
ใน วิชาทฤษฎี  มีประสิทธิ ภ าพ เพิ่ มขึ้ น  เพราะ
คอมพิวเตอรชวยสอนมีภาพเคลื่อนไหวเขาใจไดงาย 
มีสีสันเดนชัด หากเปนวิชา ที่เกี่ยวของกับการทดสอบ
การตอบสนองของอุปกรณ มักนิยมใชโปรแกรม
จําลองการทํางาน (Simulation) ควบคูการสอน โดย
โปรแกรมประเภทนี้สามารถจําลองการทํางานได

ใกลเคียงกับวงจรจริง สวนใหญจะเปนโปรแกรม พีสไปซ  
(P-spice) มีงานวิจัยที่ใชการจําลองการทํางาน ควบคู
กับชุดทดลองซึ่งเปนชุดการสอนแบบสื่อประสม  
เรื่อง คุณลักษณะของระบบควบคุม พบวาชุดการสอน
มีประสิทธิภาพ 86.95/83 สําหรับกลุมเกง 75/74.5 
สําหรับกลุมปานกลาง และ 68.04/67.25 สําหรับกลุมออน 

[4] เห็นไดชัดเจนวาการสอนในภาคทฤษฏีนั้นมีความ
จําเปนตองสอดแทรก สิ่งที่สามารถอธิบายสมการทาง
คณิตศาสตรในเชิงทฤษฏีออกมาเปนรูปธรรมใหมาก
ที่สุด  โปรแกรมจําลองและชุดสาธิต  จึง เปนอีก
แนวทางที่ชวยใหงานสอนดานทฤษฏีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงพัฒนาชุด
ก า รสอนโดย ใช ก า ร ผสมผส านสื่ อ ก า รสอน
คอมพิวเตอร สําหรับการสอนที่เปนวิชาทฤษฏี ที่มี
สมการคณิตศาสตรสลับซับซอน ประกอบดวย ชุดสาธิต , 
โปรแกรม แมทแลบ และ โปรแกรมเพาเวอรพอยต 
ในชั้นเรียน มีผลดีคือชวยลดการจินตนาการของ
นักศึกษา ทําใหเห็นภาพลักษณะและการตอบสนอง
ของระบบ เมื่อใชตัวควบคุมแบบตางๆ  นอกจากนี้ 
ชุดการสอนยังมีประโยชนและคุณคาตอการเรียน  
การสอนอยูหลายประการเชน ชวยลดภาระของผูสอน 
ทําใหผู เรียนไดรับความรูในแนวเดียวกัน ชวยให
ผูสอนไมตองเสียเวลาคิดคนทําใหมีความพรอมและ
ความมั่นใจแกผูสอน 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนชุด    
การสอนที่ประกอบไปดวย คูมือครู คูมือนักเรียน สื่อ
การสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยเริ่มตน
จาก ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรวิชา ระบบควบคุม
ปอนกลับ 2 รหัส 223351 ตามหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ (พุทธศักราช 2544) นํามา
กําหนดรายละเอียดของเนื้อหาและใหผูเช่ียวชาญดาน
ระบบควบคุม 5 ทานประเมินเนื้อหาและพฤติกรรม 
แลวจึงนํามาเขียนเปน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ครอบคลุมเรื่อง  การตอบสนองเชิงเวลา , ปริภูมิสเตต , 
การออกแบบระบบโดยใชปริภูมิสเตต  และ  การ
ควบคุมโดยใชแบบจําลอง   นําวัตถุประสงคดังกลาว
มาสรางเปนชุดการสอน ที่ประกอบดวยการนําเขาสู
บทเรียน แผนการสอน ใบเนื้อหา แบบทดสอบทาย
บทเรียน สื่อการสอนจํานวนรวม 4 หนวยเรียน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ครอบคลุมทั้ง 4 หนวยเรียน
จํานวน  53ขอใหผู เ ช่ียวชาญ  ประเมินดัชนีความ
สอดคลองของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค เชิง
พฤติกรรม (IOC)   
 สื่อการสอนที่ใชในการวิจัย มี 3 สวนคือ 
โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพอยต โปรแกรมจําลอง
การทํางานแมทแลบ และ ชุดสาธิต   โดยออกแบบสื่อ
การสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
 การสรางสื่อการสอน เพาเวอรพอยต แสดง
ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 มีขอดีคือชวยสนับสนุนการเรียน
ของผูเรียน ไมตองกังวลในการจดเนื้อหา นอกจากนี้
ยังมีสีสันชวนใหติดตาม และหากผูเรียนสงสัยเนื้อหา
ที่ผานมา ก็สามารถยอนกลับไปดูใหมได  
 

  
ภาพที่ 1 ตัวอยางการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยต  

หนาแรก 
 

  
ภาพที่ 2 ตัวอยางการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยต 

ในสวนของเนื้อหา 
 
การสรางโปรแกรมจําลองการทํางาน แมทแลบ โดย
ในสวนที่นํามาใชจําลองการทํางานมี2รูปแบบคือใช
การพิมพคําสั่งในเวิรคสเปซหรือจะใชโปรแกรมเสริม
ที่อยูในแมทแลบเรียกวาซิมมูลิงค (Simulink) ก็ได 
ตัวอยางในการจําลองการทํางานของระบบดวย        
แมทแลบแสดงดังภาพที่ 3 และผลของการตอบสนอง 
แสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 3 การจําลองโปรแกรมดวยการพิมพคําสั่ง 

ในเวอรคสเปซ 
 

  
ภาพที่ 4 ผลการรันโปรแกรมที่ไดจากคําสั่ง 

จาก ภาพที่ 3 
 

 ผลการตอบสนองที่ไดจากโปรแกรมแมทแลบ 
เปนเพียงการจําลองการทํางานของระบบเทานั้น ชุด
สาธิต  เปนสื่อการสอนอีอยางหนึ่งที่ชวยลดการ
จินตนาการของผู เรียนไดเปนอยางดีเพราะผู เรียน
สามารถ เห็นภาพที่เกิดจากการทํางานของระบบจริงๆ 
ชุดสาธิตที่ใชในงานวิจัยเปนชุดสาธิตควบคุมตําแหนง
ของมอเตอรแบบไรแปรงถาน ประกอบไปดวยสวน
สําคัญคือ ชุดซอรฟแวรสําเร็จรูปที่สามารถเชื่อมตอ
เขากับชุดฮารดแวร โดยผาน การดดีเอสพีชนิด PCI 
แสดงตามภาพที่ 9 ในสวนของซอรฟแวรสามารถ
สรางอัลกอริทึมการควบคุม จากโปรแกรมสําเร็จที่มี
อยูในชุดสาธิต หรือจะสรางจากโปรแกรมแมทแลบก็

ได แสดงดังภาพที่ 5 และ 6  ซึ่งเปนการควบคุมโดย
ใชตัวควบคุมแบบพีไอดี เมื่อรันโปรแกรม จะสามารถ
ดูผลการตอบสนองตอสัญญาณคําสั่ งขั้น  (Step 

Response) ไดดังภาพที่ 7 และ8 โดยที่สวนประกอบ
ของชุดสาธิตทั้งหมดประกอบดวยคอมพิวเตอรที่
ติดตั้งซอรฟแวรและการดดีเอสพี (ภาพที่ 9) เช่ือมโยง
ดวยสายสัญญาณไปยังชุดขับเคลื่อน(ภาพที่ 10) ที่มี
ว งจรขับ เคลื่ อนมอ เตอร อยู ภ ายใน  และสร า ง
สัญญาณขับเคลื่อนระบบที่เปนมอเตอรโดยระบบจะ
ประกอบไปดวยชุดมอเตอรและตัวเซ็นเซอรตําแหนง 
(ภาพที่ 11) โดยตัวเซ็นเซอรนี้จะสงสัญญาณผาน
การดดีเอสพี มาแสดงผลการตอบสนองของระบบที่
หนาจอคอมพิวเตอรได   
 

  
ภาพที่ 5 การกําหนดคาพารามิเตอรจากตัวควบคุมของ 

โปรแกรมสําเร็จที่มีอยูในชุดสาธิต 
 

  
ภาพที่ 6 การกําหนดคาพารามิเตอรจากตัวควบคุมของ

ชุดสาธิตโดยผานโปรแกรมแมทแลบ 
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ภาพที่ 7 ผลตอบสนองที่ไดจากการรันโปรแกรม     

แมทแลบจากชุดสาธิต 
 

 
 

ภาพที่ 8 ผลตอบสนองที่ไดจากการรันโปรแกรม 
สําเร็จรูปจากชุดสาธิต 

 

 
 

ภาพที่ 9 การดดีเอสพี ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร 
 

  
ภาพที่ 10 ชุดขับเคลื่อนระบบ 

 

  
ภาพที่ 11 ระบบที่ประกอบไปดวยมอเตอร 

และเซ็นเซอร 
 

 เมื่อสรางชุดการสอนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์  เสร็จเรียบรอย  จึงนําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ใหผูที่ เคยผานการเรียนวิชาระบบควบคุม
ปอนกลับ 2 มาแลว ทดลองทําแบบทดสอบเพื่อหา
ดัชนีความยากงายและอํานาจการจําแนก และคัดเลือก
ขอสอบใหเหลือ 36 ขอ นําชุดการสอนใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของชุดการสอน จากนั้นจึง
นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
 

การดดีเอสพี 

มอเตอร 

ตัวเซ็นเซอร 

โหลดทางกล 

สวิทชปด-เปด 

สัญญาณคําสั่ง 

ผลการตอบสนอง 

สัญญาณคําสั่ง 

ผลการตอบสนอง 
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3. การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการทดลองเพื่อเก็บขอมูลงานวิจัย โดย
นําชุดการสอนที่ไดทดลองใชกับกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาระบบควบคุม
ปอนกลับ2 ระดับปริญญาตรี  ช้ันปที่  4 ภาควิชา       
ครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปการศึกษา 
2550 จํานวน 13 คน โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ทําการทดสอบผูเรียนกอนเรียน ในทุกหนวย
การเรียน โดยใชแบบฝกหัดชุดเดียวกับที่ใชทดสอบ
หลังเรียน 
 ดําเนินการสอนโดยการใชชุดการสอนที่สรางขึ้น 
จํานวน 4 หนวยการเรียน เปนจํานวน 4 ครั้งๆละ 3 
ช่ัวโมง 
 หลังจากจบบทเรียนในทุกหนวยการเรียน 
ทดสอบผูเรียนอีกครั้ง โดยใชแบบฝกหัดชุดเดียวกับที่
ใชทดสอบกอนเรียน 
 หลังจากจบบทเรียน จํานวน 4 หนวยการเรียนแลว 
เวนระยะไปอีก 1 สัปดาห จึงทําการทดสอบโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เพื่อนําผลที่ไดไปหา
ประสิทธิภาพของชุดการ-สอนตอไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบงเปนสองสวนคือ ผลจากการสราง
ชุดการ-สอน และผลจากการทดลองใชชุดการสอน
กับกลุมตัวอยางสรุปเปนรายละเอียดดังนี้ 
สวนที่1 ผลจากการสรางชุดการสอน 
 ผลจากผูเช่ียวชาญ 5 ทานประเมินความสอดคลอง
ของวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 
(IOC) คาความสอดคลองวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
กับแบบทดสอบอยูในชวง 0.2 ถึง 1โดยที่มีขอที่ตํ่ากวา 

0.5 (ตองปรับปรุงขอสอบใหม) จํานวน 4 ขอคือ ขอที่ 
5,10,11 และ 32  
 ผลการวิ เคราะหขอสอบ    ดําเนินการโดยนํา
ขอสอบจํานวน 53 ขอไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เคย
เรียนวิชา ระบบ-ควบคุมปอนกลับ 2 มาแลว จํานวน 3 คน 
เพื่อหาอํานาจการ-จําแนกของแบบทดสอบและนําคา
ค ะ แนนที่ ไ ด  ม า วิ เ ค ร า ะห ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
แบบทดสอบโดยใชสูตรของคู เดอรริชารดสัน 
(Kuder-Richardson) หรือ KR-20 ไดคาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  0.9713ttr =  
 นําขอสอบใหผูเรียนที่ผานการเรียนวิชา ระบบ
ควบคุมปอนกลับ 2 มาแลวจํานวน 3 คน และนํามา
วิเคราะหดัชนีความยากงาย พบวาอยูในชวงระหวาง 
0.00 ถึง 1.00 และ   คาอํานาจการจําแนก  อยูในชวง     
-0.5 ถึง 0.5 
สวนที่2 ผลที่ไดจากการนําชุดการสอนไปใชทดลอง
กับกลุมตัวอยาง สรุปไดดังนี้ 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยทางสถิติเพื่อวัด 

   ความกาวหนาทางการเรียน 
 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคาทางสถิติของสมมติฐาน 

0H  
 

  
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคาทางสถิติของสมมติฐาน 

1H  
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 ชุดการสอนเรื่อง ระบบควบคุมปอนกลับ 2 หลักสูตร 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
พุทธศักราช 2544 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่สรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 478.67/70.92/E1E =  ซึ่งตํ่ากวาคาเกณฑ 
สมมติฐานที่ต้ังไว 80/80 
 คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางจากโปรแกรม 
SPSS แสดงดังตารางที่ 1 เปนผลของคะแนนเฉลี่ยทํา
แบบทดสอบกอนเรียนมีคา 6.77 คิดเปนรอยละ 30.77
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา 17.31 คิดเปนรอยละ
78.67  เมื่อพิจารณาจากตารางที่  2 และ  3 พบวา
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวากอนเรียน สรุปไดวา 
ชุดการสอนเรื่องระบบควบคุมปอนกลับ  2 ตาม
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมไฟฟา พุทธศักราช 2544 ที่จัดทําขึ้นชวยให
ผูเรียนพัฒนาความรูความสามารถเพิ่มขึ้นได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการใหทุนอุดหนุนใน
การวิจัยบางสวน 
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พุทธศักราช 2540 สาขา วิชาเทคนิคการผลิต 
กรมอาชีวศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาเครื่องกล
 ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกลบัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2542. 

[4] สมนึก ดํานุย.  “การสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่องคุณลักษณะ
ของระบบควบคุม”, วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไฟฟา
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ า  บัณฑิต วิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 
2547. 
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ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น
รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน      ระหวางกลุมที่ใชสื่อวีดิทัศนการตูน  
แอนิเมช่ัน 2 มิติ และ 3 มิติ 3) เปรียบเทียบความสนใจ
ของผูเรียน ระหวางกลุมที่เรียนดวยการตูนแอนิเมชั่น 
2 มิติแล 3 มิติ และ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจของผูเรียนที่
เรียนดวยการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชวงช้ันที่  2 
จํานวน 60 คน  ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
แบงออกเปน 2 กลุม จํานวนกลุมละ 30 คน ไดแก 
กลุมเรียนดวยสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ และ
กลุมเรียนดวยสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยวีดิทัศนการตูน
แอนิเมชั่น เรื่อง “ประลองปญญา” ในรูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ แบบประเมินสื่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดความสนใจ  และแบบสังเกต
พฤติกรรม การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติไดแกสถิติ

พ้ืนฐาน สถิติการหา ประสิทธิภาพมาตรฐานเมกุยแกนส 
สถิติคาทีแบบ 2 กลุมอิสระตอกัน และสหสัมพันธ
อยางงาย  

ผลการวิจัยพบวา1) สื่อวีดิทัศนการตูน แอนิเมชั่น
ทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ของเมกุยแกนส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่
เรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติและ 
3 มิติ ไมมีความแตกตางกัน 3) ความสนใจของกลุมที่
เรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติสูงกวา
กลุมที่เรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสนใจของ ผูเรียนที่เรียนดวย
สื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ  และ 3 มิติ  มี
ความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ  : การตูนแอนิเมชั่น, 2 มิติ, 3 มิติ,ผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียน, ความสนใจ 
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Abstract 
 

This study was the experimental research. 

The purposes of this study were 1) to develop the 

video of 2D and 3D animation, 2) to compare 

the learning achievement between using the 

video of 2D and 3D animation, 3) to compare 

the interest between using the video of 2D and 

3D animation, and 4) to study the relationship 

between the learning achievement and the 

interest of students learning through the 2D and 

3D animation. The sample of this research was 

60 students of upper-level primary school using 

the purposive sampling method. They were 

divided into two groups : learning group of 2D 

animation and the learning group of 3D 

animation. The research tool comprises of the 

animation video “Pralong Panya” in 2D and 

3D, Media Assessment Form, Learning 

Achievement Test, Interest Test, and Behavior 

Observation. The data analysis was conducted 

through four statistic methods : elementary 

statistics, Meguigans’s standard, independent t-

test, and simple correlation.  

The results of the research showed that 1) 

the instrument media of animation in both 2D 

and 3D are effective as the Meguigans’s 

standard, 2) the learning achievement of both 

groups using 2D and 3D animation is not 

different, 3) the interest of learning group using 

3D animation is higher than that of learning 

group using 2D animation significantly at .01, 

and 4) the learning achievement and the interest 

of both student groups learning the instrument 

media of 2D and 3D animation are positively 

related and significantly at .05. 

 

Keywords  : animation, 2D, 3D, learning  

achievement, interest 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สื่อวีดิทัศน ไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายใน
การเรียนการสอน เพราะสามารถนําเสนอเนื้อหา ดวย
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยดานการรับรูของมนุษย ที่พบวามนุษย
รับรูจากการมองเห็นมากที่สุด การศึกษาดานการรับรู
จากการใชสายตาหรือการใชภาพจึงเปนสิ่งจําเปน 
เพื่อใหผูผลิตสื่อนั้นเลือกสื่อที่ เหมาะสมกับกลุม
ผูเรียน สื่อหน่ึงที่สามารถชักจูงใจผูเรียนไดเปนอยางดี 
คือการใชสื่อประเภทการตูน โดยสื่อวีดิทัศนที่ใช
การตูนเคลื่อนไหวในการนําเสนอจะเรียกวา การตูน
แอนิเมช่ัน ซึ่งการพัฒนาแอนิเมชั่นไดแบงประเภท
ออกเปน 2  ประเภท คือ Tradition Animation หรือ
สรางแอนิเมช่ันโดยใชเครื่องมือตามธรรมดา และ 
Digital Computer Animation คือการสรางแอนิเมชั่น
ดวยระบบดิจิทัล โดยใชโปรแกรมกราฟกตาง ๆ ซึ่ง
ปจจุบันงานดานแอนิเมชั่นสวนใหญนั้น ไดรับการ
พัฒนาดวยระบบดิจิทัล และไดพัฒนานวัตกรรมจน
สามารถสรางภาพดวยเทคนิค  Computer Generated 
Imagery  หรือ CGI ภาพที่ผลิตจากเทคโนโลยี CGI 
นั้น กลาวไดวาสามารถผลิตออกมาไดหลายรูปแบบ 
โดยในรายการโทรทัศนประเภทการตูนแอนิเมชั่นใน
ปจจุบัน จะพบเห็นการตูนแอนิเมชั่นอยู 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบ 2  มิติ และรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งลักษณะภาพจะมี
ลักษณะที่แตกตางกัน  โดยรูปแบบ  2  มิ ตินั้นจะ
นําเสนอภาพที่งาย เพราะภาพมีลักษณะแบนราบ ไมมี
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ความซับซอน และมีเสนขอบตัวละครทําใหเห็นการ
ตัดกันของสีอยางชัดเจน เหมาะสําหรับผูเรียนที่ยัง
รับรูมิติไดอยางไมดีมากนัก และรูปแบบ 3 มิติ ที่
นําเสนอภาพในลักษณะมุมมองสมจริง มีแสงเงาตาง ๆ 
ทําใหดูเหมือนมีมิติดานลึก จะใชสําหรับผูเรียนที่มี
ความสามารถในการรับรูดานมิติไดเปนอยางดีแลว 
ซึ่งการศึกษาเด็กแตละชวงวัยที่มีตอการรับรูภาพ
การตูนแอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิตินั้นมีความจําเปน 
เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการเลือกภาพที่เหมาะสมกับ
เด็กแตละวัย ซึ่งเด็กตละวัยมีความสามารถในการรับรู
ดานมิติเพิ่มขึ้นไปตามวัย ซึ่งวัยที่เปนกลุมเปาหมาย
ของผูผลิตการ ตูนแอนิ เมชั่น  และเปนวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการรับรูมากคือ  วัยชวงตอระหวาง   
วัยเด็กกับวัยรุน อายุประมาณ 9-12 ป โดยเปนวัยชวง
ปรับเปลี่ยนพัฒนาการที่ เรียกวา  ชวงตอระหวาง
พัฒนาการ จัดเปนระยะระหวางความเปลี่ยนแปลง
ทางพัฒนาการ ที่สับสนวุนวายในระบบเครือขายการ
รับรูของเด็ก โดยเด็กอายุ 9-12 ปนั้นจะตรงกับ
การศึกษาในระดับชวงช้ันที่ 2 ตามหลักสูตรขั้น-
พ้ืนฐาน จากความเปนมาดังกลาวขั้นตน ผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะจัดทําวิจัยโดยการสรางการตูนแอนิเมชั่น
โดยใชเทคโนโลยี CGI ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
โดยนําเนื้อหาประเภทนิทานเรื่อง ”ประลองปญญา” 
ในหนังสือวรรณกรรมปฏิสัมพันธ ซึ่งเปนหนังสือ
สําหรับชวงช้ันที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
ไดในชวงช้ันที่ 2 ได และทําการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อตองการผลการเรียนรู
ดานเนื้อหา ของกลุมผูเรียนตอสื่อการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ
และ 3 มิติ และความสนใจ เพื่อตองการทราบถึงความ  
ช่ืนชอบของกลุมผูเรียนที่มีตอการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ

และ 3 มิติ รวมทั้งความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสนใจ เพื่อพิจารณาวาความ
สนใจมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม และ
วิเคราะหใหไดรูปแบบของการ ตูนแอนิเมชั่น  ที่
เหมาะสมกับผูเรียนในระดับชวงช้ันที่ 2 โดยหวังเพื่อ
ใหผลของการวิจัยเปนประโยชน สําหรับผูผลิตสื่อ
ดานการตูนแอนิเมชั่น ใหสามารถผลิตสื่อที่เหมาะสม
กับผูเรียนในระดับดังกลาว และเปนแนวทางในการ
ผลิตสื่อประเภทการตูนแอนิเมชั่น เพื่อเปนสื่อการสอน
ในรายวิชาอื่น ๆ 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ สื่อวีดิทัศน
การตูนแอนิเมช่ันรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เรื่อง 
“ประลองปญญา” 

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระหวางกลุมที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 
2 มิติ และ 3 มิติ 

3) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจของผูเรียนระหวาง 
กลุมที่เรียนดวยการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติและ 3 มิติ 

4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสนใจของผูเรียนที่เรียนดวย
การตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติและ 3 มิติ 
 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 

1) สื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมช่ันรูปแบบ 2 มิติ 
เรื่อง “ประลองปญญา” สามารถใชในการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 
(Meguigans) 

2) สื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติ 
เรื่อง “ประลองปญญา” สามารถใชในการเรียนการสอน
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อยางมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 
(Meguigans) 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศน
การตูน แอนิเมชั่น 3 มิติ สูงกวาสื่อวีดิทัศนการตูน   
แอนิเมช่ัน 2 มิติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4) ความสนใจของผู เรียนที่มีตอสื่อวีดิทัศน
การตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ สูงกวาสื่อวีดิทัศนการตูน    
แอนิเมช่ัน 2 มิติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ ของ
ผูเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 
มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ ของ
ผูเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ 
มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
4.  วิธีการวิจัย 
4.1  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากรในการวิจัย  คือนักเรียนชวงช้ันที่ 2 

2)  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้ งนี้  เปน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ อําเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ระดับชวงช้ันที่ 2 ที่เรียนวิชา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     ในภาคเรียนที่ 1         
ปการศึกษา 2550 การเลือกกลุมตัวอยาง โดยการ
คัดเลือกนักเรียนในชวงช้ันที่ 2 จํานวน 60 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 จํานวนชั้นละ 
20 คน และนําคะแนนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ในปการศึกษา  2549 จากสมุดบันทึกการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน (ปพ.5) ของแตละระดับช้ันมาจัดเรียง

จากมากไปหานอย แบงกลุมทดลองตามลําดับคะแนน
แตละช้ันปออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 คนตอช้ันป 
รวม 3 ช้ันป เปนกลุมละ 30 คน คือกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยทั้ง 2 กลุม มีระดับคะแนน 
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยในระดับใกลเคียงกัน 
โดยที่กลุมทดลองที่ 1 เรียนดวยวีดิทัศนการตูน แอนิเมชั่น 
2 มิติ และกลุมทดลองที่ 2 เรียนดวยวีดิทัศนการตูน    
แอนิเมช่ัน 3 มิติ  
 
4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มเีครื่องที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสรางเริ่มจากศึกษาการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน  วิ เคราะห เนื้ อหาและ
วัตถุประสงค จากนั้นทําการสรางขอสอบ ตาม
จุดประสงคการเรียน  แลวนําแบบทดสอบไปให
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาประเมินความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค จากนั้นนาํขอสอบไปทดลองกับนักเรียน
ระดับชวงช้ันที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
และเคยฟงหรืออานนิทานเรื่อง “ประลองปญญา” 
จากนั้นนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน  นํา
คะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) อํานาจ
จําแนก (r) และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของ 
Kuder  Richardson เมื่อผานการวิเคราะหจะได
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สามารถนําไปใชกับกลุม
ทดลอง  

2) แบบวัดความสนใจและแบบสั ง เกต
พฤติกรรม ซึ่งแบบวัดทั้ง 2 รูปแบบ เปนแบบประเมิน
ความสนใจ และเปนแบบมาตราประเมินคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีรายการประเมินพฤติกรรม 2 
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รูปแบบคือรายการประเมินพฤติกรรมเชิงบวก และ
รายการประเมินพฤติกรรมเชิงลบ โดยการสรางเริ่ม
จากศึกษาแนวคิดความสนใจสื่อ วีดิทัศนขั้นตน 
จากนั้นเขียนรายการประเมินพฤติกรรม ใหครอบคลุม
ขอมูลเกี่ยวกับความสนใจในสื่อวีดิทัศน และเขียนคํา
ช้ีแจงขอมูลเบื้องตน รวบรวมทั้งหมดเปนแบบวัด
ความสนใจ 1 ชุด จากนั้นตรวจสอบแกไขโดยอาจารย
ที่ปรึกษา และประเมินความสอดคลองกับการวัด
ความสนใจ  โดยผู เ ช่ียวชาญดานเนื้อหา   จากนั้น
ปรับปรุ งแกไขรายการประเมินพฤติกรรม  ให
เหมาะสมกับกลุ มทดลองตามคํ า แนะนํ าของ
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและสามารถนําไปใชกับกลุม
ทดลอง  

3) แบบประเมินสื่อ เริ่มตนจากศึกษาการ
สรางแบบประเมินสื่อ และออกแบบแบบประเมินสื่อ 
ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราประเมินคา (Rating Scale) 
การสรางแบบประเมินสื่อโดยแบงการประเมิน
ออกเปน 2 ชวงไดแก ประเมินขั้นเตรียมการผลิต และ
ประเมินหลังจากสื่อเสร็จสมบูรณ โดยแบงเรื่องที่
ประเมินออกเปน  2 ดานคือ   ดานเนื้อหาโดย
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และดานเทคนิคโดยผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิค จากนั้นนําแบบประเมินสื่อไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา และทําการปรับปรุงใหสามารถนํา
แบบประเมินสื่อไปใชประเมินในการทดลอง  

4) วีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ
และ 3 มิติ โดยเริ่มตนจากศึกษาหลักสูตร แลวเรื่อง
สําหรับการสรางเปนการตูนแอนิเมชั่น    โดยเลือก
เรื่อง  “ประลองปญญา” ในหนังสือวรรณกรรม
ป ฏิ สั ม พั น ธ  สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช ว ง ช้ั น ที่  2 
(ประถมศึกษาปที่ 4-6) ทําการวิเคราะหกลุมเปาหมาย
และกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม จากนั้นทํา

การออกแบบและเตรียมการผลิตวีดิทัศนการตูน      
แอนิเมชั่น ประกอบดวย โครงเรื่อง บทดําเนินเรื่อง 
และสตอรี่บอรด จากนั้นประเมินขั้นเตรียมการผลิต
โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิค โดยคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีมาก   สามารถสรางเปนวีดิทัศนการ ตูน          
แอนิเมชั่นได โดยเริ่มจากการบันทกึเสียงลิปซิงค การ
วาดภาพโมเดลชีท การขึ้นวัตถุ 3 มิติ การใสสีและ
ลวดลาย ซึ่งสามารถใหภาพที่ออกมาเปนรูปแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิติ จากนั้นเขาสูกระบวนการแอนิเมชั่น โดย
การใสระบบกระดูกใหกับวัตถุ การปรับสีหนาและ
ปากสําหรับการพูด การทําภาพเคลื่อนไหว การจัด
กลอง การจัดแสง การเรนเดอร การจัดเรียงภาพ การ
บันทึกเสียง การทําเพลงประกอบ การตัดตอ การสราง
เมนูและบันทึกลงแผน DVD จากนั้นนําวีดิทัศนที่ได
ไปประเมินโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค 
ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 ดาน อยูในระดับดีมาก ซึ่ง
สามารถนําวีดิทัศนการตูนแอนิเมช่ันทั้งรูปแบบ 2 มิติ 
และ 3 มิติ ใชในการทดลอง โดยสวนประกอบของสื่อ
วีดิทัศนการตูนแอนิเมช่ันมีดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1 สวนไตเติ้ล 
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รูปที่ 2 สวนเมนู 

 

 
รูปที่ 3 ภาพการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 

 

 
รูปที่ 4 ภาพการตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ 

 

4.3  วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
  

1)  ช้ีแจงอาจารยผูสอน นักเรียนกลุมตัวอยาง ให
ทราบถึงการเรียนดวยวีดิทัศนการ ตูนแอนิเมชั่น 
พรอมนัดหมายวัน เวลา สถานที่ 

2) จัดเตรียมหองทดลอง โดยใชหองเรียนปกติ 
ที่มี เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ  โดยประกอบดวย 
โทรทัศน เครื่องเลน DVD และ ลําโพงที่มีขนาดเสียง
เพียงพอตอกลุมของการทดลอง 

3) จัดกลุมตัวอยาง  ทําการสุมกลุมตัวอยาง
จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม   โดยให
แตละกลุมมีจํานวน 30 คน 

4)   ใหกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบ
กอนเรียน 

5) กลุมทดลองแตละกลุมเรียนตามสื่อที่ตนเอง
ไดรับโดยกลุมที่ 1 เรียนดวยสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 
2 มิติ และกลุมที่ 2 เรียนดวยสื่อ  วีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 
3 มิติ เปนระยะเวลาประมาณ 20 นาที โดยตลอดเวลา
ในการเรียนนั้นจะทําการบันทึกภาพเปนวีดิทัศน เพื่อ
เก็บเปนขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรม  

6)  ประเมินเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใหกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบโดย
ทันทีหลังเรียนเสร็จ  

7) ประเมินเปรียบเทียบความสนใจของผูเรียน
ตอสื่อทั้ง 2 รูปแบบโดยใชแบบวัดความสนใจ 

8) นําเทปที่ไดจากวีดิทัศนที่บันทึกระหวางการ
ทดลอง มาเปดแลวก็บันทึกพฤติกรรมของผูเรียนแต
ละคน ลงในแบบสังเกตพฤติกรรม 
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5.  สรุปผลการวิจัย 
1) ประสิทธิภาพวีดิทัศนการ ตูนแอนิ เมชั่น

รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เรื่อง “ประลองปญญา” ตาม
มาตรฐานของเมกุยแกนส เทากับ 1.021 และ 1.04 
ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 แสดงวาวีดิทัศนการตูน
แอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานของเมกุยแกนส ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุมที่เรียนดวย
การตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ไมมีความ
แตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

3) ความสนใจของกลุมที่เรยีนดวยการตูนแอนิเมชั่น
รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ปรากฏวาผลจากแบบวัด
ความสนใจที่ผูเรียนประเมินมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 และจากแบบสังเกตพฤติกรรมที่
ผู วิ จั ย เปนผูประ เมินมีความแตกต างกันอย างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยที่กลุมที่เรียนดวยวีดิทัศน
การตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติ มีความสนใจดีกวา 
กลุมที่เรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

4) ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสนใจของกลุมที่เรียนดวยวีดิทัศนการตูน 
แอเนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ มีคาความสัมพันธ
กันเชิงบวกเทากับ .373 และ .408 ตามลําดับและคาทั้งสอง
นั้นมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว 

 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 

1)  ประสิทธิภาพของวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น
รูปแบบ  2 มิติและ  3 มิติ  ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานของเมกุยแกนส  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

แสดงให เห็นว า วีดิทัศนการ ตูนแอนิ เมชั่นทั้ ง  2 
รูปแบบ ชวยใหนักเรียนเรียนรูเนื้อหาที่มีลักษณะเปน
นิทานได และสามารถนํามาใชในการเรียนการสอน
ในระดับชวงช้ันที่ 2 ได อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 
 - ในการผลิตวีดิทัศนการตูนแอนิเมช่ัน
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิต 
จากบริษัทที่ผลิตงานดานการตูน     แอนิเมชั่นอยาง
ละเอียด และทําตามขั้นตอนนั้น รวมทั้งมีผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคและเนื้อหาตรวจสอบ โดยมีการประเมิน
ขั้นเตรียมการผลิต  ทําใหทราบจุดบกพรองและ
ปรับปรุง  แกไข  กอนที่จะผลิต  ทําใหขั้นผลิตนั้น
สามารถทําไดอยางสะดวก  เพียงทําตามขั้นเตรียมการ
ผลิตโดยละเอียด  และมีการควบคุมคุณภาพจาก
ผูเช่ียวชาญ ก็สามารถทําใหสื่อนั้นมีประสิทธิภาพได 
 - ในการหาประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน
ของเมกุยแกนสนั้น ใชผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห ซึ่งกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม 
ทําคะแนนหลังเรียนไดดีกวากอนเรียนทุกคน ซึ่งผล
มาจากสื่อวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นทั้ง 2 รูปแบบ โดย
สาเหตุอาจมาจากสื่อการตูนนั้นเปนสื่อที่ เด็กชอบ    
ทําใหต้ังใจดู และสื่อที่มีลักษณะเคลื่อนไหวดวยน้ัน
สามารถจูงใจผูเรียนใหเรียนอยางตั้งใจได  

2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระหวางกลุมที่ เรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนเมชั่น
รปูแบบ 2 มิติและ 3 มิติ จากการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของกลุมที่ เรียนดวยวีดิทัศนการตูน    
แอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิตินั้นไมแตกตางกัน 
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สาเหตุมาจากการ
ผลิตการตูนแอนิเมชั่นทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิตินั้น 
โปรแกรมที่ใชในการผลิตนั้น สามารถใหผลออกมา
เปนทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ซึ่งทําใหไดองคประกอบภาพ
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ที่เหมือนกัน ไมวาจะเปนการใชมุมกลอง ดําเนินเรื่อง 
การลําดับเรื่อง การใชเสียง และเวลาในการนําเสนอ 
เชนเดียวกันทั้ง 2 รูปแบบ มีเพียงมิติภาพเทานั้นที่ไม
เหมือนกัน จึงทําใหผลการเรียนรูของกลุมทดลองทั้ง 
2 กลุมไมแตกตางกัน  

3) การเปรียบเทียบความสนใจ ระหวางกลุมที่
เรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติและ 
3 มิติ จากการศึกษาดานความสนใจของผูเรียน โดยใช
เครื่องมือ คือแบบวัดความสนใจที่ประเมินโดยผูเรียน
และแบบสังเกตพฤติกรรมที่ประเมินโดยผูวิจัย พบวา
ความสนใจของกลุมที่ เรียนดวยวีดิทัศนการ ตูน        
แอนิเมช่ันรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิตินั้น มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยกลุมผูเรียนดวยวีดิทัศน
การตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติ มีความสนใจมากกวา
กลุมผูเรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ 
แสดงใหเห็นวากลุมทดลองคือนักเรียนชวงช้ันที่ 2 นั้น 
ใหความสนใจตอการตูนที่มีภาพสมจริงทางมุมมอง 
มากกวาภาพที่มีแบนราบ  สาเหตุอาจมาจากภาพ
การตูนแอนิเมชั่น 2 มิตินั้น อาจมีเสนขอบของตัว
ละคร ซึ่งทําใหไมเกิดความสมจริงทางมุมมอง  

4) การหาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสนใจ ทั้งกลุมที่เรียนดวยวีดิทัศน
การ ตูนแอนิ เมชั่นรูปแบบ  2  มิ ติและ  3  มิ ติ  โดย
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสนใจ จากกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมคือกลุมที่เรียน
ดวยการตูนแอนิเมช่ันรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  พบวา
ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ค ว า มสน ใ จ มี
ความสัมพันธกับเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว นั่น

หมายความวา ถาผูเรียนมีความสนใจตอบทเรียนใด 
จะทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวย  
 
7.  ขอเสนอแนะ 
7.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1) การใชวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น ในการเรียน
การสอนนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2 เพื่อ ใหเกิดผลการ
เรียนรูที่ดีนั้น สามารถใชไดทั้งรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ 
ซึ่งสามารถดูไดจากผลการวิจัยดานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองทั้ง 2 กลุมไมมีความ
แตกตางกัน 

2) การใชวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นสําหรับชวง
ช้ันที่ 2 เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจนั้น ควรใช
การตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติ เพราะผลการวิจัยดาน
การวัดความสนใจบอกไดวากลุมผู เรียนใหความ
สนใจวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติมากกวา
รูปแบบ 2 มิติ 

3) การใชวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นที่ผู เรียน
สนใจนั้น จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นดวย 
เพราะผลการวิ จั ยด านความสัมพันธ ระหว า ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจนั้น มีคา
ความสัมพันธเชิงบวก 
7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1) การเลือกเนื้อหาที่จะมาผลิตเปนสื่อการตูน
แอนิเมชั่นเปนจําเปน เพราะสื่อวีดิทัศนเปนสื่อที่ไมมี
ปฏิสัมพันธ เหมาะสําหรับการถอยทอดเรื่องราวเปน
ลําดับขั้น หรือเรื่องราวนิทาน การถายทอดเนื้อหาที่
สลับซับซอนเกินไปบางครั้งไมเหมาะกับสื่อการตูน
แอนิเมช่ัน 

2) ควร ทํ า วิ จั ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บก า รศึ กษ า 
เปรียบเทียบดานภาพ ตัวอักษร และกราฟกแบบตาง ๆ 
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รวมทั้งควรทดลองกับกลุมเปาหมายในระดับช้ันตาง ๆ 
เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูผลิตสื่อดานการศึกษา ในการ
เลือกรูปแบบสื่อใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

3) เทคนิคการผลิตการ ตูนแอนิ เมชั่น  ใน
ปจจุบันมีทางเลือกในการผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
การวิจัยที่มีการผสมผสานเทคนิคหลาย ๆ รูปแบบ จะ
ทําใหเกิดความนาสนใจของงานแอนิเมช่ันมากยิ่งขึ้น 

4) ในการเปรียบเทียบความสนใจ ในงานวิจัย
ครั้งนี้ไดใชกลุมทดลอง 2 กลุม โดยที่แตละกลุมจะได
ดูสื่อที่ตนเองไดรับเพียงอยางเดียว ควรมีการทดลอง
ดานความสนใจ ในลักษณะที่เปนกลุมทดลองเดียวกัน 
แลวดูวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 
3 มิติ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยดานความสนใจของ
แตละบุคคลภายในกลุม 

 
8.  กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้คงสําเร็จลุลวงไปไมได 
หากไมไดรับความชวยเหลือของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ดังตอไปนี้ 

ขอขอบคุณอาจารยภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
และภาควิชาอื่นๆ ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมทุกทาน
ที่ไดใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตาง ๆ ของงานวิจัย
มาโดยตลอด  

ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และดาน
เทคนิคทุกทานที่ไดสละเวลาตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็น และใหคําแนะนําแกผูวิจัยในการพัฒนาสื่อ
การตูนแอนิเมช่ันสําหรับผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ที่ได
อนุเคราะหเวลา สถานที่ ที่ใชในการทดลอง รวมทั้ง
ขอบใจนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางทุกคนที่มีความ
ต้ังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ใหลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย และ
เจาหนาที่ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษาทุกทาน ที่ให
ความชวยเหลือและประสานงานดาน  ตาง ๆ เปน
อยางดี 

วิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย
บางสวนที่ไดรับจากทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิต
วิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดให
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ดวย 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  โดยมี
วัตถุประสงค  ดังนี้   1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพ้ืนฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอร  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐาน  
ความรูทางดานคอมพิวเตอร  และ 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร    และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ   (การบัญชี
และการขาย) ซึ่งผู วิจัยไดทําการทดลองกับกลุม
ตั ว อ ย า ง จ ริ ง ที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม  ร ะ ดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (หลักสูตร2 ป) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต
นนทบุรี  จํานวน 18 คน  ซึ่งประกอบ ดวยนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน  9  คน  โดยใชวิธีเลือก
สุมอยางงาย และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ (การบัญชี
และการขาย) จํานวน  9  คน ดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

 ผลการวิจั ยพบว าประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
73.61/66.98 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
85/85 อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับปรับพื้นฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร    
และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ  (การบัญชีและการขาย) 
ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ  :  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ปรับพื้นฐาน   
 

Abstract 
 

 This research was an experimental 

research.  The purposes of this research were 1) 

to develop and validate the efficiency of the 

Computer Assisted Instruction for preparing 

Basic Knowledge in Computer (CAI-BKC), 2)  to 

compare the effectiveness of students before and 
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after using the CAI-BKC, and 3)  to compare the 

effectiveness of students between computer field 

and other fields (accounting and selling) at 

Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi Campus.  There were 18 students 

used as a sample in this research.  The sample 

was composed of  9 students in the area of 

computer field selected by using simple sampling 

method and 9 students in the area of accounting 

and selling  fields selected by using purposive 

sampling. 

 The results of this research were 

illustrated as follow.  The efficiency of CAI-BKC 

was at 73.61/66.98 which was lower than 85/85 

as expected in the standard criteria.    However, 

the effectiveness of students, the score of the 

posttest was significantly higher than the score 

of pretest at the level of .01 , and the 

effectiveness of students between computer field 

and other fields (accounting and selling) was not 

difference. 

 

Keywords :  Computer Assisted Instruction, 

Basic Knowledge  

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
วิทยาเขตนนทบุรี  มีเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่งคือ  
ขยายการใหบริการทางวิชาการเพื่ อการพัฒนา
กําลังคนของภาครัฐบาล   อุตสาหกรรม    ชุมชน   
สังคม  ในทุกสาขาวิชาชีพที่สถาบันมีความชํานาญ 
อีกทั้งเปนสถานศึกษาในระดับ อุดมศึกษาแหงเดียว
ใ น จั ง ห วั ด นนทบุ รี  โ ด ย เ ป ด ส อ น ใ น ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี 
สาขาชางอุตสาหกรรมเทานั้น  เพื่อเปนการพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรที่มีอยู  วิทยาเขต
นนทบุ รี จึ ง ได ดํ า เ นิ นก า ร เป ดสอนสาข า วิ ช า
บริหารธุรกิจอีกหนึ่งหลักสูตร  โดยเปดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (หลักสูตร 2 ป) วิชาเอก
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2544 เปนตนมา (คําสั่งที่ ศธ 1004.09 /1475)  ซึ่ง
คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา  จะตองเปนผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาย
บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา  และจําเปนตองมีความรู
พ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอรมากอน  ซึ่งในภาคเรียนที่ 1   
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูป 1 และวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ     
ซึ่งวิชาดังกลาวเปนวิชาที่นักศึกษาจะตองมีความรู
พ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอรมาเปนอยางดี   แตใน
สภาพความเปนจริงแลว   นักศึกษาสวนใหญไม
สามารถเขาใจในเนื้อหาที่ผูสอนไดกลาวถึง   จึงเปน
ผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาดังกลาวอยูในเกณฑ
คอนขางต่ํา  การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและ
ไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตร   อัน
สืบเนื่องมาจากพื้นความรูเดิมของผูเขารับการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาเดิมไม เพียงพอและความ
แตกตางกันตามความสามารถทางการเรียนของแตละ
รายบุคคล   ประกอบกับนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมาจากสาขาวิชาที่แตกตางกัน 
ไดแก   สาขาวิชาคอมพิวเตอร   สาขาวิชาการบัญชี   
สาขาวิชาพณิชการ  สาขาวิชาการขาย  และสาขาวิชาอื่น  ๆ
(ธุรกิจคาปลีก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  บริหารธุรกิจ
สถานพยาบาล)  ดังภาพที่  1 
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ภาพที่ 1  สถิติผูสอบผานการคัดเลือก  ปการศึกษา  
               2544-2548 
ซึ่งหลักสูตรในแตละสาขาวิชาจะเรียนวิชาความรู
พื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรแตกตางกัน    บาง
สาขาวิชาอาจจะเรียนวิชาความรู พ้ืนฐานทางดาน
คอมพิวเตอรมากบางนอยบางแลวแตหลักสูตรของแตละ
สาขาวิชานั้น ๆ  จึงเปนผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจและวิชา
โปรแกรมสํ า เร็ จรูป  1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร  และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ  แตกตางกัน 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน รวมทั้งจากแบบสอบถาม
ของอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่การสอนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (หลักสูตร 2  ป) สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ช้ันปที่  1  เห็นพองตองกันวา
สมควรใหมีการปรับพื้นฐานสําหรับผูที่สอบผานการ
คัดเลือกเขาศึกษา  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
เนื้อหาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรใหเทา
เทียมกัน เพื่อนําไปศึกษาตอในวิชาการใชคอมพิวเตอร
ในงานธุรกิจและวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป 1  โดยผูวิจัย
ไดมีแนวความคิดที่จะผลิตสื่อสําหรับการปรับพื้นฐาน 
ความรูทางดานคอมพิวเตอรขึ้น  นั่นคือ การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐาน 
ความรูทางดานคอมพิวเตอร    เพื่อเปดโอกาสให

ผูเรียนที่มีพ้ืนฐานความรูไมเพียงพอ  ไดทบทวนและ
เพิ่มเติมความรูไดดวยตนเองตามความสามารถ
ทางการเรียนรูของแตละรายบุคคล  และชวยสงเสริม
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่เกี่ยวของทางดาน
คอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
      1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.1.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอร 
  1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐาน ความรู
ทางดานคอมพิวเตอร 
  1.1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว างนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิว เตอร   และ
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ 
 1.2  สมมติฐานของการวิจัย 
  1.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ช วยสอนสํ าหรับปรับพื้นฐานความรู ทางด าน
คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดอยางนอย  85/85 
  1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
ปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  1.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร  และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ  
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับ
ปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น
ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง  ๆ   ที่
เกี่ยวของกับการทําวิจัยครั้งนี้   ซึ่งสามารถสรุปได  
ดังนี้ 
 2.1.จิตราพร  ( 2547)  ได วิจั ย เ รื่ อ งการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี  
สารสนเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ตามหลกัสูตร
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  วัตถุประสงค
ของการวิจัย    เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนชองกุมวิทยา  อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว  ซึ่ง
กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 
35 คน จากนักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปการศึกษา  2547     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบดวย แบบทดสอบทายบทเรียน แบบทดสอบรวม  
และแบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญ      ผลการวิจัย
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
จากกลุมตัวอยาง  ปรากฏวา   คะแนนจากการทํา
แบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบรวม คิดเปน
รอยละ มีคาเทากับ 86.96/85.19  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กํ าหนดไวที่ ร ะดั บ  8 5 / 8 5   แสดงว าบท เ รี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ สามารถ
นําไปใชเปนสื่อสอนเสริมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได 
 2.2  ชุติมา  (2548)  ไดวิจัยเรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการศึกษาเปรียบ เทียบ
ผลสั มฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยน     โดย ใช บท เ รี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
เรื่องการเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณ
ภายนอก  ระดับประกาศนียบัตรวิชา  ชีพช้ันสูง   
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   และศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียน   โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนในชั้นเรียน
ปกติ    เรื่องการเชื่อมตอไมโครโปรเซสเซอรกับ
อุปกรณภายนอก  โดยแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม ๆ 
25 คน    ทําการทดลองโดยใหกลุมหนึ่งศึกษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และอีกกลุมหนึ่งศึกษา
จากการเรียนในชั้นเรียนปกติ   ผลการวิจัยปรากฏวา  
บท เ รี ย นคอมพิ ว เ ต อ ร ช ว ย สอนที่ ส ร า ง ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80.80/ 80.16 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองที่เรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกลากลุม
ทดลองที่เรียนในชั้นเรียนปกติ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 2.3  ดุษฎี และ พานุพร (2547) ไดวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิว เตอรช วยสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)   วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย วัตถุประสงค เพื่อ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิว เตอรช วยสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตน    กลุมตัวอยางไดจากการสุม
แบบเจาะจง   จํานวน  30 คน  จากนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปที่ 1   แผนกวิชา
ชางอุตสาหกรรม    วิทยาลัย เทคนิคบุรีรัมย    ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2547  
ผลวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
สูงขึ้นหลัง จากเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร เบื้องตน  แสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้   ชวยทําให
ผู เรี ยนเกิดการเรียนรูและเข าใจเนื้อหารายวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตนไดดีขึ้น จึงสามารถนําไปใชเปน
สื่อสอนเสริมวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนได 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาว
ข างตน  แสดงให เห็นว าการ เรี ยนดวยบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน    ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู
หลากหลายรูปแบบ  โดยผู เรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  ทําใหเกิดการเสริมแรง
ในดานความสนใจในการเรียนรู    ความรับผิดชอบ
ในการทํางาน  มีความกระตือรือรนและมีความสุขใน
การเรียน  ผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีการดังกลาว  ซึ่งสงผลทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังเปน
การชวยเหลือสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถทางการ
เรียนที่แตกตางกัน   ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังไววา 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับ
พ้ืนฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น จะมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนสูงขึ้น   โดยผูวิจัยไดเลือกรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบศึกษา
เนื้อหาใหม (Tutorial)  ผสมผสานกับรูปแบบการ
ฝกหัดทบทวน   (Drill and Practice)  ซึ่งรูปแบบของ
แบบทดสอบเปนแบบปรนัย   4   ตัว เลือกโดย
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
เปนชุดเดียวกัน แตสลับตัวเลือก  และแบบฝกหัด
ระหวางเรียน  ซึ่งมีทั้งหมด  5  ชุด  โดยใชวิธีการสุม
เลื อกโดยใช โปรแกรมระบบนิพนธบท เรี ยน  
Macromedia Authorware 7  สําหรับภาพนิ่ง   
ภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟก ใชโปรแกรม Photoshop 
CS2  และ  Switch Max บันทึกเสียงบรรยาย ดวย
โปรแกรม  Soundforce 5.0 สวนการแสดงขั้นตอน
การทํางานใชโปรแกรม Captivate 1.1 และการจัดเก็บ
ผลคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียน    แบบทดสอบ
หลังเรียน     และแบบฝกหัดระหวาง เรี ยนของ
นักศึกษา   ใชโปรแกรม   Microsoft Access 2003 
 

3.  วิธีการวิจัย 
 3.1  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ     
นักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(หลักสูตร 2ป)   หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอก
คอมพิวเตอรธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  วิทยาเขตนนทบุรี   จํานวน 72 คน 
  3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  
นักศึกษาใหมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(หลักสูตร2ป) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอก
คอมพิวเตอรธุรกิจ  ช้ันปที่ 1 จํานวน 18 คน  ซึ่ง
ประกอบดวยนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปวช .
สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน  9  คน โดยใชวิธีเลือก
สุมอยางงายและนักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับ ปวช. 
สาขาวิชาอื่น ๆ (การบัญชีและการขาย) จํานวน 9 คน 
ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูแบบผู เรียนเปนศูนยกลางโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพ้ืนฐาน ความรู
ทางดานคอมพิวเตอร 
  3.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
ปรับพื้นฐาน ความรูทางดานคอมพิวเตอร 
  3.2.3 แ บบส อบ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผูเช่ียวชาญ 
 3.3 วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูล 
   ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูลในวันจันทรที่  22  พฤษภาคม 2550 ถึงวันศุกร
ที่  2 6  พฤษภ าคม  2 5 5 0  ที่ ศู น ย ค อมพิ ว เ ต อ ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยา
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เขตนนทบุรี  โดยผูวิจัยไดขอความรวมมือจากหัวหนา
ศูนยคอมพิวเตอรและอาจารยประจําแผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ     ดําเนินการติดต้ังบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นในเครื่อง  
server ที่จัดเตรียมไว   ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้  ได
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุดตอผูเรียน 1 คน 
จํานวน 72 คน (ประชากรทั้งหมด) หองเรียนละ 20 คน
ตอ 1 หองเรียน    รวมทั้งหมด 4 หองเรียน  และได
ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  3.3.1 ใหผู เรียนทุกคนลงทะเบียน เพื่อเขาสู
ระบบการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอน 
  3.3.2 จากนั้นใหผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ
กอนเรียน  (Pretest)   เพื่อวัดพื้นฐานความรูเดิม  แลว
เก็บรวบรวมผลคะแนนไวในเครื่อง server 
  3.3.3 หลังจากนั้นผู วิจัยไดทําการแบงกลุม
ผูเรียนออกเปน  2 กลุม  คือ กลุมผูเรียนที่จบสาขาวิชา
คอมพิวเตอร 1 กลุม   และกลุมผูเรียนที่จบสาขาวิชา
อื่นๆ(การบัญชีและการขาย) อีก 1 กลุม   และผูวิจัยได
ทําการเลือกกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาที่จบสาขาวิชา
คอมพิวเตอร  จํานวน 9 คน จากทั้งหมด 63 คน โดย
วิธีการจับฉลาก  ซึ่งถือเปนวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
เพื่ อ เก็บรวบรวมผลคะแนนไว เปรียบเทียบกับ
นักศึกษาที่จบสาขาวิชาอื่น ๆ (การบัญชีและการขาย) 
จํานวน  9  คน  เนื่องจากในปการศึกษา  2550 นี้  
นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอรธุรกิจ มี
จํานวนแตกตางกันมาก   โดยใหผูเรียนทั้งหมดนั่ง
เรียนรวมกัน  แลวทําแบบทดสอบกอนเรียน    ซึ่ง
ผู วิจัยไดทําการเก็บผล   คะแนนสอบเฉพาะกลุม
ตัวอยางที่เลือกเทานั้น    ตอจากนั้นใหผูเรียนศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร  ชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม

ลําพัง  แลวทําแบบฝกหัดระหวางเรียนจนครบทุก
หนวยเรียน   โดยจะทําการเก็บรวบรวมผลคะแนนที่
ผูเรียนทําการทดสอบเฉพาะครั้งแรกเทานั้น เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนที่แทจริงของผูเรียน    โดย
ครูผูสอนและผูวิจัยเองคอยดูแลใหความชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
  3.3.4 เมื่อผู เรียนไดศึกษาจนครบทุกหนวย
เรียนแลว    ผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบหลังบทเรียน
อีกครั้ง  จึงถือวาเปนการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  3.3.5 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน     แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) และ
แบบทดสอบหลัง เรียน (Posttest)มาวิ เคราะหหา
คาเฉลี่ย   และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.3.6 ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  โดยใชระดับคา
คะแนนที่ไดจากกลุมตัวอยาง      ซึ่งเปนคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบระหวางบทเรียนและแบบทดสอบ
หลังบทเรียนมาเปรียบเทียบ ตามสูตร  E1/E2 
  3.3.7 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังการเรียน  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่
สรางขึ้น   ใชระดับคาคะแนนที่ไดของกลุมตัวอยาง 
ซึ่งเปนคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียน และ
แบบทดสอบระหวางบทเรียน   มาเปรียบเทียบตาม
สูตร  t-test  แบบ  Dependent Sample Group 
  3.3.8 ทําการสรุปผลและจัดทํารายงานการวิจัย 
 
 3.4  สถิติที่ใชในการวิจัย 
  3.4.1  สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย  (Mean)  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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  3.4.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบ  ไดแก  คาดัชนีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค (IOC) คาความยากงาย (Difficulty) คา
อํานาจจําแนก (Discrimination)  และคาความเชื่อมั่น  
ใชสูตร 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) 
  3.4.3  สถิติวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
ตามเกณฑมาตรฐาน E1/E2 
  3.4.4 สถิติวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์โดย ใชสูตร t-test แบบ Dependent  
Sample Group  
 
4.  ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental 
Research)  ใชรูปแบบแผนการทดลองแบบ   One-Group  
Pretest- Posttest  Design โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลของ
การวิจัย  ดังตอไปนี้ 
 4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
สําหรับปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอร                
โดยผู วิจัยไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
สําหรับปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอร  ซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด   3  หนวยเรียน  ไดแก  
ระบบคอมพิว เตอร   ระบบปฏิบั ติการและการ
ประมวลผลขอมูล  โดยมีแบบทดสอบมี 3 ชนิด คือ  
แบบทดสอบกอนเรียน  แบบฝกหัดระหวางเรียน  
และแบบทดสอบหลังเรียนโดยจัดเปนชุดขอสอบ
ออกเปน 5 ชุดดวยกัน แลวใชวิธีสุมเลือกขอสอบแต
ละชุด  โดยกําหนดเวลาในการทําขอสอบ  ขอละ  30  วินาที  
สําหรับแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
จะเปนชุดเดียวกัน  แตมีการจัดวางตัวเลือก 4 ตัวเลือก
แตกตางกัน 

 4.2 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอร   ตามเกณฑที่กําหนดอยางนอย  
85/85 
ตารางที่ 1 

คะแนนระหวาง
เรียน 

(คะแนนเต็ม 40 
คะแนน) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

 (คะแนนเต็ม 53 
คะแนน) สาขาวิชาที่จบ 

จํานวน 
ผูเรียน 

(N) 

คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ คะแนน
เฉลี่ย 

รอยละ 

คอมพิวเตอร 9 30.56 76.39 37.00 69.81 

สาขาวิชาอื่น    ๆ  
9 28.33 70.83 34.00 64.15 

รวม 18 29.45 73.61 35.50 66.98 

  
 จากตารางที่ 1   แสดงใหเห็นวา    บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐานความรู
ทางดานคอมพิวเตอร    มีประสิทธิภาพ 73.61/66.98  
ซึ่ งไม เปนไปตามเกณฑที่ กํ าหนด    85/85  ตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว 
 4.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับ      
พื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอร  โดยการทดสอบ
ดวยคา t-test  แบบ Dependent Sample Group  
ตารางที่ 2 

การ
ทดสอบ 

จํานวน
ผูเรียน (N) 

 
 

S.D. t-test 
Sig. 

(1-tailed) 
กอนเรียน 18 21.94 7.67 
หลังเรียน 18 35.50 5.45 

6.68 .000 

 
 

X 

หน้าที่ 566



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-070 

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนและกอนเรียน  ดวย
สถิติคาที (t-test)  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
กวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  มีคาที 
(t-test) เทากับ  6.68 
 4.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร และนักศึกษา
สาขาวิชาอื่น ๆ  โดยหาคาความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้ง 2  กลุม  โดยทดสอบคา t-test  
แบบ  Independent  Sample  Group 
ตารางที่ 3 

การทดสอบ 
จํานวน
ผูเรียน 

(N) 

 
 S.D. t-test 

Sig. 
(2-tailed) 

คอมพิวเตอร 9 37.00 5.74 

สาขาวิชาอ่ืน ๆ 9 34.00 5.00 
1.182 .255 

  
 จ ากต า ร า งที่  3  แสดง ให เ ห็ น ว า   ก า ร
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนระหวางนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรและนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ไมแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01   
 
5.  สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลสํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับ
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ปรากฏวา ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.25   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เทากับ  0.55 
 5.2 ผลสํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับ
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิค ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนปรากฏวา  ระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑดี 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.80   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เทากับ  0.46 
 5.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สําหรับปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  73.61/66.98  ซึ่งไม
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว85/85 ตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 5.4 ผลสั มฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ยนของนั กศึ กษ า        
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
ปรับพื้นฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น  
สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  โดยคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ  21.94  และ
หลังเรียน เทากับ  35.50 
 5.5 ผลสั มฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ยนของนั กศึ กษ า
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ 
(การบัญชีและการขาย)   หลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐาน ความรู
ทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นไมแตกตางกัน 
 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1    จากการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับปรับพื้นฐาน 
ความรูทางดานคอมพิวเตอรที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้น  มี
ประสิทธิภาพ 73.61/66.98 ตํ่ากวา เกณฑที่กําหนดไว 
85/85  โดยคะแนนที่เปนเชนนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก 
   - ผูวิจัยไดทําการกําหนดระยะเวลาในการทํา
แบบทดสอบ และแบบฝกหัดในแตละขอ จึงทําให
ผูเรียนอาจทําขอสอบไมทันตามระยะเวลาที่กําหนด 
และไมมี โอกาสไดทบทวนแบบทดสอบและ
แบบฝกหัดในแตละขอที่ไดทําผานไปแลว 

X 
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  - ผูเรียนขาดความตั้งใจในการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากในการปรับพื้นฐาน 
ความรูทางดานคอมพิวเตอรอยูในชวงระยะเวลาปด
ภาคเรียน จึงทําใหผูเรียนขาดความกระตือรือรนใน
ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ กิ จ ก ร ร ม ข อ งบท เ รี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน   เนื่องจากนักศึกษาไมเห็น
ความสําคัญในการปรับพ้ืนฐานความรู    และคะแนน
จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
ปรับพื้นฐานความรูทาง ดานคอมพิวเตอร ไมมีผลตอ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ 
 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน 
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐาน 
ความรูทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน  
เนื่องมาจากในการทดสอบกอนเรียนนั้น     ผูเรียน
ขาดความตอเนื่องในการเรียนรูเนื้อหาที่ไดเรียนผาน
มาแลวเปนระยะเวลานาน  จึงอาจทําแบบทดสอบ
แบบคาดเดา      เมื่อไดศึกษาเนื้อหาดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   ซึ่งประกอบดวยขอความ  
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว   และเสียงบรรยาย  รวมทั้ง
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธกับบทเรียน  
ทําใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียนรู   จึงสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงขึ้น    แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
มีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 
 6.3 ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหวางนักศึกษาสาขา วิชาคอมพิวเตอรและนักศึกษา
สาขาวิชาอื่น ๆ (การบัญชีและการขาย)    หลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับ       
พ้ืนฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น ไม

แตกตางกัน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว แสดง
ใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น   
มีสวนชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ (การบัญชีและการขาย)    มี
พ้ืนฐานความรูทางดานคอมพิวเตอรสูงขึ้นและ
เทียบเทากับนักศึกษาที่จบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
 
7.  ขอเสนอแนะ 
 7.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  7.1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิว เตอรช วยสอนนั้น   จากการวิ จั ยพบว า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น  จึงควรทํา
การพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป 
  7.1.2 การทําวิจัยครั้งนี้ ควรกําหนดแผนการเรียน
การสอนใหอยูในชวงเวลาเรียนปกติ  เนื่องจากผูเรียน
จะมีความสนใจที่จะเรียนรูมากกวาในชวงระยะเวลา
ปดภาคเรียน    อีกทั้งยังมี เจาหนาที่คอยใหความ
ชวยเหลือในการดูแล  ควบคุม  และอํานวยความ
สะดวกแกผูเรียน 
  7.1.3 ในการกําหนดเวลาในการทําแบบทดสอบ 
และแบบฝกหัดระหวางเรียน ควรกําหนดเวลาใน
ภาพรวมของการทําแบบ ทดสอบทั้งฉบับ     เนื่องจาก
ผูเรียนแตละคนอาจทําขอคําถามในแตละขอไดเร็ว
หรือชาแตกตางกันไป  จึงไมควรกําหนดเวลาเปนรายขอ 
  7.1.4 กรณีที่มีผู เ รี ยนจํ านวนมาก  ตองใช
หองเรียนเกิน 1 หองเรียน ควรใชเครื่องคอมพิวเตอรที่
เปน server  มากกวา 1 เครื่อง  เพื่อแกปญหาในการ
ประมวลผลจากฐานขอมูลของผู เรียนแตละคนได
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  7.2.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานระบบเครือขาย   เพื่อผู เรียน  จะไดมีโอกาส
ทบทวนเนื้อหาบทเรียน  โดยไมจํากัดวัน เวลา และ
สถานที่ 
  7.2.2 การเก็บผลคะแนนในการทําแบบฝกหัด
ระหวางเรียน   ควรใหผูเรียนไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
จนกว าจะผ านตามเกณฑที่ กํ าหนด    กอนที่ จะ
ทําการศึกษาเนื้อหาตอไปได  โดยเก็บผลคะแนนที่
ผานตามเกณฑเทานั้น เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนสูงขึ้น 
  7.2.3 เนื่องจากในการทําแบบทดสอบและ
แบบฝกหัดระหวางเรียน มีการกําหนดระยะเวลาใน
การทําขอคําถามในแตละขอของแบบทดสอบและ
แ บบ ฝ ก หั ด ร ะห ว า ง เ รี ย น  ซึ่ ง เ ป น ผ ลทํ า ใ ห
ประสิทธิภาพทางการเรียนอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ 
จึงควรกําหนดระยะเวลาในการทําขอคําถามของ
แบบทดสอบและแบบฝกหัดระหวางเรียนในภาพรวม
ทั้ งฉบับ   หรือควร เปดโอกาสใหผู เ รี ยนไดทํ า
แบบทดสอบหรือแบบฝกหัดระหวางเรียนไดเต็มที่   
ตามความสามารถของแตละรายบุคคล 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารย 
ดร .จรัญ  แสนราช   ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
อาจารย  กฤช   สินธนะกุล  กรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพันธ  ตันศรีวงษ   
ผูที่ใหคําแนะนําจนทําใหงานวิจัยนี้เกิดขึ้น   รวมทั้ง
คณาจารยทุกทาน  ผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหาและ
ผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิค ที่ไดสละเวลาตรวจสอบ 
แสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา ทําใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีเนื้อหาถูกตองและเหมาะสม   
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ   คณบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทบุรี 
คณาจ ารย คณะบริ ห า รธุ ร กิ จ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและเจาหนาที่ที่ไดอนุเคราะหเวลา สถานที่ 
กลุมตัวอยางในการทดลอง และอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ในระหวางการทําวิจัย   คณาจารยประจําศูนย
คอมพิวเตอรโรงเรียนพงษสวัสดิ์พณิชยการ   รวมทั้ง
รุนพี่สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกทาน   เพื่อน
รวมงาน   และนอง ๆ ทุกคน  ที่ใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ทํางานวิจัย 
 ง านวิ จั ยนี้   ได รั บทุ นอุ ดหนุ นก า รวิ จั ย  
ปงบประมาณ  พ .ศ .  2550  จากบัณฑิตวิทยาลัย  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จึง
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดใหทุนอุดหนุน
การวิจัยในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณเจาหนาที่
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ไดใหความชวยเหลือ  
ประสานงานในดานตาง ๆ เปนอยางดี 
 
9.  เอกสารอางอิง 
[1]   จิตราพร  เปนซอ.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544. โครงงานปญหาพิเศษ   ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2547. 

[2]  ชุติมา  ประทีปชัย.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนและการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กับการเรียนในชั้นเรียนปกติเรื่องการเชื่อมตอ
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ไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณภายนอก  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันสูง.  วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต         สาขาวิชาไฟฟา  
บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2548. 

[3]   ดุษฎี  วัฒนะ และ พานุพร  จงออนกลาง.  การ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตน ระดับประกาศนียบัตร  
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย. โครงงาน
ปญหาพิเศษครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2547. 
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รูปแบบการสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลยั 

The Type of  Research Conducting Support  for University Lecturers 
 

จิราภรณ  สัพทานนท1 สุราษฎร  พรมจันทร2 และ ประดิษฐ  เหมือนคิด3 
E-mai : rdi_rmutk@ac.th1 spr@kmutnb.ac.th2  pdm@kmutnb.ac.th3 

 
1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ. 

2,3ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 
 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด
รูปแบบการสง เสริมการทํา วิจัยของอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ประชากรในการวิจัยคือ ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารงานวิจัย จํานวน 14  คน ประกอบดวย  
ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 
8  คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน 1  คน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จํานวน 3 คน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน  1 คน   และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
จํานวน 1 คน การดําเนินการวิจัยประกอบดวย  4  
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
ขั้นที่ 2 สังเคราะหรูปแบบการสงเสริมการทําวิจัย   
ขั้ นที่3 กํ าหนด เครื่ อ งมื อการวิ จั ย  และขั้ นที่  4  
ประเมินผลรูปแบบการสงเสริมการทําวิจัย โดยการ
จัดการสนทนากลุม  (Focus group) 

ผลการวิจัยพบวารูปแบบการสงเสริมการทํา
วิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่มีความเปนไปได
ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 1 
การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตรการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย   องคประกอบที่ 2 การกําหนด KPI 

ของงานวิจัย  องคประกอบที่ 3   การพัฒนานักวิจัย    
องคประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมสงเสริมการวิจัย 
องคประกอบที่ 5  การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการวิจัย   
 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิจัย   งานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

Abstract 
 

This research aimed to form the type of   

research conducting support (RCS) for 

University lecturers.  The population for This 

research were the experts in research 

administration. They were totally 14 persons by 

8 persons from RMUTK, 3 persons from 

KMUTNB and 1 person from KU , Commission 

on Higher Education and NIA respectively . The 

research steps were followed by (1)  Study the 

related literature. (2 Synthesize the type of 

promoting research  conducting for lecturers in 

the  university. (3)  Form research trolls. (4)   

Evaluate the type of promoting research  

conducting for lectures  in the university  by  

handling the focus group. 
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The results  showed that  the  feasibility 

of  RCS would consist of  (1)  Identify   vision, 

mission and strategy of  the  University  

Research  (2)  Identify   Key   Performance   

Indicator (KPI) of  the  University  Research (3)  

Researcher   Development  (4)  Set   Activities   

to   promote   research  conducting (5)  Research   

Facility   management Readies   

 
Keywords : research administration , research 

in the University 

 
1. บทนํา 

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาคือ การจัด 
การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งสองภารกิจแรกตอง
ทําควบคูกันไปเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาตองสอน
ใหนั กศึ กษ าทํ า วิ จั ย เป นและในขณะ เดี ย วกั น
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําผลงานวิจัยไปใชใน  
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสามารถ
นําไปชวยพัฒนาและแกปญหาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไดดวย  สถาบันอุดมศึกษาจึงไดช่ือ
วาเปนแหลงสรางนักวิจัย  การวิจัยเปนองคประกอบ
สําคัญของศาสตรตางๆ เพราะการวิจัยกอใหเกิด
ขอความรูใหม ไดแกการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและไมมี
ขีดจํากัด จนทําใหทิศทางการติดตอสื่อสารกลายเปน
ลั กษณะไร พรมแดน  ความรู ใหม เ หล านี้ เ ป น           
แรงขับเคลื่อนทําใหศาสตรนั้นๆ ไดมีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลาทําใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการ  ดังนั้น
จึงกลาวไดว าการพัฒนาศาสตรให เขมแข็งและ

ตอเนื่อง ขึ้นอยูกับความเจริญกาวหนาของการวิจัยใน
ศาสตรนั้น  [1]  นอกจากนี้การวิจัยยังมีประโยชนตอ
การแกปญหา   การส ง เสริมการทํ า วิจั ยจึ ง เปน          
การพัฒนาคนและพัฒนางาน  ในประเทศไทยการทํา
วิจัยเริ่มในมหาวิทยาลัยกอน  จากการวิเคราะหสภาพ
การวิจัยของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในชวง     
30-40 ปที่ผานมาพบวา ผลงานที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
สวนใหญเปนผลงานในระดับคุณภาพปานกลางถึงต่ํา   
มีเพียงสวนนอยที่มีคุณภาพสูง   ระบบการจัดการ
งานวิจัยในประเทศไทยยังถือวางานวิจัยเปนงาน
เฉพาะบุคคล  ระบบการสรางนักวิจัยยังไมมีรูปแบบ
และวิธีการสรางนักวิจัยอยางชัดเจนและมคีณุภาพ  [2] 
 ในป 2005 พบวาประเทศที่มีอัตรารอยละของ
คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาตอผลผลิตมวลรวม
สูงสุดคือ ประเทศสวีเดนเทากับ 3.86  ในขณะที่
ประเทศไทยเทากับ 0.24  สวนจํานวนบุคคลากรที่ทํา
การวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา (FTE)    ตอประชากร 10,000  คน 
พบวาในป 2004 สูงสุดคือ ประเทศสวีเดน 109.6 
ในขณะที่ในป 2005 ประเทศไทยเทากับ 5.9   [3]   
นอกจากนี้ผลการประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ไปจากการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน  123     แหง  ระหวางป 2544-2546     ปรากฏวา
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีผลงานวิจัยเพียง
0.14    เรื่อง /คน /ป  [4] ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนดมี
ผลงานวิจัย 2.3  เรื่อง /คน /ป   การบริหารจัดการงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยเปนสิ่งทาทายสําหรับผูบริหาร  ดวย
เหตุนี้จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในสถาบันการศึกษา
ต้ั งแตอดี ตจนถึ งป จจุบัน   โดยมุ งห วังที่ จ ะนํ า
ผลงานวิจัยที่คนพบมาแกปญหาและพัฒนาการ
บริหารการวิจัย  ผลงานวิจัยที่ผานมาสามารถสรุปเปน
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กลุมงานวิจัยไดดังนี้  กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับปญหา 
สภาพ และความตองการดานการวิจัย  กลุมที่ศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถภาพของนักวิจัย กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่สงผลตอการทําวิจัย กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับผลิต
ภาพการวิจัย กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโมเดล  
กลุมที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  และกลุมที่
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย  [5]  ถึงแมวาจะมี
การสงเสริมการทําวิจัยอยางไรก็ตามผลผลิตที่ไดก็ยัง
ไมนาพึงพอใจ มหาวิทยาลัยจึงตองบริหารจัดการให
บุคลากรเห็นประโยชนของการวิจัย ซึ่งการบริหาร
งานวิจัยของแตละมหาวิทยาลัยตางมีรูปแบบในการ
จั ดการแตกต า งกันขึ้ นอยู กั บบริบทของแตละ
มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
เพียงพอที่จะสามารถแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
โดย เฉพาะมหาวิ ทย าลั ย ใหมที่ เ พิ่ ง ก อ ต้ั ง เ ช น
มห า วิท ย าลั ย เ ท ค โนโลยี ร า ชม งคลกรุ ง เ ทพ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ จึงไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพและความ
ตองการในการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผลการวิจัย  พบวา 
ปญหาและอุปสรรคในการทําวิจัยที่เปนปญหาและ
อุปสรรคมากอันดับหนึ่งคือ ผลงานวิจัยของอาจารย
ในมหาวิทยาลัยไมเปนที่ยอมรับจากอาจารยสวนใหญ 
รองลงมาคือดานเวลาในการทําวิจัย องคประกอบที่มี
ความตองการมากที่สุด คือ การประสานงานดานการวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ  รองลงมาคือ  บรรยากาศที่
สงเสริมการทําวิจัย และการสงเสริมสนับสนุนในการ
ทําวิจัยจากผูบริหารอยางจริงจัง  [6] 
 
 
 

กรอบแนวคิด 
 จากผลการวิจัยดังกลาวผูวิจัยมีความสนที่จะ
ศึกษาตอไปในประเด็นที่วารูปแบบการสงเสริมการ
ทําวิจัยรูปแบบใดที่เหมาะสมและมีความเปนไปได  
โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการสงเสริม
การทําวิจัยของอาจารย ดังภาพที่ 1   กรอบแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการสงเสริมการทําวิจัยของอาจารย
ในมหาวิทยาลัย เริ่มจากการจัดฝกอบรมหลักสูตร
นักวิจัย การอนุมัติงบประมาณการวิจัยและการ
ดําเนินการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 
การสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

 
จากการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย
จากหลายหนวยงานทําใหสามารถกําหนดรูปแบบการ
สงเสริมการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยวาควร
ประกอบดวย   การเตรียมการ  การบมเพาะนักวิจัย 
และการประเมินผล ดังภาพที่ 2 การเตรียมการเปน
การเตรียมการเรื่องคน ทนุ และการจัดการ     
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ภาพที่ 2 รูปแบบการสงเสริมการทําวิจัยของอาจารย
ในมหาวิทยาลัยกอนการสนทนากลุม(Focus group) 

 

ซึ่งรูปแบบการสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยที่นําเสนอขางตนยังไมไดรับการยืนยัน
วาเปนไปไดหรือไมเพียงใด  ผูวิจัยจึงมีความประสงค
ศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบดังกลาวเพื่อนําไป
ขยายผลตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อกําหนดรูปแบบการสงเสริมการทําวิจัย
ของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหาโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย  การจัดทําแผนงบประมาณการวิจัย  
การจัดกิจกรรมสงเสริมการวิจัย  และการจัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการวิจัย  การบมเพาะนักวิจัย
ประกอบดวยการจัดฝกอบรม  และการใหคําปรึกษา
ในการทําวิจัย    และการประเมินผลประกอบดวยการ
ประเมินผลการวิจัยจากรายงานการวิจัยและบทความ
เผยแพรงานวิจัย  รูปแบบของการสงเสริมการทําวิจัย
ของอาจารยในมหาวิทยาลัยประกอบดวย  การ
เตรียมการ  การบมเพาะนักวิจัย  และการประเมินผล 

ขอบเขตดานประชากรและพื้นที่ 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผูทรงคุณวุฒิ

ดานการบริหารงานวิจัย จํานวน14  คน ประกอบดวย  
ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 
8  คน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน 1  คน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
จํานวน 3 คน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน  1 คน  และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ  
จํานวน 1 คน   

พื้นที่ คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ขอบเขตดานเวลา   เวลาที่ทําวิจัยในครั้งนี้คือ 
ปการศึกษา  2550  

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยดังภาพที่  3  ประกอบดวย  
4  ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
การทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย   และศึกษา
สภาพและความตองการการทําวิจัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ซึ่งเก็บ
ข อ มู ล โ ด ย ใ ช แ บบส อบถ า ม  ข อ มู ล ที่ ศึ ก ษ า
ประกอบดวย    สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ประสบการณในการทําวิจัย            ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปจจุบันขององคประกอบในการทําวิจัย  ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับองคประกอบที่สํ าคัญที่อาจารย
ตองการในการเพิ่มสมรรถนะในการทําวิจัย 

4.2 สังเคราะหรูปแบบการสงเสริมการทําวิจัย
ของอาจารยในมหาวิทยาลัย    ซึ่งรูปแบบการสงเสริม
การทําวิจัยประกอบดวย  การเตรียมการ   การบมเพาะ
นักวิจัย    และการประเมินผล   
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4.3 กําหนดเครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามการวิเคราะห
เอกสารหลักสูตรนักวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการฝกอบรม แบบประเมินโครงการวิจัย แบบ
ประเมินรายงานการวิจัย แบบติดตามความกาวหนา 
และแบบประเมินเจตคติของนักวิจัยรุนใหม 

4.4  ประเมินผลรูปแบบการสงเสริมการทํา
วิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย  โดยการจัดการ
สนทนากลุม  (Focus group)  เชิญผูทรงคุณวุฒิดาน
การบริหารงานวิจัยประเมินความเปนไปไดของ
รูปแบบการสงเสริมการทําวิจัย โดยที่ขั้นตอนการ
จัดการสนทนากลุม  (Focus group) ประกอบดวย 8 
ขั้นตอน คือ กําหนดและนิยามปญหา  กําหนดกรอบ
ในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนา  คัดเลือกผูดําเนินการ
สนทนา  สรางและทดลองใชแนวทางการสนทนา  
คัดเลือกกลุมผูเขารวมสนทนา  ดําเนินการสนทนา 
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลและการเขียนรายงาน   
ดังภาพที่  4  

 
5. ผลการดําเนินงาน 

5.1 จากการสังเคราะหรูปแบบการสงเสริม
การทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด
รูปแบบการสงเสริมการทําวิจัย ซึ่งประกอบดวย   การ
เตรียมการ   การบมเพาะนักวิจัย    และการประเมินผล   
 5.2   จากการจัดการสนทนากลุม (Focus 
group)    เรื่อง ความเปนไปไดของรูปแบบการสงเสริม
การทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหารงานวิจัยทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเขารวมงาน  ผลที่ไดจากการสนทนากลุม 

(Focus group)     นับไดวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
สงเสริม  

 
ภาพที่ 3  ขั้นตอนการทําวิจัย 

 

การวิจัยในมหาวิทยาลัย   สรุปความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไดดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสงเสริมการวิจัย
ค ว ร เ ริ่ ม จ า กก า ร กํ า หนดวิ สั ย ทั ศน   พั นธ กิ จ 
เปาประสงค และยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ 
 2. กําหนด KPI งานวิจัยเพื่อใหทราบ
เปาหมายที่ชัดเจน  โดยการนํายุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม
สามารถดําเนินการไดจริง 
 3. การสงเสริมการทําวิจัยควรเริ่มสงเสริม
จากสิ่ งที่ มหาวิทย าลั ยมี คว าม เ ช่ี ยวชาญ   เ ช น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพควรเริ่มจาก
สิ่งประดิษฐ  แลวจึงพัฒนาสูงานวิจัย  หรือเริ่มจาก
งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเปนตน 

4. การที่อาจารยไมทําวิจัยสาเหตุหน่ึงมาจาก
ความกลัว  ดวยมีทัศนคติที่ไมดีตอการทําวิจัย ขาด
ความตระหนักเรื่องความสําคัญของการวิจัย  ขาดใจที่
มุงมั่นในการทําวิจัย      มหาวิทยาลัยตองจัดกิจกรรม
เพื่อลดความกลัว   สรางความคุนเคย  สรางความ
ตระหนักวาการวิจัยเปนสวนหนึ่งของงาน  สรางเจตคติ
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ที่ดีตอการทําวิจัย  เริ่มจากงานวิจัยเล็กๆ เชนงานวิจัยที่
สรางความรูในวิชาชีพตนเอง  ควรมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการวิจัย เชน  การจัดเสวนา   การจัดงาน
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย  การจัดตั้งชมรมการวิจัย  
เปนตน   มีการสรางแรงจูงใจใหทําวิจัยกอน  จากนั้น
จึงคอยควบคุมคุณภาพ 

5. ในการสรางความมั่นใจในการทําวิจัยควร
จัดอบรมใหความรูในการเขียนโครงการวิจัย  และ
ความรูดาน IT  อบรมหลักสูตรนักวิจัยแลวตองใหทํา
วิจัยทุกคน อาจใหเปนผูรวมวิจัยมีพี่เลี้ยงเปนหัวหนา
โครงการ  การอบรมหลักสูตรนักวิจัยตองแยกผูเขา
อบรมเปนกลุม 1 ไมมีความรูเรื่องวิจัยเลย กลุม 2  มี
หัวขอวิจัยแลวแตเขียนไมเปน    การอบรมหลักสูตร
นักวิจัยควรให เขียนกรอบแนวคิดกอนจึงตั้ ง ช่ือ
งานวิจัย  ควบคุม  in put  กอนใหงบประมาณ และ
ตองทําเปน work shop   การจัดอบรมและการใหทุน
อาจตองแยกกลุมอาจารยตามอายุ  

6. การจัดทําระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อเอื้ออํานวย
ตอการทํ า วิจั ยนับว า เปนสิ่ งสํ าคัญในการสร าง
แรงจูงใจใหกับนักวิจัย 
 7. สงเสริมการทําวิจัยเปนทีมและเชิงบูรณาการ 
ทําเปนชุดโครงการ  เชน จัดทีม 3 คนทํางานวิจัย  ต้ัง
เปนศูนยวิจัยเฉพาะทางโดยใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนหนวยงานกลางประสานงาน 

8. ใชความเปนนักวิชาการในการกระตุน
และเสริมแรงในการทําวิจัย เชนอาจารยตองทําผลงาน
วิชาการ ผศ   .รศ     .และผูที่เปน ผศ   .รศ     .อยูแลวก็ตองมี
งานวิจัยอยางตอเนื่อง  ตําแหนง  ผศ   .รศ     .ไดมาดวย
การทําวิจัย  

9. การหาโจทยวิจัยโดยการนํานักวิจัยลง
ชุมชนเพื่อใหงานวิจัยตอบสนองความตองการชุมชน  
รวมมือกับภาคเอกชนในการทําวิจัย   

 
ภาพที่ 4   ขั้นตอนการจัดการสนทนากลุม  (Focus group) 
 

10. ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงควรมีอยางยิ่ง เชน 
ต้ังชมรมนักวิจัย พ่ี เลี้ยง   พ่ี เลี้ยงเชิงสหวิทยาการ
หลากหลายสาขา 
 11. มีการเสริมแรงในการตีพิมพเผยแพร
หรือนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ 

12. ควรมีหนวยงานกลางหาโจทยวิจัย  ทํา
การตลาดในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการการสนทนากลุม
(Focus group)   ผูวิจัยไดสรุปเปนองคประกอบในการ
สงเสริมการทําวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย  5 
องคประกอบ ดังภาพที่  5   
 องคประกอบที่ 1 การกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย   ขอเสนอแนะจากการสนทนากลุม
(Focus group)  พบวาการที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
สงเสริมการวิจัย ควรเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน  
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พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ
ต้ังแตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ .ศ   .2550-2554)  
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ .ศ   .2551-2553) และ
แผนการศึกษา 15 ปของสกอ. (พ.ศ .2551-2565) 
 องคประกอบที่ 2 การกําหนด KPI ของ
งานวิจัยต้ังเปาหมายวาตองการไปถึงไหน  โดยให
สอดคลองกับบริบท 
 

 
ภาพที่ 5  รูปแบบการสงเสริมการทําวิจัยของอาจารย

ในมหาวิทยาลัยหลังการสนทนากลุม 
ของมหาวิทยาลั ยด วย  กล าวคื อ  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่
ถือกําเนิดจากสถาบันการศึกษาดานวิชาชีพ มีความ
เช่ียวชาญในดานการปฏิบัติในหลากหลายสาขา เชน 
ดานอุตสาหกรรม  คหกรรมและบริหารธุรกิจ  จึงควร
กําหนด KPI ของงานวิจัยโดยเริ่มจากสิ่งประดิษฐแลว
จึงพัฒนาเปนงานวิจัยเพื่อใหอาจารยเห็นวาการทํางาน
วิจัยไมใชเรื่องยุงยาก  สามารถพัฒนาจากสิ่งที่ชํานาญ
อยูแลวได   
 องคประกอบที่ 3  การพัฒนานักวิจัย 
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

นักวิจัย  มีการอภิปรายและใหขอเสนอแนะอยาง
กวางขวางในเรื่องการสรางและพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย   กลาวคือ  ปญหาและอุปสรรคในการเริ่มตน
ทําวิจัยสําหรับนักวิจัยมือใหมหรือผูที่ไมเคยทําวิจัย
เกิ ดจากความกลัว     ตองลดความกลั ว    สร า ง
ความคุนเคย  สรางความตระหนักวาการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของงาน  เนนใหเห็นประโยชนของงานวิจัย สามารถ
ติดอาวุธใหโดยการจัดอบรมใหความรูในการทําวิจัย  
 องคประกอบที่ 4  การจัดกิจกรรมสงเสริม
ก า ร วิ จั ย  จ า ก ป ร ะ เ ด็ น ที่ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ไ ด ใ ห
ขอ เสนอแนะเรื่ องการลดความกลัวและสร าง
ความคุนเคยในการทําวิจัยนั้น  มีขอเสนอวาควรมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการวิจัย เชน  การจัดเสวนา  การ
จัดงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  การจัดตั้งชมรม
การวิจัย  เปนตน   
 องคประกอบที่ 5  การเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการวิจัย   ไดแก  จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร  จัดทําระเบียบที่เกี่ยวของ ระเบียบการ
ใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการจัดสรรสิทธิ
ประโยชนจากผลงานวิจัย  ระเบียบการเผยแพร
ผลงานวิจัยภายในและภายนอกประเทศ   เปนตน  
จัดทําคูมือการวิจัย จัดทําวารสารการวิจัย  และจัดทํา
ฐานขอมูลการวิจัย   
  โดยที่ทั้งหาองคประกอบมีความสัมพันธ 
สอดคล อ งกัน เหมื อน เครื อข า ย ใยแมงมุ ม  ยิ่ ง
องคประกอบที่ 1 และองคประกอบที่ 2 สอดคลองกัน
มากเทาใด เลื่อนเขาไปอยูติดกันมากขึ้น จุดตัดของ
เสนทแยงมุมยิ่งสูงขึ้น นั่นคือสมรรถนะของนักวิจัย
และผลงานวิจัยยิ่งสอดคลองกับยุทธของมหาวทิยาลัยดวย   
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 6. บทสรุป  
 การทําวิจัยเปนสิ่งที่ตองเกิดจากความสมัครใจ
และความพรอมของผูทําวิจัย  ไมวาจะเปนความพรอม
ทางดานจิตใจ ความพรอมทางดานความรูและทักษะ
ในการทําวิจัย  หากผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
สรางแรงจูงใจใหอาจารยในมหาวิทยาลัยเห็นคุณคา
และสนใจการทําวิจัยได  ยอมกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการเรียนการสอน  การพัฒนาองคความรู
และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของ
อุตสาหกรรมและชุมชน  การสงเสริมการทําวิจัยที่
สามารถนําไปใชไดจริงโดยการคิดโจทยวิจัยจาก
กลุมเปาหมายแทนการคิดโจทยวิจัยจากความตองการ
ของผูวิจัยเอง การศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการทํา
วิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยจึงเปนงานเรงดวนที่
ควรดําเนินการโดยเร็ว  ในการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหา
ดังกลาวกระทําโดยการพัฒนารูปแบบการสงเสริมการ
ทําวิจัย รูปแบบการสงเสริมการทําวิจัยของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้  ประกอบดวย  5 
องคประกอบ  คือ  องคประกอบที่ 1 การกําหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค และยุทธศาสตรการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย   องคประกอบที่ 2 การกําหนด 
KPI ของงานวิจัย      องคประกอบที่ 3  การพัฒนา
นักวิจัย  องคประกอบที่ 4  การจัดกิจกรรมสงเสริม
การวิจัย  องคประกอบที่ 5  การเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการวิจัย  โดยผู วิจัยมุ งหวังวารูปแบบ
ดังกลาวสามารถนําไปใชในการสงเสริมการทําวิจัย
ของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ตองการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและคุณภาพงานวิจัยได 
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บนพื้นฐานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 
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บทคัดยอ 
 

 บ ท ค ว า ม นี้ เ ป น นํ า เ ส น อ ก า ร ส ร า ง
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  แรงเฉือนและโมเมนตดัด
ในคานบนพื้นฐานการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก  
เนื้อหาที่นําเสนอแบงออกเปน  3     หนวยการเรียน
ไดแก   การหาแรงเฉือนและโมเมนตดัดแบบจุด     
การหาฟงกชันของแรงเฉือนและโมเมนตดัด  และ  
การ เขี ยนแผนภาพแรง เฉื อนและโม เมนต ดั ด 
โปรแกรมออกแบบโดยใชปญหาเปนฐานในการ
เรียนรู โปรแกรมจะสรางโจทยที่เปนปญหาเพื่อให
ผู เรี ยน  คิด  วิ เคราะห  และแกปญหาดวยตนเอง 
นอกจากนั้นแลวโปรแกรมไดออกแบบใหมีการ
ปฏิสัมพันธกับผู เ รี ยนที่มีลักษณะคล ายคลึงกับ       
การสอนของครูในช้ันเรียน  คือมกีารโตตอบระหวาง
บทเรียนกับผูเรียน มีเนื้อหาที่กระชับและมีตัวอยาง
ประกอบเพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจใหผูเรียนมากขึ้น  
การประเมินคุณภาพคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้  ได
ทําการประเมินคุณภาพ  2   ดานไดแก  ดานสื่อการสอน  

ใชผู เ ช่ี ยวชาญ  3    ทาน   และด านเนื้ อหา  3    ใช
ผูเช่ียวชาญทานจากนั้นประเมินความพึงพอใจจากผูที่
เรียนเนื้อหาเรื่องแรงเฉือนและโมเมนตดัดจํานวน 5  คน  
ผลการประเมินดานเนื้อหาเรื่องแรงเฉือนและโมเมนต
ดัด จากผูเช่ียวชาญ  3     ทาน ไดคาเฉลี่ย 4.37   จาก
คะแนนเต็ม  5  คิดเปนรอยละ  87.4      ผลประเมินดาน
สื่อการสอนจากผูเช่ียวชาญ  3      ทานไดคาเฉลี่ย  4.08 
 จากคะแนนเต็ม   5      คิดเปนรอยละ 81.6        ผลการ
ประเมินความพึงพอใจดานสื่อการสอนมีคาเฉลี่ย  
4.51     คิดเปนรอยละ 90.2    ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ย 4.4 
คิดเปนรอยละ 88.0    สรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอน
อยูในเกณฑที่กําหนดไว 
 
คําสําคัญ  :  คอมพิวเตอรชวยสอน, การเรียนรูแบบใช
ฐานของปญหา 
 

Abstract 
 

This development of the educational 

computer assisted instruction of shear forces 
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and bending moments in a beam based on the 

problem-based learning concept is presented in 

this paper. The computer program consists of  

independently four units described the 

determination of shear forces and bending 

moments at any point on a beam, the 

determination of shear force and bending 

moment functions, and hoe to plot shear force 

and bending moment diagrams on a beam. The 

proposed program is developed by using a 

concept of problem based learning. The program 

is build by considering a question, which lets 

students to think, to analyze and to solve a 

problem. In addition, the program is designed 

for the interactive function between the student 

and the teacher in order to simulate atmosphere 

in class rooms. The program provides a brief 

and clear content and also many examples are 

provided in this program to increase effectively 

student’s understanding.   

The qualification of the computer assisted 

instruction evaluated by 3 instructional experts, 

3 field experts and 5 students who learned in 

theses topics by using designed questionnaires. 

From the investigation, it was apparent that the 

efficiency of the program is 87.4, 81.6 and 90.2 

percents of the satisfactory of the instructional 

experts, instructional experts and learners 

respectively. 

 
Keywords: Computer Assisted Instruction, 

Problem Based Learning 

 

 
 
 

1.  บทนํา 
 

วิธีการเรียนการสอนที่ครู ในสถาบันการศึกษา
สวนใหญใชสอน  มักจะเปนวิธีการสอนที่ เนน
ครูผูสอนเปนหลัก (Passive Learning) วิธีที่นิยมใชได
สวนใหญแก  วิธีการสอนแบบบรรยาย(Lecturing 
Method) ทางดานการศึกษาไดกลาววาการสอนแบบ
บรรยายเปนเพียงการถายทอดโอนขอมูล  (Data 
Transfer) ซึ่งเปนความรูจากครูไปยังผูเรียน  ระดับการ
เรียนรูของผูเรียนจะอยูในระดับความจําและความ
เข า ใจ  แต ในความ เปนจริ งก ารสอนทางด าน
วิศวกรรมศาสตร คาดหวังใหผูเรียนไดเรียนรูในระดับ
ที่สูงกวาความจําและเขาใจ  คือสามารถวิเคราะห 
สังเคราะหและนําไปใชได รวมทั้งมีทักษะที่สามารถ
ปฏิบัติงานได งานวิจัยสวนใหญทางดานการเรียนการสอน 
มักจะอางถึง กรวยประสบการณของเอกาเดล [1] โดย
ระดับการ เรี ยนรูที่ ได จากการฟ งอยู ในขั้นของ
นามธรรมซึ่งเปนขั้นที่ผูเรียนรับรูไดนอยที่สุด ผลการ
ประเมินนักเรียนไทยที่จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเปน
เยาวชนอายุ 15 ป เพื่อเตรียมพรอมความรูและทักษะที่
จํ า เปนสําหรับการเปนประชาชนที่มีคุณภาพใน
อนาคต และมีสวนรวมสรางสังคมไดหรือไม ภายใต
ช่ือโครงการ Programmer for International Student 
Assessment หรือ PISA [2] พบวาเด็กไทยมีขีด
ความสามารถในการเรียนรูระดับตํ่ากวาคาเฉลี่ย
มาตรฐานของโครงการนี้  ทั้ งด านคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ทักษะการอาน และทักษะการแกปญหา 
ประมาณการวาโดยเฉลี่ยเด็กไทยจะไมสามารถที่จะ
ใชชีวิตอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข ดังนั้นใน
มาตรา   22  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ .ศ  .2542  [3]  ไดกําหนดไววา “การจัดการศึกษาตอง
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ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 
ครูจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหมเปน
วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนแกน(Active Learning) 
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนรูจัดคิด วิเคราะห และได
แกปญหาเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความรูในระดับที่
สูงขึ้น และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข  

สื่ อก ารสอน เปน เครื่ อ งมื ออย า งหนึ่ งที่ มี
ความสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก เพราะ
สื่อการสอนจะชวยใหครูสามารถอธิบายเนื้อหาที่
ซับซอนใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น ในปจจุบันสื่อการ
สอนที่ใชรวมกับคอมพิวเตอรเปนสื่อที่ไดรับความ
นิยมเปนอยางมากเพราะนอกจากจะสามารถสื่อสาร
ขอมูลใหกับผูเรียนเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพแลว 
ยังสามารถตอบสนองตอระบบการศึกษาทุกระบบที่
ไดกําหนดไวในมาตรา  23 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือทั้งการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย สื่อการสอนที่นิยมนํามาใชเพื่อการเรียนการ
สอนในป จจุบันได แก  บทเรี ยนสํ า เ ร็ จรูปทาง
คอม พิว เ ตอร  จ ากก ารศึ กษ าข อมู ล ก า รสร า ง
คอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันพบวาสวนใหญจะ
สรางเปนแบบอิงเนื้อหา (Content Based) การ
นําเสนอเนื้อหาในบทเรียนไมมีความแตกตางกับการ
อานจากหนังสือมากนัก การโตตอบกับผู เรียนใน
บทเรี ยนก็ ยั งมีน อย  ยั งไมสามารถตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เรื่อง
การพัฒนาผู เรียนตามศักยภาพเปนรายบุคคลได 

บทเรียนจะตั้ งสมมติฐานวาผู เรี ยนในระดับ ช้ัน
เดียวกันจะมีพ้ืนฐานความรูที่เทากัน และออกแบบ
บทเรียนใหสอนเนื้อหาเดียวกันกับนักศึกษาทุกคนซึ่ง
จะทําใหนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องนั้นแลวเสียเวลา
เรียนเนื้อหานั้นซ้ําอีกจะทําใหเกิดความเบื่อหนาย  
 

ดังนั้นผู วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จําลองการสอนจริงของครูใน
หองเรียนและประยุกตวิธีการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 
(Problem Based Learning) มาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้ ผูวิจัยมีแนวความคิดวา
การสอนโดยปกติของครูจะบรรยายเนื้อหาในชวง
ระยะเวลาหนึ่งและจะถามนักศึกษาสลับกันไปเพื่อ
กระตุนความสนใจและตรวจสอบความเขาใจของ
ผู เรียนมีความรูจากการเรียนครั้งนั้นเปนอยางไร 
บางครั้งครูจะเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกปฏิบัติใน
หองเรียนเพื่อเพิ่มทักษะเรื่องนั้นใหกับนักศึกษา ผูวิจัย
จึ งนํ าแนวความคิดนี้มาพัฒนาบทเรี ยนเพื่ อให
สอดคลองกับแนวทางการสอนจริงของครูมากที่สุด 
ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบทเรียนจากใช
ฐานของเนื้อหา (Content Based) เปนฐานของการ
เรียนรู (Learning Based) ได อีกประการหนึ่งจาก
ขอมูลที่ไดกลาวไวในขางตนระบุวานักเรียนไทยขาด
ทักษะการแกปญหา (Problem Solving) ผูวิจัยจึงไดนํา
รูปแบบการ เรี ยนรู แบบแกปญหาของหมอมา
ประยุกตใชกับการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
บทเรียนในคอมพิวเตอรชวยสอนดวย โดยหวังวา
บทเรียนชุดนี้จะเปนสื่อการสอนที่สามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาคนไทยและตอบรับกับการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบไดเปนอยางดี  
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2.  วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง แรงเฉือน

และโมเมนตดัดในคานบนพื้นฐานของการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 

2.2 เพื่อทดสอบหาคุณภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต
ดัดในคานบนพื้นฐานของการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก 

 
3.  กรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียน 

ในการออกแบบบทเรียนจากการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลัก [4] จะเริ่มจากการตรวจสอบพื้นฐาน 
ความรูของผู เรียนโดยขั้นตอนของการตรวจสอบ
ปญหา  วิเคราะหปญหา  และสรุปปญหา ในกรอบที่ 1 
ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ตามแบบองการวิเคราะหและ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วินิจฉัยโรคของหมอที่ตองการทราบวาผูปวยเปน

โรคอะไรและควรรักษาดวยวิธีใด จะตองหาขอมูล
จาก  ประวั ติ  การตรวจร า งกาย  การตรวจทาง

หองปฏิบัติการ หรือศึกษาหาอะไรเพิ่มเติมเพื่อนํามา
เพิ่มเติมเพื่อนํามาชวยวินิจฉัย  การดูแล  และการ
แกปญหาของผูปวยและควรจะใชวิธีใด หรือแหลง
วิทยาการใดที่ จะดีและเหมาะสมในการเรียนรู  
หลังจากนั้นเมื่อรูสาเหตุว าปญหาเกิดจากจุดใด
โปรแกรมก็จะแจงใหผูเรียนเลือกเรียนเฉพาะในสวน
ที่ที่ยังไมเขาใจหรือเปนปญหาของการเรียนรู [5] ตาม
กรอบที่  2  ดังแสดงในรูปที่  3.1  หรือเปรียบกับการ
ใหยากับผูปวยใหตรงตามกับโรคที่พบนั่นเอง  และ
เมื่อมีการศึกษาเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ แลวจะมีการ
ตรวจสอบความรูของผูเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจดูวา
ความรูในดานใดที่ เพิ่มเติมขึ้นแลวหรือยังคงเกิด
ปญหาที่จุดใดขึ้นอีกหากเกิดปญหาขึ้นโปรแกรมก็จะ
กลับไปบทเรียนในกรอบที่  2  อีกครั้งหนึ่ง ตามกรอบที่  3  
ดังแสดงในรูปที่  3. เชนเดียวกับเมื่อใหการรักษากับ
ผูปวยแลวจึงทําการตรวจสอบอาการของผูปวยอีกครั้ง
หลังการรักษาวามีอาการเปนแบบใดควรจะมีการ
รักษาเพิ่มเติมหรือไมหรือผูปวยหายดีแลวและควร
หยุดการรักษาดังนั้น ขบวนการเรียนรูแบบ PBL จึง
เปนกระบวนการที่สอดคลองกับขบวนการแกปญหา
ที่แพทยและบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพมักใช
อยู เปนประจําวิธีการนี้ จึงเปนวิธีการที่ผูสอนควร
นําไปใชในการพัฒนาการสอนซึ่งนับวาการเรียนรู
เปนรายบุคคลไดเปนอยางดี 

ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ 
จะเริ่มจากการวิ เคราะหหัวขอเรื่องที่ตองเรียนรู 
กํ า หนดป ญห า  โ ด ย อ อ ก แบบบท เ รี ย น ให มี
ความสัมพันธและตอเนื่องกัน ในงานวิจัยช้ินนี้ได
กําหนด หนวยการเรียนที่ตองเรียนรูทั้งสิ้น 3 บทเรียน 
13 โมดูล กําหนดปญหาที่จะตองวิเคราะหทั้งสิ้น 28 ขอ 
ตัวอยางเชน หัวขอเรื่อง การเขียนแผนภาพแรงเฉือน

รูปท่ี 3.1 แสดงแนวคิดการออกแบบการทํางานของ 
              โปรแกรม 
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และโมเมนตดัด ไดกําหนดปญหาที่จะตองเรียนรู คือ 
การเขียนแผนภาพแรงเฉือนโมเมนตดัดคืออะไร การ
เขียนแผนภาพแรงเฉือนโมเมนตดัดมีขั้นตอนอยางไร 
การเขียนรูปแผนภายและโมเมนตดัดจะเริ่มจากจุดใด
เพราะเหตุใดวิธีการคํานวณเปนแบบใด  คาของ
แผนภาพแรงเฉือนเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใด ปญหา
เหลานี้จะถูกนาํมาออกแบบการนําเสนอของบทเรียน
ใหสอดคลองกัน 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 หนาจอการบรรยายเนื้อหา 
 

 
 
รูปท่ี 3.3 หนาจอคําถามสลับกับการบรรยาย 

การออกแบบหนาจอคอมพิวเตอรชวยสอนจะ
ออกแบบใหมีการปฏิสัมพันธกับผูเรียน โดยจะใช
เนื้อหาที่สั้นกระชับ มีไฟลวีดีโอของผูบรรยายและมี
คําถามใหผูเรียนตอบคําถามเปนชวง ๆ หากผูเรียน
ตอบคําถามไมถูกตองโปรแกรมจะทําการยอนกลับ
ไปสูเนื้อหาที่ไดอธิบายไวในหนากอนหนานั้น หาก
ผู เรียนตอบคําถามถูก โปรแกรมจะทําการบันทึก
คะแนนที่ตอบถูกไว และโปรแกรมจะรวมคะแนน
ทั้งหมดเอาไว 

 
4.  สรุปผลการวิจัย 

การสรางคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  แรงเฉือน
และโมเมนตดัดในคานบนพื้นฐานการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนหลักที่สร างขึ้น  สามารถประยุกตใช
หลักการเรียนรูแบบฐานของปญหา (Problem Based 
Learning) โดยไดจําลองรูปแบบการรักษาโรคของหมอ
มาประยุกตกับการเฝาติดตามการเรียนรูโดยการถาม
เปนระยะซึ่งสามารถประยุกตใชดวยกันไดเปนอยางดี 
บทเรียนสามารถจําลองสถานการณการสอนของ
ผูสอนในหองเรียนมาใชกับการออกแบบการนําเสนอ
ในบทเรียนไดอยางสอดคลอง ซึ่งถือไดวาสามารถ
ดําเนินงานไดตามกรอบแนวคิดที่ไดกําหนดไว ผล
ของการประเมินคุณภาพของโปรแกรม ผูเช่ียวชาญให
คุณภาพของเนื้อหา เทากับ 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่ง
อยูในเกณฑดี และใหคุณภาพของการนําเสนอ เทากับ 
4.08 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในเกณฑ ดี ความพึง
พอใจของนักศึกษาจํานวน 5 คน ตอบทเรียนที่ได
พัฒนาขึ้น มีคาเทากับ 4.4 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูใน
เกณฑดี ผูเช่ียวชาญใหผลการประเมินในดานการปฎิ-
สัมพันธการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร
ชวยสอน  การเชื่อมโยงเนื้อหาในแตละบทเรียนอยูใน
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เกณฑที่ดีมาก  สรุปไดวา บทเรียนชุดนี้ที่ไดพัฒนาขึ้น
มีคุณภาพอยูในเกณฑดีและสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดที่ไดกําหนดไวเปนอยางดี  
 
5.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 5.1  การพัฒนาบทเรียนชุดนี้เปนโครงการ
นํารองที่จะนําวิธีการสอนแบบผูเรียนเปนแกน(Active 
Learning) มาใชรวมกับการพัฒนาบทเรียนทาง
คอมพิวเตอรกระบวนการพัฒนาอาจยังไมรัดกุมมากนัก 
ยังตองปรับปรุงในดานการบรรยายเนื้อหาและการ
ออกแบบคําถามใหสอดคลองและกลมกลืนกันมากขึ้น
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่สมบูรณ 
 5.2  การออกแบบทดสอบกอนเรียนควร
พัฒนาใหสามารถตอบสนองผูเรียนไดวาเมื่อผูเรียน
ผานการทําแบบทดสอบแลวยังมีปญหาในเรื่องใด 
โดยควรลงไปถึงรายละเอียดยอย ๆ วาผูเรียนยังไม
เขาใจเนื้อหายอยเรื่องใด 
 5 .3   ควรมีการหาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเมื่อ
ไดเรียนกับโปรแกรมชุดนี้ 
 5.4  ควรพัฒนาสวนของการสะทอนผล
การเรียนโดยตองระบุไดว าหลังจากเรียนรูจาก
บทเรียนแลวนักเรียนมีความรูผานเกณฑในเรื่องใด 
และตองเรียนตองเรียนอะไรเพิ่มเติม 
 
6.  ชื่อผูแตง และสถานที่ติดตอ 
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บทคัดยอ 
การเรียนการสอนในสถานประกอบการ

นับเปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีที่เปนอยูในปจจุบันและการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยใช
รูปแบบการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ  ที่จัดการเรียนการสอน 
เข าดวยกัน  ซึ่ ง เปนรูปแบบที่ผู วิจัยไดพัฒนาขึ้น 
หลังจากที่ไดนําเสนอรายละเอียดใหผูเกี่ยวของไดรับ
ทราบแล ว  ได รวบรวมความคิด เห็นต อสภาพ         
การดําเนินการปจจุบันและรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ผลการ วิ เคราะหข อมูล  ผู เ กี่ ยวของใน
สถานศึกษา จํานวน 18 คน และผูรับผิดชอบในสถาน
ประกอบการจํานวน 8 แหง ๆ ละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 26 คน พบวาผูเกี่ยวของทั้งสองกลุมตางเห็น
ดวยอยางยิ่ง (รอยละ  93.56 และ 91.50 ตามลําดับ) วา
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ในสถาน
ประกอบการในปจจุบันยังมีปญหา และเห็นดวยอยางยิ่ง 
(รอยละ 89.33 และ 88.50 ตามลําดับ) วารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่ง
บูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Multidiscipline)  ที่
พัฒนาขึ้น จะเปนทางเลือกในการพัฒนาที่ดีได  
 

คําสําคัญ : อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, การบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ 
 

ABATRACT 
 

Key to Dual Vocational Training 

system is practicing in actual business 

enterprise. The objective of this research is to 

study about the comparison opinions of in use 

Dual Vocational Training Management System 

and Integrated Dual Vocational Training 

Management System which has been developed 

by integrated all the related subjects to the 

system. The research has been submitted to the 

acknowledgement of stakeholder for their 

opinions and identified the potential problems 

due to format and processes to be collected.  
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Analytical results show that comments 

of 18 persons from school and 8 persons from 

each business enterprises who involved in this 

project gave (93.56% and 91.50%) consecutively 

are highly agreement that there are a lot of 

problems come from learning in the business 

enterprise system. And, they highly agree (89.33 

% and 88.50 % from the same consecutive 

groups) that Integrated Dual Vocational 

Training Management System will resolve the 

problem and will be eventually lead to the highly 

performance development.   

 

Keywords : Dual Vocational Training ,  

Multidiscipline Integration  

 

1. บทนํา 

ในการพัฒนาประเทศอย างมีดุลยภาพ 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมการเรียนรู และสราง
สภาพการณ เพื่อการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เ พื่ อ พัฒนาคุณภาพ      ประสิ ทธิ ภ าพและขี ด
ความสามารถของคนสวนใหญของประเทศ  โดย
ยึดถือ /เนนหลักการ “พัฒนาโดยประชาชนดวยระบบ
การบริหารและการจัดการที่ดี” ซึ่งเปดโอกาสใหทุก
ภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมมือรวมใจในการ
กําหนด และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวของ
กับตนเองและทองถิ่น การสนับสนุนใหสังคมทุกสวน
และทุกระดับไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติเชนนี้ทําใหเกิดพลังชุมชนทองถิ่นที่เข็มแข็ง อัน
จะเปนฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยางมี
เสถียรภาพ และยั่งยืนตอไป [1] 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริม
การอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคน
ในระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง
วิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ตอบสนองความตองการแรงงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ มีการจัดการศึกษาหลาย
รูปแบบ การดําเนินงานที่ผานมาไดขยายขอบเขต
ความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ อยางกวางขวาง 
เพื่อใหครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพ โดยมีสถาน
ประกอบการใหความสนใจรวมในการจัดการ
อาชีวศึกษามากขึ้นทุกป  และมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการของ
อุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้จําเปนตองเรงสรางเครือขาย
ความรวมมือกับสถานประกอบการเอกชนและองคกร
ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาคการผลิตและ
ภาคบริการ โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพครู-
นักเรียนนักศึกษา ใหเปนผูมีทักษะ ความรูความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเปนกําลังคนที่มี
ประสิทธิผลตอการสรางคุณประโยชนใหกับสังคม
และพัฒนาประเทศใหยั่งยืน  [2] 

จากการดําเนินงานโครงการความรวมมอืใน
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ผานมา การฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการใหกับผูเรียนมุงเนนการสอน
ทักษะและประสบการณตรงใหแกผูเรียน เพื่อใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ
ปจจุบัน ไดนํารายวิชาตาง ๆ ที่เปนหมวดวิชาชีพตาม
โครงสร างหลักสูตร  ไปจัดการศึกษาในสถาน
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ประกอบการดวย แตดวยสภาพการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการมีลักษณะเฉพาะแตละสายงาน ไม
สามารถจะจัดลําดับใหเช่ือมโยงตามรายวิชาตาง ๆ ที่
เปดสอนไดทั้งหมด  ดังนั้น การฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการจะตองยึดถืองานที่ปฏิบั ติในสถาน
ประกอบการเปนหลัก แลวปรับการฝกปฏิบัติงานเขา
หารายวิชา  ประเด็นจึงอยูที่วาจะจัดการเรียนการสอน
อยางไรจึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงควรที่
จ ะศึ กษาความคิ ด เห็นของผู เ กี่ ย วข อ งกั บก าร
ดําเนินงานจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี เพื่อให
ทราบถึงสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาตาง ๆ ในสถานประกอบการในปจจุบัน และ
หาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่เหมาะสมขึ้นมาใช ซึ่งการ
สอนโดยการบูรณาการรายวิชา แบบสหวิทยาการ 
(Multidiscipline) เปนการจัดการเรียนการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่นาจะชวยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีที่จะสรางชางที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน เปนตามเจตนารมณ
ของปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตรตอไปได  

 

2.  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา  
 การอาชีวศึกษา มีรูปแบบการจัดการศึกษา
มากมายหลายรูปแบบ ในหลายประเทศ หากแตจะ
พิจารณาถึงรูปแบบในประเภทชางอุตสาหกรรมแลว 
อาจแบงการจัดออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก [3] 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา 

 รูปแบบ Company Model    สําหรับสถาน

ประกอบการขนาดใหญและใชแรงงานดานวิชาชีพ

เปนจํานวนมาก สถานประกอบการเหลานี้จะจัดการ

ผลิตกําลังคนของตนเอง เชน บริษัทใหญๆ ในอเมริกา 

อังกฤษ ญี่ปุน เปนตน  

  รูปแบบ School Model  การจัดการอาชีวศึกษา

ในรูปแบบโรงเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งวางแผนจัดการ

และควบคุมการศึกษาโดยรัฐบาล จะใชในประเทศ

โลกที่สาม รวมถึงประเทศที่มีการขยายตัวทางดาน

อุตสาหกรรมไมมากนัก  

  รูปแบบ Cooperative Model  สถานศึกษา

ร วมมื อ กับสถานประกอบการ     หรื อสถาน

ประกอบการรวมมือกับศูนยฝกอบรม จัดการศึกษา

และฝกอาชีพในลักษณะของรูปแบบความรวมมือ 

เชน การจัดการศึกษาและฝกอาชีพในสหพันธรัฐ

เยอรมัน ออสเตรีย และสวิสเซอรแลนด เปนตน  

 

3.  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

การจัดการศึกษาและฝกอาชีพในลักษณะ

ของรูปแบบความรวมมือ (Cooperative Education) 

ในประเทศไทย          โดยสํานักงานคณะกรรมการ        
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การอาชีวศึกษารวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน 

ไดปรับปรุงรูปแบบจากการฝกอาชีพ  (Vocational 

Training) ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งสวนใหญ

จะรูจักกันในชื่อการฝกอาชีพระบบทวิภาคี (Dual 

System) เปนการจัดการฝกอาชีพรูปแบบความรวมมือ

โดยความรับผิดชอบของภาครัฐผานทางโรงเรียน

อาชีวศึกษา  (Vocational School) รวมกับภาคเอกชน

ซึ่งดูแลโดยหอการคาและอุตสาหกรรม  ภายใต

กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law) [4]  

รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

ระหวางสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  เรียกวา การ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) 

มีการจัดการศึกษา  ทั้งในระดับ  ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ซึ่งแตละสถานศึกษาจะดําเนินการจัดการเรียน

การสอนรวมกับสถานประกอบการ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2 : รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

สถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนใน

ภาคทฤษฎี  และงานปฏิบั ติ เบื้องตน  สวนสถาน

ประกอบการจะใหความรวมมือในการฝกปฏิบัติ โดย

การนํารายวิชาตางๆ จากหมวดวิชาชีพตามโครงสราง

หลักสูตรมาดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสถาน

ประกอบการ เรียกวา “การฝกอาชีพ”  การเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถาน

ประกอบการวิเคราะหจุดประสงครายวิชา มาตรฐาน

รายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล [5] 
สวนวิธีการจัดเวลาการเรียนการสอน โดย

คว าม ร ว มมื อ ร ะหว า ง สถ านศึ กษ ากั บสถ าน

ประกอบการ  จะดําเนินการจัดใหผู เรียนไดเปน 3 

แบบ ดวยกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 : แบบวิธีการจัดเวลาการเรยีนการ
สอนระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 

แบบที่ 1 จะจัดการเรียนการสอน โดยให
ผู เรี ยนศึกษารายวิชาในสถานศึกษา  ระยะเวลา
ประมาณ    1-2 วัน /สัปดาห และจะออกฝกอาชีพใน

สถานศกึษา

สถานประกอบการ

ผูเขารับ
การศกึษา

ผูสําเร็จ
การศกึษา

เรยีนทฤษฎี
และปฏบัิตเิบ้ืองตน

การฝกึอาชพี

รายวชิา A รายวชิา B รายวชิา C รายวชิา D

+
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สถานประกอบการระยะเวลาประมาณ  4-5 วัน /สัปดาห 
ตลอดทุกภาคเรียน 

แบบที่ 2 จะจัดการเรียนการสอน โดยให
ผูเรียนออกฝกอาชีพในสถานประกอบการในภาค
กลางวันทุกวัน และผูเรียนจะกลับมาศึกษารายวิชาใน
สถานศึกษาภาคนอกเวลา ตลอดทุกภาคเรียน 

แบบที่ 3 จะจัดการเรียนการสอน โดยให
ผูเรียนศึกษารายวิชาในสถานศึกษา จํานวน 2 ภาคเรียน 
ไดแก ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 4 และออกฝก
อาชีพในสถานประกอบการ จํานวน 2 ภาคเรียน 
ไดแก ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 

 
4.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการในสถานประกอบการ 

จากแนวการจัดการฝกอาชีพของผูเรียนใน
สถานประกอบการ ผูวิจัยไดเกิดแนวคิดในสวนของ
การนํารายวิชาตางๆ ที่ใชการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนในสถานประกอบการ มาบูรณาการแบบสห-
วิทยาการ (Multiscipline) เปนการบูรณาการการเรียน
เชิงเนื้อหาวิชา โดยการผสมผสานเนื้อหาวิชาตางๆ เขา
ดวยกันในลักษณะหลอมหลอมแบบแกน คือ มีผูสอน
ต้ังแต 2 คนขึ้นไปตางคนตางสอนวิชาของตนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูของตนเองเปนสวนใหญ แตมาวาง
แผนการสอนรวมกันในการใหงานหรือโครงการที่มี
หัวเรื่อง แนวคิดหรือความคิดรวบยอดและปญหา
เดียวกัน แลวแยกกันประเมินผลการทํากิจกรรมการ
เรียนรูเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับรายวิชาของตน 
สวนเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม การเรียนรูที่ไม
เกี่ยวของสัมพันธกัน ผูสอนแตละคนก็จัดการเรียนรู
ในรายวิชาของตน  [6] 

กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ดังภาพ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 : กรอบแนวคิดการบูรณาการรายวิชา 
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 

 
จากรายวิชาตาง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนใน

สถานประกอบการ  นํามาบูรณาการการเรียนเชิง
เนื้อหาวิชา โดยการผสมผสานเนื้อหาวิชาตางๆ เขา
ดวยกันในลักษณะหลอมหลอมแบบแกน ครูผูสอนแตละ
รายวิชารวมกับครูฝกในสถานประกอบการ  มา
วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันในการ
กําหนดงานหรือโครงการที่มีหัวเรื่อง  (Theme) ที่มี
แนวคิดหรือความคิดรวบยอดและปญหาเดียวกัน แลว
จัดการฝกอาชีพตามกิจกรรมเดียวกัน    สวนการ
ประเมินผลจะแยกกันประเมินในสวนที่เกี่ยวของกับ
รายวิชาตางๆ  สวนเนื้อหาสาระหรือกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ไมครอบคลุมเกี่ยวของสัมพันธกันกับ
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เนื้อหาสาระ จะดําเนินการเติมเต็มเนื้อหาสาระรายวิชา
ตางๆ สวนนั้นใหแกผู เรียนไดเรียนรู เรียนรูตอไป 
ผูวิจัยจึงไดสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาแบบบูรณาการในสถานประกอบการขึ้น 
ดังภาพ  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการที่สรางขึ้น 

 

การดําเนินงานการพัฒนารูปแบบ โดยความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ภายใตปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ในรูป
ของคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อบูรณาการรายวิชา
ตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะมีผูที่ เกี่ยวของ ไดแก ครู
นิเทศกของสถานศึกษา ครูฝกของสถานประกอบการ 
การวัดผลประเมินผล และฐานขอมูล ที่จะนําไปสูการ
ฝกอาชีพในสถานประกอบการใหแกผูเรียน โดยเมื่อ
ผูเรียนสิ้นสุดการฝกอาชีพจากรายวิชาตางๆ แลว จะมี
การวัดคุณสมบัติผูเรียนขั้นสุดทายอีกครั้งหนึ่ง  

 
 
 

5.  วิธีดําเนินการวิจัย 

5.1  ศึกษาสภาพปจจุบันในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาตางๆ ในสถานประกอบการ หลังจาก

นั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิ เคราะห แลวมากําหนด

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบบูรณาการในสถาน

ประกอบการ 

5.2  สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาตางๆ ในสถานประกอบการ โดยใชวิธีการ 

บูรณาการรายวิชาตางๆ เขากัน แลวมากําหนดเปน

หัวของาน (Theme) ที่มีความสัมพันธระหวางวิชา 

เพื่อจัดการฝกอาชีพ 

5.3 สรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 

5 ระดับ  ไดแก     เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ   

ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ตอ 2 ประเด็นที่

สนใจศึกษา ประกอบดวย สภาพปญหาปจจุบันในการ

จั ดการ เ รี ยนการสอนรายวิช าต า งๆ  ในสถาน

ประกอบการ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบบูรณาการในสถาน

ประกอบการที่สรางขึ้นมา 

5.4  เก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําเสนอ

รายละเอียดตางๆ เพื่อช้ีแจงใหผูที่ เกี่ยวของไดรับ

ทราบ ดังภาพ 

 

 

 

 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

วัดประเมนิผล

สถานศึกษา สถานประกอบการ

การฝกึอาชพี
ในสถานประกอบการ

ผูเรยีน

ฐานขอมูล

คณะกรรมการ

รูปแบบการบูรณาการ
รายวชิาทีพั่ฒนาขึ้น

ครูนเิทศก

ครูฝกึ

วัดคุณสมบัติ
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ภาพที่ 6 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการที่สรางขึ้น 
 

กลุมตัวอยางที่ศึกษา ทั้ง  2 สวน ไดแก 
สถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคยะลา) จํานวน 1 สถานศึกษา 
ประกอบดวยครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของ จํานวน 18 คน 
และสถานประกอบการในจังหวัดยะลาที่รวมมือจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 8 แหงๆ ละ 1 คน 
รวมท้ังสิ้น จํานวน 26 คน 

5.5  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 

หลังจากไดขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็นทั้งหมดแลว นําขอมูลดังกลาวมา มาวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละจากความคิดเห็นของผูให

ขอมูล จากนั้นจึงนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 

แลวสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะห  

 

6.  สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ

จากความคิดเห็นของผูใหขอมูล จากนั้นจึงนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวซึ่งแบงออกเปน 5 
ระดับ ไดแก   เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย ไมแนใจ ไม
เห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งไดผลการวิจัย  ใน  
2 ประเด็นที่ตองการศึกษา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นตอประเด็นสภาพ
ปญหาปจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตางๆ ในสถานประกอบการ 

ตารางที่ 1  ผลการวิจัยตอประเด็นศึกษาที่ 1 
 

ที ่ แหลงขอมูล รอยละ 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 สถานศึกษา 93.56 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2 สถานประกอบการ 91.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 92.92 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 

 

ประเด็นที่ 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบ
บูรณาการในสถานประกอบการ ที่สรางขึ้นมา 

 
ตารางที่ 2 : ผลการวิจัยตอประเด็นศึกษาที่ 2 

 

ที ่ แหลงขอมูล รอยละ 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 สถานศึกษา 89.33 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2 สถานประกอบการ 88.50 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 89.08 เห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยาง
ของผู เกี่ยวของทั้ง 2 สวน  ไดแก กลุมตัวอยางจาก
สถานศึกษา และกลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ 
ตางเห็นดวยอยางยิ่งตอสภาพปญหาปจจุบันในการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนรายวิช าต า งๆ  ในสถาน
ประกอบการ โดยมีคารอยละ 93.56 และ 91.50  
ตามลําดับ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบบูรณาการในสถาน

กลุมตัวอยางทีศ่กึษา

สถานศกึษา สถานประกอบการ

จํานวน 1 สถานศกึษา
หัวหนาแผนก
หัวหนางาน
ครูผูสอน

จํานวน 18 คน

จํานวน 8 แหง
ผูรับผดิชอบ

จํานวน 8 คน/แหง

รวม จํานวน 26 คน
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ประกอบการ โดยมีคารอยละ 89.33 และ 88.50  
ตามลําดับ 
 
7.   ขอเสนอแนะ 

จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางของผูเกี่ยวของ
ทั้ง 2 สวน  ไดแก กลุมตัวอยางจากสถานศึกษา และ
กลุมตัวอยางจากสถานประกอบการ ตางเห็นดวยอยาง
ยิ่งตอสภาพปญหาปจจุบันและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบบูรณาการ
ในสถานประกอบการที่พัฒนาขึ้น 

ผูวิจัยเห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นควรที่จะไดรับการ
แกไขอยางเรงดวน  โดยการวิจัยและพัฒนา  ตาม
รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการในสถานประกอบการที่ผู วิจัยได
พัฒนาขึ้น ซึ่ง 

จะ เป นประโยชน ก า ร ดํ า เ นิ นก า รจั ดก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพ  ได
ผลผลิตตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
และสนองตอบตอปรัชญาและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร รวมทั้งสอดคลองตอนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร
การอาชีวศึกษาในดานเปาหมายการผลิต และการ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความคิดเห็น  แนวทาง  และการพัฒนาในการจัด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู เกี่ ยวของในการจัดกระบวน      
การเรียนรูวิชาโครงการ สํานักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา  ประกอบดวยรองผูอํ านวยการ 
หัวหนางาน  หัวหน าแผนกวิชา   ครูผูสอนวิชา
โครงการ จาก  3  สถานศึกษา  คือ วิทยาลัยเทคนิค    
สุราษฎรธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี แหงที่ 2 
และวิทยาลัยเทคนิคระนอง จํานวน 36 คน  ผูเกี่ยวของ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู วิชาโครงการของ
สถานศึกษาในปจจุบัน มีความเห็นในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย ( X )= 3.18 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)= 0.83 
แสดงวาการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
โครงการของสถานศึกษาที่ผานมายังขาดแนวทางและ
ความพรอมใน การดําเนินการ  สวนความคิดเห็นตอ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู วิชาโครงการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
ผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการมี
ความเห็นในระดับเห็นดวย คาเฉลี่ย ( X ) = 4.27 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.45 ตอรูปแบบและ
กระบวนการในการจัดกระบวนการเรียนรู วิชา
โครงการ  และมีขอเสนอแนะใหนํารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ  มาทําการวิจัยเพื่อ
จัดทํารายละเอียดตอไป  
 

คําสําคัญ : ศึกษาความคิดเห็น, การพัฒนารูปแบบ, 
กระบวนการเรียนรู, วิชาโครงการ 
 
 

ABSTRACT 
 

This preliminary research was to study 

the opinion, guideline and development 

regarding to the development instructional 

project model in vocational education 

commission. The questionnaires were from 36 

lecturers who taught in Suratthani Technical 

College, 2nd Suratthani Technical College and 

Ranong Technical College. They fairly agreed 

with the average mean ( X ) 3.18 and the 

standard deviation (SD) 0.83. This meant that 

the process pattern of development instructional 

project model in vocational education 
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commission was necessary. The opinion of the 

model was at average mean ( X ) 4.27 and 

standard deviation (SD) 0.45. This meant that 

the lecturers totally agreed with the developed 

model. Finally, the lecturers recommended that 

the further research should be conducted in 

order to fulfill the development instructional 

project model in vocational education 

commission. 

 

Keywords : Opinion Study, Development model, 

Instructional, Project Course 

 
1.  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  
พุทธศักราช  2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2456 กําหนดใหวิชา
โครงการเปนรายวิชาหน่ึงในหมวดวิชาชีพ จํานวน 4  
หนวยกิต  ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ มา
ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน  
นําเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ
และสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่
เก่ียวของใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด  โดรายงานผล
การปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ  ตลอดการทําโครงการ
และนําเสนอผลงานใหคณะกรรมการประเมินผล  [1]  
โดยมีกรอบมาตรฐานหลักสูตร[2] คือโครงการ
ประกอบดวยสมรรถนะการทํางานรวมกับผูอื่น การ
แกปญหาการปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงาน
ของตนเองโดยใชลักษณะของการวิจัย 

สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ [3] 
ไดจัดทํารายละเอียดการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
โครงการไว เปนแนวทางใหสถานศึกษานํ าไป
ดําเนินการ แตยังไมครอบคลุมตามรายละเอียดของ

หลักสูตรทั้งหมด ทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
โครงการของแตละสถานศึกษามีรูปแบบวิธีการที่
แตกตางกัน   

จากประเด็นปญหาดังกลาว  ผู วิจัยจึงได
ศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู วิชาโครงการสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูล
ในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
โครงการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2546 

โดยศึกษาจากผูเกี่ยวของในการจัดกระบวนการเรียนรู
วิ ช าโครงการในสถานศึกษาสั งกั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
2.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความคิดเห็น แนวทางและการพัฒนาในการ
จัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ  โดยมีวิธีการดังนี้ 
 2.1. ศึกษาแนวทางในในการในการพัฒนา
รูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการ       สํานักงานคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา   เริ่มตนดวยการศึกษาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการจากหลักสูตร  และ
เอกสารที่เก่ียวของ  ไดขอสรุปคือกระบวนการเรียนรู
วิชาโครงการประกอบดวย 3สวนคือ 1.การดําเนินการ
ของของสถานศึกษา 2.การจัดกระบวนการเรียนรูของ
ครูผูสอน 3.การจัดทําโครงการของนักศึกษา  จาก
ขอสรุปดังกลาวจึงไดนํามาเปนแนวทางในการสราง
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู วิชาโครงการ  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 
วิชาโครงการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
จากภาพที่ 1 มีรายละเอียดตามขั้นตอนหลัก ๆ 

ในการดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1.สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ

ดํา เนินการจัดการ เรี ยนการสอนวิชาโครงการ 
คณะกรรมการจัดทําเครื่องมือประเมินผลงานของ
นักศึกษา และคณะกรรมการประเมินผลงานนักศึกษา  

ขั้นตอนที่  2.  ครูผูสอนสราง Instructional 
Material Package    เพ่ือใชสําหรับจัดกระบวนการ
เรียนรูใหผูเรียนสามารถทําโครงการในลักษณะวิจัยได 
และประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการศึกษา 

ขั้นตอนที่  3.  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและ
นําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ในสาขาวิชาที่เรียนมา
บูรณาการจัดทําเปนโครงการในลักษณะการวิจัย และ
นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการประเมินผล   
 

2.2. การสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณ
คา  5   ระดับ  แบบลิเคอรท (Likert  Attitude  Scale)  
[4]  มีขั้นตอนการสรางดังนี้  ออกแบบแบบสอบถาม  

สรางแบบสอบถามฉบับราง  นําไปใหผูเช่ียวชาญ  
จํานวน  5  คน     ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  
หลังจากนั้นนําไปทดลองใช กับครูที่ ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน  20  คน  เพ่ือพัฒนาใหมีความถูกตอง
สมบูรณและความนาเช่ือถือของแบบสอบถามกอน
นําไปใชจริง 

2.3. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล 

 ห ลั ง จ า กที่ ไ ด พั ฒน า รู ป แบบก า ร จั ด
กระบวนการ เ รี ยนรู วิ ช า โครงก ารสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมู ลแล ว   ผู วิ จั ย ได จั ดประชุมกลุ ม
ผูเก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ
ของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย  รองผูอํานวยการ  
หัวหนางาน   หัวหนาแผนกวิชา   ครู ผูสอนวิชา
โครงการ  จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี แหงที่ 2  
จํานวน  9  คน  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี  จํานวน  
12  คน  วิทยาลัยเทคนิคระนองจํานวน  15  คน  รวม
ทั้งสิ้น 36 คน เพ่ือนําเสนอรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการ  หลังจากไดตอบขอซักถามเปนที่
เรียบรอยแลว  ไดใหผูเขารวมประชุมซึ่งเปนกลุม
ตัวอย างตอบแบบสอบถาม   ความคิด เห็นของ
ผูเก่ียวของในการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ
ของสถานศึกษาในปจจุบันและความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการ   ในการวิเคราะหผลน้ัน  เมื่อได
รวบรวมแบบสอบถามครบถวนแลวไดตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) [5]  
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3.  สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

จัดกระบวนการเรียนรู วิชาโครงการ   สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สรุปผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูเก่ียวของกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการ  จากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู เกี่ยวของในการจัดกระบวนการเรียนรู วิชา
โครงการ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จํานวน  36  คน  จาก  3  สถานศึกษา    จากผลการ
วิเคราะหขอมูลพบวา  ความคิดเห็นในดานการจัด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการของสถานศึกษาใน
ปจจุบันมีคาเฉลี่ย( X )  =  3.18     และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (SD) =  0.83   ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นในดานการจัดการเรียนการสอน
วิชาโครงการของสถานศึกษาในปจจุบัน 

 
รายการประเมนิ X  SD 

1.  มีการนาํความรูความสามารถดานการ
วิจัยมาประยุกตใชสําหรับสอนวิชา
โครงการของครูผูสอน  

3.72 0.77 

2.  มีการจัดทาํเอกสารประกอบการสอน  
ส่ือการสอนเครื่องมอืวัดผลประเมินผล
เพื่อนาํมาใชสําหรับสอนวิชาโครงการ
ของครูผูสอน 

2.97 0.73 

3.  มีเครื่องมือประเมินผลของครูผูสอน
ในการประเมนิผลการเสนอเคาโครง
โครงการ  การจัดทาํโครงการ 
ความกาวหนาโครงการและการจัดทาํ
รายงานโครงการ  ของนักศึกษา 

3.28 0.91 

4.  มีการประเมนิผลงานของนักศึกษา 
แตละโครงการโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่มีความรูและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

2.78 0.89 

คาเฉลี่ย 3.18 0.83 

 

สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ  มีคาเฉลี่ย ( X )  = 4.27 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.45   ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาโครงการ 

 
รายการประเมนิ X  SD 

1.  รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการมีองคประกอบ
และข้ันตอนการดาํเนนิการ 

4.19 0.57 

2.  การกาํหนดหนาที่ของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนวชิาโครงการ 

4.36 0.63 

3.  การแตงตัง้คณะกรรมการชุดตาง 
ๆ  มีความเหมาะสมดแีลว 

4.28 0.45 

4.  การสรางเครื่องมอืประเมินผล
งาน  มีข้ันตอนที่มีความเปนไปได
เหมาะสมดีแลว 

4.33 0.53 

5.  หนาที่และคุณสมบตัิของ
ครูผูสอนมีความเหมาะสมดีแลว 

4.08 0.69 

6.  ข้ันตอนการสราง  Instruction  
Material  Package  มีความ
เหมาะสมดีแลว 

4.28 0.51 

7.  การกาํหนดจดุประสงคเชิง
พฤติกรรมถูกตองดีแลว 

4.25 0.50 

8.  Instructional  Material  Package  
มีองคประกอบครบถวนถูกตองดี
แลว 

4.28 0.45 

9.  สถานศึกษาจัดใหนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวชิาโครงการใน
ภาคเรียนสุดทายของหลักสูตร 

4.28 0.51 

10.  กระบวนการเรียนรู 
(Instructional) วิชาโครงการมี
ข้ันตอนเหมาะสมครบถวนดีแลว 

4.36 0.48 

11.  การจัดทาํเคาโครงโครงการ  มี
ข้ันตอนเหมาะสมดีแลว 
 

4.36 0.48 

12.  การประเมนิความกาวหนา
โครงการ  มีข้ันตอนเหมาะสมดี
แลว 

4.31 0.46 
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13. การจัดทํารายงานผลโครงการ  
มีข้ันตอนเหมาะสมดีแลว 

4.33 0.47 

14.  การแตงตัง้คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  มีความเหมาะสมดีแลว 

4.17 0.56 

15.  การประเมนิผลงาน  มีข้ันตอน
เหมาะสมดีแลว 

4.22 0.59 

16.  การประเมนิผลการเรียน  มี
รายละเอียดและขั้นตอนเหมาะสมดีแลว 

4.28 0.51 

คาเฉลี่ย 4.27 0.45 
 
4.  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู วิชาโครงการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็น  แนวทางและการพัฒนาในการจัด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ  ความคิดเห็นของผู
เกี่ยวผูเกี่ยวในการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ
ซึ่งประกอบดวย   รองผูอํานวยการ   หัวหนางาน  
หัวหนาแผนกวิชา  ครูผูสอนวิชาโครงการ  จํานวน  
36 คน  ในดานการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
โครงการของสถานศึกษาในปจจุบัน  ผูเกี่ยวของใน
การจัดกระบวนการเรียนรู วิชาโครงการ   มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง  แสดงวาการดําเนินการจัด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ  ของสถานศึกษาที่
ผ านมายั งขาดแนวทางและความพรอมในการ
ดําเนินการ   สวนความคิดเห็นตอรูปแบบการจัด
กระบวนการ เรี ยนรู วิชาโครงการ   สํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผูประเมินมีความ
คิดเห็นระดับเห็นดวย  ตอรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู วิชาโครงการ  สํานักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา  แสดงวารูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความ
เหมาะสมสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได   

ข อ เ สนอแนะควรนํ า รู ป แบบก า รจั ด
กระบวนการเรียนรูวิชาโครงการ  มาทําการวิจัยเพื่อ
จัดทํารายละเอียดในการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรูวิชาโครงการของสถานศึกษาเปนการเรงดวน
เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาโครงการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ที่ผานมายังขาดแนวทางและความพรอม
ในการดําเนินการ 
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กลยุทธการขออนุมัติจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

The Strategy to Run UBI and Ask for Permission from Commission 
on Higher Education Office (CHEO) 

 
หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล1 วรพจน ศรีวงษคล2 และ สุราษฏร พรมจันทร3 

E - Mail : cha_nokt@hotmail.com1  wsk@kmutnb.ac.th2  spr@kmutnb.ac.th3 
  

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา  มจพ. 
2,3ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษากลยุทธการขออนุมัติจัดตั้งหนวย
บมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาครั้ งนี้  มี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดกลยุทธการขออนุมัติจัดตั้ง
และขออนุมัติจัดตั้ง UBI จาก สกอ.  ซึ่งผลการวิจัย
พบวาในการขออนุมัติจัดตั้ง UBI จาก สกอ. ตองใช
กลยุทธ 5 ขอดังนี้  1. ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเห็น
ความสําคัญและใหการสนับสนุน  2. สรางความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝายในมหาวิทยาลัย  3. สราง
ความตระหนักและความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของ  UBI  4. สรางความรูสึกความเปนเจาของ 
UBI  ใหกับทุกคน 5. ใหผูเกี่ยวของจากทุกฝายรวมกัน
ใหขอเสนอแนะในการจัดทําขอเสนอขออนุมัติจัดต้ัง 
UBI  และจากการดําเนินกลยุทธทั้ง 5 ขอ ไดผลวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดรับ
อนุมัติจาก  สกอ. ใหจัดต้ัง  UBI โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการรวมจํานวน  7  
ลานบาท ซึ่งในป 2551  มีสถานศึกษาจัดทําขอเสนอ
ขออนุมั ติงบประมาณจาก  สกอ .   13 แหง   และ
ขอเสนอไดรับการอนุมัติจํานวน  8  แหง  โดย มทรก.
ไดคะแนนในอันดับที่  2    

คําสําคัญ   :  หนวยบมเพาะวิสาหกิจใน     
สถาบันอุดมศึกษา,กลยุทธ    

 

ABSTRACT 

This paper aimed to set the strategy to 

run UBI and ask for permission from 

Commission on Higher Education Office 

(CHEO). The result revealed that in asking for 

permission, there were 5 strategies to follow: 1. 

It was necessary that the Chief Executive 

Officers (CEO) had realized, accepted and 

supported.  2. Co-operation from every sector in 

the university was started. 3. In making the UBI 

committee realize and understand its role. 4. In 

creating the sense of belonging, the related 

people.      5. The related people coordinated to 

present the proposal to CHEO. The result 

showed that RMUTK had received budget from 

CHEO in running UBI for 3 years continuously. 

For the first year, it had got 3 million baht. As 

for the second and third year, it was 2 million 

baht each. In 2008, there were 13 universities 
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that had presented the proposals for budget and 

8 universities were granted. RMUTK was held 

the second rank. 

Keywords : UBI, University Business Incubator, 

                    Strategy 

บทนํา 
เหตุการณวิกฤตทางการเงิน ในป  พ  .ศ   . 2540  

ทําใหเศรษฐกิจไทยตกต่ําใน   ขณะที่สภาพแวดลอม
ของระบบเศรษฐกิจโลกก็เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
ระหวางนั้นในตางประเทศเกิดหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
หรือ  Business Incubator (BI)   ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อดําเนินการสนับสนุนการสรางและพัฒนา
ผูประกอบการใหมีความเขมแข็งสามารถจัดตั้งและ
ดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและถาวร [1] ซึ่งที่ยอมรับ
กันทั่วโลกวาหนวยบมเพาะวิสาหกิจ เปนตัวขับเคลื่อน
สําคัญที่กอใหเกิดการกอต้ังบริษัทใหม    (Start-up 
Company) ที่มีอนาคตเชิงธุรกิจ ซึ่งเมื่อผานกระบวนการ
เพาะบมอยางเปนระบบแลว ก็จะหลุดออกจากหนวย
บมเพาะไปเปนบริษัทที่เรียกวา  Spin-off-Company ที่
มีความเขมแข็งพรอมที่จะดําเนินธุรกิจและเติบโตตอไป 
จนสามารถสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ระบบการบมเพาะนี้ถูกนําไปปฏิบัติในประเทศจีน 
เริ่มตนต้ังแตป 1980 ทําใหเกิด  Incubator ขนาดใหญ  
มากกวา 100 แหง จากความสําเร็จของตางประเทศนี้เอง 
รัฐบาลไทยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา  
SMEs    ในดานการฟนฟูการพัฒนาในเชิงรุกและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  [8]  จึงนําแนวคิดของ  BI  มากําหนด
นโยบายการพัฒนา  SMEs ของประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545-2549)  ผล
การดําเนินงานตามนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฉบับที่ 9  สงผลใหอัตราการมีงานทําเพิ่ม
สูงขึ้นจากรอยละ  96.4  ในป 2545  เปน  97.6  ในป  
2548   [4]  ในระยะนี้เองสํานักงานประสานงานหนวย
บมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาหรือ University 
Business Incubators Coordinating Office (UBICO) 
ไดถูกจัดตั้งขึ้นภายใตการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  )สกอ   ( .  และมีโครงการ
สงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงที่มีความพรอม
ตามเกณฑของ สกอ. จัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา University Business Incubator (UBIs) 
ใทําหนาที่สงเสริม  ผลักดันหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
นําผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นในสถาบันสูโลกธุรกิจจริง  หรืออาจเปน
ผูประกอบการจากภายนอกที่สนใจนําผลงานวิจัย
เทคโนโลยีของสถาบนั อุดมศึกษาไปเชื่อมตอกับโลก
ธุรกิจ  

การบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการในสองรูปแบบคือ [7]  การบมเพาะแบบ In - Wall 
Incubation  สําหรับผูถูกบมเพาะที่ยังไมมี พ้ืนที่ ต้ัง
ธุรกิจ  จึงตองเขามาอยูในพื้นที่ศูนยบมเพาะธุรกิจที่ได
จัดเตรียมไวใหตลอดจนมีที่ปรึกษาเปนพี่เลี้ยงดูแลให
ตลอดชวงเวลาของการบมเพาะ  สวนการบมเพาะแบบ  
Out – Wall  Incubation  เปนการบมเพาะสําหรับผูที่มี
พ้ืนที่ต้ังธุรกิจเปนของตนเองแลว  ซึ่งภารกิจหลักใน
การดําเนินงาน  UBI  มีดังแผนภาพที่  1  [9] 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1  แสดงภารกิจหลักในการดําเนินงาน UBI   

Inspire, Teach, Connect, & Create

Input:
• Faculty member
• Researchers
• Students
• Alumni
• Private businesses

UBI:
• Inspiring
• Consulting
• Training
• Networking

Output:
• New businesses
• Intellectual Properties
• New entrepreneurs
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จากการดําเนินงานของ  UBI  ที่ได
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองและเชื่อมโยงตอการนํา
คุณคาของทรัพยากรทางปญญาที่เปนวิทยาการใหม 
แนวคิดใหม รวมถึงนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยสู
โลกธุร กิจ  [2] หรืออาจเปนผูประกอบการจาก
ภายนอกที่สนใจนําผลงานวิจัย เทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาไปตอยอด ทําใหสถานศึกษาที่มี  
UBI แตละแหงจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก  
สกอ. ปละ 3-5 ลานบาท  ติดตอกัน 3  ป และตั้งแต
ปลายป  2547  เปนตนมามีสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติ
ใหจัดตั้ง  UBI  แลวมากกวา  35  แหง  และกําลังจะ
จัดตั้งอีกจํานวนมาก   อยางไรก็ตามถึงแมในทุก
มหาวิทยาลัยมีความตองการที่จะจัดตั้ง  UBI  ก็
จําเปนตองจัดทําขอเสนอขออนุมัติให สกอ. พิจารณา 
ซึ่งใน ป 2550  มีสถาบันการศึกษาที่ไดรับอนุมัติให
จัดตั้ง  UBI  จํานวน 10  สถาบันจากจํานวน   17  
สถาบัน และในป  2551  คาดวาจะมีสถานศึกษาจัดทํา
ขอเสนอการจัดต้ัง UBI สงให สกอ.พิจารณาอีกไม
นอยกวา 10  สถาบัน  ซึ่งจากการศึกษาพบวาเหตุที่
ขอ เสนอของสถานศึกษาสวนใหญไมผ านการ
พิจารณาเนื่องจากผูพิจารณาไมเห็นถึงศักยภาพความ
พรอมของสถานศึกษา [3]  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องกลยุทธการขออนุมัติจัดตั้งหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจในสถาบัน อุดมศึกษาจากสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยมีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อกําหนดกลยุทธในการขออนุมั ติ

จัดต้ัง UBI จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ)  

2. เพื่อขออนุมัติจัดตั้ง UBI จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ)  

วิธีดําเนินการวิจัย  มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การขออนุมัติจัดต้ัง  UBI  จาก  สกอ. 
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนด

กลยุทธการขออนุมัติจัดต้ัง UBI  จาก  สกอ. ได 5 กลยุทธ                        
ดังแผนภาพที่  2 

 

แผนภาพที่  2  แสดงกลยุทธการขออนุมัติจัดต้ังหนวย
บมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาจาก สกอ. 

 
3. นํากลยุทธที่ไดไปปรึกษากับผูเช่ียวชาญ

ที่มีความรูความสามารถดานการขออนุมัติจัดตั้ง  UBI  
จาก สกอ. เพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําแนวทาง 

4. นํากลยุทธไปดําเนินการเตรียมความพรอม
เพื่อขออนุมัติจัดต้ัง  UBI  จาก สกอ.  

5. ประเมินผลจากการขออนุมั ติจัดตั้ ง  
UBI  จาก  สกอ. 

ผลการวิจัย 
จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กรุงเทพไดดําเนินงานตามกลยุทธทั้ง  5  ขอมีผลดังนี้  
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  กลยุทธที่ 1  ทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเห็น
ความสําคัญและใหการสนับสนุนพบวา  อธิการบดี
เห็นชอบอนุมัติใหใชพ้ืนที่ในสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อจัดตั้งหนวย  UBI  รวมถึงอนุมัติงบประมาณ
จํานวน  500,000  บาท   เพื่อใชในการดําเนินงาน
เตรียมความพรอมจัดต้ัง  UBI    

  กลยุทธที่  2  สรางความรวมมือจากทุกฝาย
ในมหาวิทยาลัย  จากการดําเนินงานในกลยุทธที่  2  
พบวา มีคณาจารยจากคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
แสดงความจํ านง เข า ร วม เปนคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  UBI  จํานวน  50  ราย 

  กลยุทธที่ 3  สรางความตระหนักและความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ  UBI แก
คณะกรรมการดําเนินงานซึ่งผลการดําเนินงานใน   
กลยุทธที่  3  พบวาคณะกรรมการดําเนิน งานที่ผาน
การฝกอบรมสัมมนา    นําความรูจาการฝกอบรม
สัมมนาไปเผยแพรใหกับนักศึกษาและอาจารยทานอื่น  
ในคณะวิชาของตนรวมถึงสรรหาผลงานวิจัยของ
นักศึกษา  คณาจารยในคณะวิชาเขารวมบมเพาะใน 
UBI 

  กลยุทธที่  4  สรางความรูสึกความเปน
เจาของวา UBI เปนของทุกคน  ผลการดําเนินงานใน
กลยุทธที่  4  พบวาผูเกี่ยวของไดรวมกันกําหนด
นโยบาย  วิสัยทัศน และแผนการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม 

กลยุทธที่  5 ใหผูเกี่ยวของจากทุกฝาย
รวมกันใหขอเสนอแนะในการจัดทําขอเสนอขออนุมัติ
จัดต้ังหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
(UBI)  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ)  ทําใหเกิดขอเสนอที่มีศักยภาพเพื่อนําไปขอ
อนุมัติจัดต้ัง  UBI  จาก สกอ. 

จากการใชกลยุทธทั้ง 5 ขอ ไดผลวามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดรับอนุมัติจาก  สกอ. 
ใหจัดตั้ง  UBI  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนการ
จัดต้ังและดําเนินการหนวยบมเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาจาก สกอ. ติดตอกัน  3  ป  รวม
จํานวน  7  ลานบาท โดยในปแรกไดรับงบประมาณ
จํานวน 3 ลานบาท ปที่สองไดรับ  2  ลานบาทและปที่สาม
ไดรับ  2  ลานบาท ซึ่งในป 2551  มีสถานศึกษาจัดทํา
ขอเสนอขออนุมัติงบประมาณจาก สกอ.  13 แหง  
และขอเสนอไดรับการอนุมัติจํานวน  8  แหง  โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดคะแนน
ในอันดับที่  2    

อภิปรายผล 
  จากกลยุทธทั้ง  5  ขั้นดังกลาวมานี้  มีหัวใจ
แหงความสําเร็จที่สําคัญ  3  ประการ  ไดแก  ประการ
ที่หน่ึงการไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจาก
ผูบริหารระดับสูง ประการที่สอง ความรวมแรงรวมใจ
และเสียสละของคณะกรรมการดําเนินงานทุกฝาย  
ประการที่สามผูเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญและ
เห็นประโยชนของการจัดต้ัง UBI  ในมหาวิทยาลัย  
สงผลใหผูอนุมัติงบประมาณจาก  สกอ. เกิดความ
เช่ือมั่นและเห็นถึงศักยภาพและความ แนวแนของ
มหาวิทยาลัยที่จะดําเนินงาน UBI ใหประสบ
ความสําเร็จ  ดังนั้นสถานศึกษาที่ตองการขออนุมัติ
จัดตั้ง UBI จาก สกอ. ควรเนนกลยุทธทั้งสามประการ
นี้ไปใชดําเนินการเตรียมความพรอมในการขออนุมัติ
จัดต้ัง  UBI  จาก  สกอ. ตอไป  
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บทคัดยอ 
การกําหนดรูปแบบในการสรางผูประกอบการ

ธุรกิจขนาดยอมสําหรับงานคหกรรมศาสตร  ดําเนินการ
โดย   ศึกษารูปแบบการสรางผูประกอบการ   ที่มีการ
ดําเนินการอยูในปจจุบัน  พบวา มีดวยกัน 3 รูปแบบ
คือ รูปแบบที่ 1 เปนการฝกอบรมเพื่อสรางเฉพาะงาน
อาชีพจัดโดยหนวยงานฝกอาชีพ รูปแบบที่ 2 เปนการ
ฝกอบรมใหความรูในดานการดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียว
จัดโดยสถานศึกษาและหนวยงานที่สนับสนุนเงินทุน 
และรูปแบบที่ 3    เปนการฝกอบรมการดําเนินธุรกิจ
สําหรับคนที่มีความรูในการทําธุรกิจที่แตกตางกันจัด
โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

จากการวิ เคราะหขอเดน-ขอดอยพบวา 
รูปแบบที่ 1 ยังขาดความรูทางดานการบริการและ
จัดการในการประกอบธุรกิจ สวนรูปแบบที่ 2 และที่ 3 
ฝกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจโดยใหความรูอยาง
กวาง ๆ ผูเขารับการฝกอบรมตองประยุกตใชความรู
ใหเขากับธุรกิจของตนเองอีกทีหนึ่ง และไมมีบริกร
เ ฉพ าะท า งที่ ค อ ยแนะนํ า ให ค ว ามช ว ย เ หลื อ
ผูประกอบการใหม ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการสราง
ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมที่เปนหลักสูตร ผูเขารับ

การฝกอบรม วิทยากร และบริกรธุรกิจ เนนเฉพาะ
สาขาอาชีพ เชน การสรางผูประกอบธุรกิจงานดอกไม 
ผูเขารับการฝกอบรม ตัววิทยากร และบริกรธุรกิจก็ตอง
มีประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจงานดอกไมเปนอยางดี 
ซึ่งรูปแบบที่กําหนดขึ้นใหมนี้แกผูเช่ียวชาญพิจารณาแลว
พบวา เปนรูปแบบที่ เหมาะสมเปนเอกลักษณที่
สามารถนําไปใชได 
 

คําสําคัญ : ธุรกิจขนาดยอม, งานคหกรรมศาสตร, 
บริกรธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this paper aimed to set 

up the model in creating the New Entrepreneur 

in Home Economics Works. The research 

methodology was done by studying the related 

literature, analyzing the weakness and strength 

of  those models and then synthesizing them to 

set up the model of creating the New 

Entrepreneur in Home Economics Works. After 

that the model was evaluated by the expert. The 

result revealed that there were 3 models in 

creating the new SMEs entrepreneur Model 1: 
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Career Training Program. The sectors that 

managed it were Metropolitan Career Training 

Center. Model 2: Business Training Module. The 

sectors that managed it were joining with 

Industrial Promotion Department. Model 3: 

Business Training course. There were 3 levels 

for people who are keen in different business.  

With analyzing and synthezing each 

model, to set up the appropriate model has to 

focus on specific career, make public relation, 

apply and select the interested people who have 

specific knowledge in that career, state the 

career needed to train. The course was 

compared of content and activities deeply in 

each career, providing advisory to the new 

Entrepreneur. The result evaluated by the expert 

showed that the setting up the model in creating 

the New Entrepreneur in Home Economics 

Works was appropriate in every aspect and was 

able to be applied. 

 

Keywords :  SMEs,  Home Economics Works,  

Service Provider 

 

บทนํา 
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นทําให

รัฐบาลไดหันมาแกไขปญหาของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมอยางเรงดวนและจริงจัง เนื่องจากธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทสําคัญตอการ
พั ฒน า ร ะบบ เ ศ รษ ฐกิ จ ไ ท ย  ด ว ย ว า มี ส ถ า น
ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
and Medium Enterprises : SMEs) สูงถึงรอยละ 99.8 
ของจํานวนสถานประกอบการธุรกิจทั้งประเทศ ซึ่ง

กอใหเกิดการจางงานเปนแหลงรายไดของประชากร
จํานวนมาก [4] และเปนกลไกในการแกไขปญหา
ความยากจนของประเทศ  ในการนี้รัฐบาล จะตอง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบาย 3 ระดับ    
ไดแก [5] 

1. นโยบายสร างผูประกอบการใหม 
(Entrepreneurial Policies) มีวัตถุประสงค เพื่อสราง
ผูประกอบการและธุรกิจใหมอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ 

2. นโยบาย SMEs (SMEs Policies) มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ใหอยูรอดและเติบโตอยางมี
คุณภาพ 

3. นโยบายอุ ตส าหกรรม  (Industrial 
Policies) มีวัตถุ ประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร  

ในสวนของการพัฒนาผูประกอบการรายใหม
ของหนวยงานตาง  ๆ   ที่ เกี่ยวของไดมีการพัฒนา
ผูประกอบการในหลายรูปแบบ  แตผลที่ไดก็ยังไม
สามารถสรางผูประกอบการรายใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคากับการลงทุน  ทั้งนี้เนื่องจาก
การพัฒนาผูประกอบการที่ทําอยูเปนการทําแบบรวม ๆ   
เชน  หลักสูตรฝกอบรมเปนหลักสูตรกลาง  ผูสนใจที่
จะเขารวมไมวาจะทําธุรกิจอะไรก็สามารถเขารวมได  
จากนั้นตองนําความรูไปประยุกตใช เอง   ไมได
วิเคราะหเจาะลึก  จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมในการสรางผูประกอบธุรกิจขนาดยอม
สําหรับงานคหกรรมศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการสรางผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอมที่ดําเนินการในปจจุบัน 
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2. เพื่อกําหนดรูปแบบการสรางผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอมสําหรับงานคหกรรมศาสตร 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ศึกษารูปแบบการสรางผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอมที่หนวยงานตาง ๆ  ดําเนินงานอยูใน
ปจจุบัน 

2.  วิเคราะหขอดีขอดอยของการดําเนินงาน
ในแตละรูปแบบที่ไดศึกษามาแลวทําการสังเคราะห
เพื่อกําหนดรูปแบบ การสรางผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดยอมสําหรับงานในแตละอาชีพสอดคลองกับ
ภาระหนาที่   บทบาทและความรับผิดชอบของ
หนวยงานที่ดําเนินงานสรางผูประกอบการฯ 

 3.  กําหนดรูปแบบการสรางผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอมสําหรับงานคหกรรมศาสตร 
 4.  ประเมินรูปแบบที่กําหนดขึ้นโดยให
ผู เ ช่ียวชาญที่มีความรูและประสบการณในการ
พัฒนาผูประกอบการธรุกิจขนาดยอมจากหนวยงาน
ที่ ใ ห ค ว ามร วมมื อ ในกา รดํ า เ นิ น ง านสร า ง
ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมสําหรับงานคหกรรม
ศาสตรพิจารณาถึงความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชได 

 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษารูปแบบการสรางผูประกอบการธุรกิจ

ขนาดยอม ที่มีการดําเนินงานในปจจุบัน  พบวา มี
ดวยกัน 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 เปนการฝกอบรม
เพื่อใหมีความรู และทักษะในเฉพาะงานอาชีพ  
หนวยงานที่ดํ า เนินการไดแกศูนยฝกอาชีพของ
กรุงเทพฯ  นสพ. มติชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

และสํานักสงเสริมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิธีการ
คือ  รับสมัครผูสนใจทั่วไปเขามาฝกอบรมโดยมี
ระยะเวลาฝกตั้งแต 2 วันถึง 2 เดือน[8]  รูปแบบที่ 2 
เปนการฝกอบรมใหความรูในดานการดําเนินธุรกิจ
เพียงอย าง เ ดียว   หนวยงานที่ดํ า เนินการไดแก 
สถานศึกษาที่ เ ปนหน วยร วมของหน วยงานที่
สนับสนุนเงินทุนใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ วิธีการคือ 
รับสมัครผูสนใจเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การ เปนผูประกอบการ   ความรู อย างต่ํ า  ปวช .  
ระยะเวลาในการฝก 10–12 วัน เน้ือหาหลักสูตรที่
ฝกอบรมเปนความรูเฉพาะทางธุรกิจ[7]  รูปแบบที่ 3 
เปนการฝกอบรมใหความรูในการดําเนินธุรกิจโดย
แบงหลักสูตร เปน 3 ระดับ สําหรับคนที่มีความรูใน
การทําธุรกิจที่แตกตางกัน  หนวยงานที่ดําเนินการ
ไดแก  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
วิธีการคือ รับสมัครผูสนใจทั่วไปหรือผูประกอบการใหม 
กลั่นกรองคุณสมบัติขั้นตนของผูสมัครและการจัดทํา
ฐานขอมูล  คัดเลือกผูเขารวมโครงการและแนะนําเขาสู
กิจกรรมที่เหมาะสมและจําเปน  โดยพิจารณาผลการ
ประเมินตนเองเพื่อฝกอบรมบมเพาะในโครงการ 
NEC [6] โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงฝกอบรม ดัง
ตารางที1่ 

 
 
 
 
 
 
 
ตางรางที่  1  แสดงระยะเวลาการฝกอบรมแตละหลักสูตร 
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หลักสู ตรฝ กอบรมระยะสั้ น  เหมาะสํ าหรับ
ผูประกอบการใหมที่ไดเริ่มธุรกิจมากอนเขารวม
โครงการ  หลักสูตรฝกอบรมระยะกลางเหมาะสําหรับ
ผูมีประสบการณเกี่ยวกับภาวะการณแขงขันในภาค
ธุรกิจมาแลว และตองการเริ่มธุรกิจจากพื้นฐานของ
วิชาชีพนั้น  และหลักสูตรฝกอบรมระยะยาวเหมาะ
สําหรับผูที่ยังไมเคยทําธุรกิจและไมมีประสบการณใน
ภาคธุรกิจมากอน  มีใหบริการความชวยเหลือตอเนื่อง 
เชน  การใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อแกไขปญหาในการ
จัดตั้งธุรกิจโดยเฉลี่ย  คาใชจาย  หลักสูตรฝกอบรม
ระยะสั้นประมาณ 15,000 บาท/คนหลักสูตรฝกอบรม
ระยะกลาง  ประมาณ  17,000 บาท /คนหลักสูตร
ฝกอบรมระยะยาว  ประมาณ   29,000 บาท/คน
เปาหมายโครงการ  คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเกิดเปน
ผูประกอบการใหมรอยละ 10 กอต้ังไดภายในเวลาไมเกิน 
6 เดือน  นับจากวันสิ้นสุดโครงการ[6]   

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของทั้ง 3 
รูปแบบ พบวา รูปแบบที่ 1 เปนการฝกอบรมเกี่ยวกับ
ความรูในการประกอบอาชีพ ไมมีความรูในดานการ
บริการหรือความรูทางดาน  การเปนผูประกอบการ
เหมาะกับผูที่ไมมีงานทําเมื่อฝกอาชีพไดก็ไปลงทุนเลย  
รูปแบบที่ 2 เปนการฝกอบรมใหความรูในการไปเปน
ผูประกอบการ  เปนการเพิ่มศักยภาพดานการเปน
ผูประกอบการ  ผูเขารับการฝกอบรมตองนําเอา 

ความรูที่ไดไปเตรียมความพรอมหรือหา
ชองทางธุรกิจ  เมื่อทุกอยางพรอมจึงเริ่มดําเนินการ 
รูปแบบที่ 3 เปนการฝกอบรมคลายรูปแบบที่ 2 แตมี
การจัดกลุมผูเขารับการฝกอบรมใหมีพ้ืนฐานใกลเคียงกัน  
เมื่อผานการฝกอบรมแลว  ผูเขารับการฝกอบรมตอง
นําความรูไปประยุกตใชใหเขากับธุรกิจของตนเองที่
จะทํา  ซึ่งการประยุกตดังกลาว  ผูเขารับการฝกอบรม

เกิดความไมแนใจวาสิ่งที่ตนเองคิดจะถูกตองหรือไม  
หากการฝกอบรมกระทําไดในเชิงลึกเฉพาะสาขา
อาชีพและคัดเลือกบุคคลที่ตองการทําธุรกิจในสาขา
เ ดียวกันมาฝกอบรมรวมกัน   วิทยากรมีความรู
ความสามารถเฉพาะทาง   ดังนั้น  รูปแบบที่กําหนด  
ในการสรางผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมควรเปน
หลักสูตรเฉพาะในแตละสาขาดังตัวอยางของรูปแบบ
ในแผนภูมิที่ 1  

 

 
แผนภูมิที่  1  แสดงรูปแบบการสรางผูประกอบการ

ธุรกิจขนาดยอมสําหรับธุรกิจรานดอกไม 
 

             จากแผนภูมิรูปแบบกระบวนการสราง
ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมสําหรับธุรกิจราน
ดอกไม   มีการดําเนินงาน  4    กิจกรรมหลักโดย
เรียงลําดับกอน-หลัง ดังนี้  

1. การสรางหลักสูตรสรางผูประกอบการ
ธุรกิจขนาดยอมสําหรับธุรกิจรานดอกไม   โดย
การศึกษาความตองการของหลักสูตรผูประกอบการ
ร านดอกไม เบื้ อ งตนในการ เริ่ มดํ า เนินกิ จการ  
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วิเคราะหงานของผูประกอบการรานดอกไมตองทํา
อะไร อยางไรบาง  จากนั้นจึงกําหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมตามงานของผูประกอบการรานดอกไม 

2.  ฝกอบรมผูประกอบการธุร กิจร าน
ดอกไม เริ่มตนจากประชาสัมพันธ เพื่อรับสมัคร
ผูสนใจเขาฝกอบรมที่มีความรูการจัดดอกไมเปน
พื้นฐาน  คัดเลือกผู เขาฝกอบรมโดยการสัมภาษณ
ประกอบกับพิจารณาตัวบงช้ีตามเกณฑคุณลักษณะ
ความเปนผูประกอบการพรอมกับเสนอโครงการราน
ดอกไม  จากนั้นผูสนใจรับการฝกอบรมตามหลักสูตร
การสรางผูประกอบการรานดอกไม  หลังจากการ
ฝกอบรมแลวผู เขาฝกอบรมตองไปฝกความเปน
ผูประกอบการรานดอกไมโดยมี  บริกรธุรกิจให
คําแนะนําปรึกษาในการดําเนินงานทางธุรกิจ  ผูจะ
ผานการฝกอบรมไดตามรูปแบบฯผูเขาฝกอบรมตอง
ผานการประเมินในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พรอม
เขียนแผนธุรกิจสําหรับรานดอกไมที่ผานการประเมิน
จากธนาคาร 

3. สรางบริกรธุรกิจรานดอกไม  จากการ
วิเคราะหบทบาท  หนาที่ของบริกรรานดอกไมเพื่อ
กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมของบริกรธุรกิจราน
ดอกไมเพื่อใหไดหลักสูตรการฝกอบรมบริกรธุรกิจ  
จากนั้นกํ าหนดเกณฑและคัดเลือกผูที่ จะ เข ามา
ฝกอบรมเปนบริกรธุรกิจ  ฝกอบรมบริกรธุรกิจราน
ดอกไมหลังจากฝกอบรมแลวบริกรธุรกิจจะตอง
ปฏิบัติงานเพื่อฝกงานการใหคําปรึกษาหรือแนะนํา
และแกไขกับผูเขาฝกอบรมเปนผูประกอบการธุรกิจ
รานดอกไม  เริ่มตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือก  การ
ฝกอบรม  การปฏิบัติงาน  และประเมินผูเขาฝกอบรม   

4. สรรหาวิทยากรเจาของรานดอกไมเพื่อ
ฝกอบรมผูประกอบการและบริกรธุรกิจรานดอกไม

จะตองสรางเกณฑคัดเลือกวิทยากร เปนสวนสําคัญที่
แสดงถึงศักยภาพของวิทยากรดวยการดําเนินการทาง
ธุรกิจประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใด  สวน
หนึ่งขึ้นกับความรูและประสบการณของวิทยากรที่
ถายทอดให  ฉะนั้นความรูและประสบการณของ
วิทยากรจะตองมีในระดับที่จะสรางความเชื่อมั่นให
ผูประกอบการธุรกิจรานดอกไมและบริกรธุรกิจราน
ดอกไมได 
 ผลการประเมินการกําหนดรูปแบบการ
สรางผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมสําหรับงาน    
คหกรรมศาสตรพบวา ผูเช่ียวชาญประเมินรูปแบบนี้
วามีความเหมาะสมทุกดานและสามารถนําไปใชได 

 
สรุปผล 

การกําหนดรูปแบบการสรางผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดยอมสําหรับงานคหกรรมศาสตร มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและกําหนดรูปแบบการสรางผูประกอบการ
ธุ ร กิ จขนาดย อมสํ าหรั บง านคหกรรมศาสตร  
ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการสรางผูประกอบการ
ธุร กิจขนาดยอมสํ าหรับงานคหกรรมศาสตรที่
เหมาะสม ตองดําเนินการประชาสัมพันธ  รับสมัคร  
คัดเลือก ฝกอบรม  และมีการใหคําแนะนําปรึกษาจาก 
บริกรธุรกิจ  อยางเปนระบบประชาสัมพันธและรับ
สมัครผูสนใจที่มีความรูในงานอาชีพนั้นๆเปนพื้นฐาน  
การฝกอบรมจะตองระบุงานอาชีพ หลักสูตรการ
ฝกอบรมจะตองมีเนื้อหาและกิจกรรมที่ใชฝกอบรม
เฉพาะเจาะลึกในงานอาชีพและตองมีการพัฒนาบริกร
ธุรกิจงานอาชีพเฉพาะเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาแก
ผูประกอบการใหมดวย  และผลการประเมินการ
กําหนดรูปแบบการสรางผูประกอบการธุรกิจขนาด
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ยอมสําหรับงานคหกรรมศาสตรโดยผูเช่ียวชาญมี
ความเหมาะสมทุกดานและสามารถนําไปใชได 

การสรางผูประกอบการใหมีประสิทธิภาพมีสิ่ง
สําคัญสองประการคือ  ประการที่หนึ่ง  ผูประกอบการ
เปนหัวใจสําคัญของธุรกิจขนาดเล็ก  การใหความรูที่
เหมาะสมกับความตองการของผูประกอบการ บวกกับ
ความสามารถที่มีอยูยอมทําใหผูประกอบการเกิด
ความมั่นใจ[2]  ประการที่สอง  การใหบริการความ
ชวยเหลือทางธุรกิจจาก  บริกรธุรกิจที่มีความรูความ
ชํานาญสูงกวามาเสริมกําลังเพื่อใหธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไปสูเปาหมายอยางที่ต้ังใจไวไดอยาง
สะดวกและราบรื่น [1]  จะมีผลชวยใหธุรกิจสามารถ
เจริญกาวหนาและพัฒนาตอไปได [3] 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อประเมิน
สมรรถนะ และเปรียบเทียบสมรรถนะผูประกอบ
อาชีพนักโภชนาการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในองคประกอบดาน
ความรู การปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และดาน
กิจนิสัย โดยนักโภชนาการประเมินตนเองตามความ
เปนจริงและความคาดหวังที่อยากจะเปน กลุมตัวอยาง
จํานวน  80 คน  ประกอบดวย  นักโภชนาการใน
โรงพยาบาลภาครัฐ จํานวน 40 คน และโรงพยาบาล
เอกชน  จํ านวน  40 คน  เก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ 1 ฉบับ สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย t-test  
  ผลการวิจัยพบวา   ผูประกอบอาชีพนัก
โภชนาการของรัฐบาลและเอกชน ประเมินสมรรถนะ
ตนเองตามความคาดหวังตอ 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบดานความรู องคประกอบในดานการ
ปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบดาน
กิจนิสัย พบวามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุดทุกดาน และประเมินสมรรถนะตนเองตามความ
เปนจริงมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก ทุกดาน สวน

การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบอาชีพ      
นักโภชนาการตามความเปนจริงและความคาดหวัง 
พบวา  องคประกอบทั้ง  3  มีระดับความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05          
 
คําสําคัญ : การประเมนิสมรรถนะ, นักโภชนาการ 
 

ABSTRACT 

  This research aimed to evaluate The 

Competency of Nutritionists within Government 

and Private Hospitals in Bangkok and compare 

The Competency of Nutritionists within 

Government and Private Hospitals in three 

factors : Knowledge, Performance and Habit.  

The Nutritionists evaluate themselves according 

to the fact and expectation.  The sampling 

groups were 85 people including 42 nutritionists 

in Government Hospitals and 43 nutritionists in 

Private Hospitals.  Data were collected by 

questionnaire, using 5 level rating scales. The 
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statistical procedures used in data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and t-test.   

  The result revealed that Nutritionists 

evaluated themselves in every factor (knowledge, 

performance and habit) and evaluated their 
Competency highest according to expectation 

the fact high according in every factor.  When 

compared The Competency of Nutritionists 
according to the fact and expectation, it was 

found that the three factors had significantly 

different at .05. 

 

Keywords :  Evaluation  Competency, Nutritionists 

 
บทนํา 
  ก า ร ดํ า เ นิ น ง านฝ า ย โ ภชน าก า ร ใน
โรงพยาบาล มีบุคลากรผูรับผิดชอบทําหนาที่ควบคุม
งานโภชนาการ  ประกอบดวย หัวหนาฝายโภชนาการ 
นักโภชนาการ  ผูชวยโภชนากร  และเจ าหนาที่
โภชนาการ ซึ่งมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
ดานอาหารและโภชนาการ การใหโภชนบําบัดผูปวย 
การจะทํางานเพี่อใหอาหารที่ดีมีประโยชนไดพลังงาน
และสารอาหารเพียงพอกับความตองการของผูปวย 
แตละคน ตองดําเนินงานหลายขั้นตอน  มีการทํางาน
เปนระบบ  ดั งนั้นจํ า เปนจะตองมีบุ คลากรที่ มี
สมรรถนะวิชาชีพนักโภชนาการในดานความรู ดาน
ทักษะและความสามารถปฏิบั ติ ง านในหน าที่ 
ตลอดจนมีกิจนิสัยในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได
บริการอาหาร  การดัดแปลงอาหารให เหมาะสม 
เปนไปตามความตองการของผูปวย โดยเนนผูปวย
เปนศูนยกลาง ใหไดรับความพึงพอใจ 

 การปฏิบัติงานของนักโภชนาการ ไดมีการ
กําหนดคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีดาน
วิทยาศาสตร  สาขาอาหารและโภชนาการ  สาขา      
คหกรรมศาสตร สาขาโภชนศาสตร หรือโภชนวิทยา 
สาขาโภชนาการเพื่อพัฒนาชุมชน  และสาขานัก
กําหนดอาหารและโภชนาการ 
 เพื่อผลิตบุคคลใหสามารถทํางานในหนาที่
ไดถูกตอง มีคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพตาม
บทบาทของนักโภชนาการ  ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
สมรรถนะของผูประกอบอาชีพนักโภชนาการ โดยให
นักโภชนาการประเมินตนเอง ตามความเปนจริง เพื่อ
ตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตนเองตามความ
คาดหวัง และผู วิจัยนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา สาขาอาหาร
และโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล  โดยมุ ง เนน
สมรรถนะวิชาชีพตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัยวิจัย 
                1.  เพื่อประเมินสมรรถนะตนเองผูประกอบ
อาชีพนักโภชนาการ  ในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   ตามความเปนจริง
และความคาดหวัง3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ดานความรู องคประกอบในดานการปฏิบัติงานอาชีพ
นักโภชนาการ และองคประกอบดานกิจนิสัย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะผูประกอบ
อาชีพนักโภชนาการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   3 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบดานความรู องคประกอบในดาน
การปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบ
ดานกิจนิสัย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาการประเมินสมรรถนะตนเอง
ของผูประกอบอาชีพนักโภชนาการ 3 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบดานความรู องคประกอบในดาน
การปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบ
ดานกิจนิสัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ที่ใชใน
การวิจัยครั้ งนี้  ประกอบดวย  นักโภชนาการใน
โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 85 คน ไดแก นักโภชนาการภาครัฐ 43 คน 
ภาคเอกชน 42 คน ระยะเวลาในการวิจัย    1   ป 
 
ประโยชนของผลการวิจัย 
  ผูที่ เกี่ยวของในการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชา นําผลจากการประเมินสมรรถนะอาชีพ
นักโภชนาการ  มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการสอน  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยี         
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
 
กิติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.ธีรพล  เมธีกุล  และ 
รศ.ดร .วรพจน  ศรีวงษคล อาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ ที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นของการวิจัย
มาโดยตลอด และขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุธีรา  สรอยเพ็ชร  
ผศ.นันทิยา  วิวัฒนวานิช  ผศ.กรุณา  จันทรหอมหวล 
ที่ ก รุ ณ า ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ 
แบบสอบถาม ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติ  ที่ ใหทุนอุดหนุนงบประมาณ 
ประจําป 2551 ในการดําเนินการวิจัย ขอขอบคุณ  
น.ส.ปาริชาติ  ศรีชวงชนม     น.ส.พรทิพย  สิทธิ์วงษ  

น.ส.พรพิมล  เพียรมานะศิริ และน.ส.เปยมศิริ  กุลยดุงถิ่น 
นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  ที่ชวยเก็บขอมูลวิจัย และที่สําคัญตอง
ขอขอบคุณผูประกอบอาชีพนักโภชนาการทุกทาน    
ที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้
ดวย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 นักโภชนาการ หมายถึง  บุคคลที่ทํา
หนาที่ใหความรูและคําแนะนําเรื่องการกินอาหารให
ถูกตอง   เพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
คํานวณ   กําหนดอาหาร   และควบคุมดูแลการ
ประกอบอาหาร  การบริการอาหารในโรงพยาบาล 
ตลอดจนการใหโภชนบําบัด   การติดตามและ
ประเมินผลภาวะโภชนาการ 
 การประเมินสมรรถนะ (Competency) 
หมายถึง ผูประกอบอาชีพนักโภชนาการประเมิน
สมรรถนะตนเอง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ดานความรู องคประกอบในดานการปฏิบัติงานอาชีพ
นักโภชนาการ และองคประกอบดานกิจนิสัย 
 
เคร่ืองมือวิจัย  
                  แบบสอบถาม   1   ฉบับ แบงเปน 3 ตอน 
นําไป  Try Out ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.92   
                  ตอนที่ 1   สถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2   การประเมินสมรรถนะตนเอง
ของผูประกอบอาชีพนักโภชนาการตามความเปนจริง
และความคาดหวัง ตอการประกอบอาชีพนักโภชนาการ
ในโรงพยาบาล 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
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ดานความรูองคประกอบดานทักษะในการปฏิบัติงาน
อาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบดานกิจนิสัย 
                  ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 
   การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ ดังนี้ 
  1.  คาสถิติพ้ืนฐาน 
      1.1 รอยละ 
       1.2 คาเฉลี่ย (X)  
      1.3 ค า เฉลี่ ย เบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  (Ferguson. 1981 : 68) 
      1.4 t-test   
                  
วิธีดําเนินการวิจัย 
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.  การเลือกสุมกลุมตัวอยางในการวิจัย
โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
จากผูประกอบอาชีพนักโภชนาการในโรงพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 80 คน 
  3.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม 1 ฉบับ   สอบถามความคิดเห็นของนัก-
โภชนาการในการประเมินตนเอง  3  องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบดานความรู       องคประกอบในดานการ
ปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบดาน
กิจนิสัย 
  4.  เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้ 

       4.1 สงหนังสือขอความอนุเคราะห
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนาฝายโภชนาการ
ขออนุญาตเก็บขอมูลวิจัย 
      4.2 ใหนักศึกษาสาขาอาหารและ
โภชนาการ (ผูชวยวิจัย) แจกแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
                     5.  วิเคราะหขอมูล 
                     6.  สรุปและอภิปรายผล 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ตาราง 1   สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอคําถาม 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. นักโภชนาการสังกัด
โรงพยาบาล 
        รัฐบาล 
        เอกชน 

 
 

42 
43 

 
 

49.40 
50.60 

2.  เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
3 

82 

 
  3.50 
96.50 

3.  อาย ุ
        ต่ํากวา 30 ป 
        30 – 39 ป 
        40 – 49 ป 
        50 ปขึ้นไป   

 
31 
16 
21 
17 

 
36.48 
18.82 
24.70 
20.00 

4.  วุฒิการศึกษา 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก           

 
72 
10 
  3 

 
84.70 
11.80 
  3.50 
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5.  สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชา/ วิชาเอก 
อาหารและโภชนาการ 
โภชนาการชุมชน 
โภชนวิทยา 
โภชนาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนคหกรรมศาสตร    
อื่น ๆ 

 
 

40 
10 
7 
5 
13 
10 

 
 

47.00 
11.80 
  8.20 
  5.90 
15.30 
11.80 

6.  ประสบการณ 
ในการทํางาน 
        ต่ํากวา 10 ป 
        10 – 15 ป 
        ตั้งแต 15 – 20 ป  
        20  ปขึ้นไป 

 
 

34 
17 
11 
23 

 
 

40.00 
20.00 
12.90 
27.10 

 
                        จากตาราง 1   สถานภาพสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามนักโภชนาการ  จํานวน 85 คน 
เพศชาย  3 คน  เพศหญิง  82  คน  สังกัดโรงพยาบาล  
ภาครัฐ   42  คน  ภาคเอกชน  43  คน  สําเร็จการศึกษา
ระดับ  ป. ตรี 72 คน ป. โท  10 คน อื่น ๆ 3 คน  สําเร็จ
การศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ   40 คน  
โภชนาการชุมชน 10 คน      โภชนวิทยา 7 คน 
โภชนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 5 คน และ คหกรรมศาสตร 
13 คน อื่น ๆ  10 คน 
                       ตอนที่ 2 การประเมินสมรรถนะตนเอง
ของผูประกอบอาชีพนักโภชนาการตามความเปนจริง
และความคาดหวั ง  ตอการประกอบอาชีพนัก
โภชนาการในโรงพยาบาล  3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบดานความรู องคประกอบดานทักษะใน
การปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบ
ดานกิจนิสัย 
 
 

 ตาราง 2         คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความคิดเห็นการประเมินสมรรถนะตนเองของผูประกอบ
อาชีพนักโภชนาการตาม  ความเปนจริงและความคาดหวัง 
 

 
องค 

ประกอบ 

 
สังกัด
โรงพยา
บาล 

 
ความคิดเห็น 

 
คา 
เฉลี่ย 

คา
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

รัฐบาล  
N = 42  
 

ตามความหวัง 
ตามความ 
เปนจริง 

4.61 
3.59 

0.35 
0.55 

มากที่สุด 
มาก 

ดานความรู 
 เอกชน N 

= 43 

ตามความหวัง 
ตามความ 
เปนจริง 

4.66 
3.57 

0.47 
0.60 

มากที่สุด 
มาก 

รัฐบาล  
N = 42 

ตามความหวัง 
ตามความ 
เปนจริง 

4.62 
3.62 

0.48 
0.75 

มากที่สุด 
มาก 

ดานทักษะใน
การปฏิบัติงาน
อาชพี  
นักโภชนาการ 
 

เอกชน  
N = 43 

ตามความหวัง 
ตามความ 
เปนจริง 

4.77 
3.61 

0.48 
0.81 

มากที่สุด 
มาก 

รัฐบาล  
N = 42 

ตามความหวัง 
ตามความ 
เปนจริง 

4.62 
3.85 

0.46 
0.62 

มากที่สุด 
มาก 

ดานกิจนิสัย 

เอกชน  
N = 43 

ตามความหวัง 
ตามความ 
เปนจริง 

4.71 
3.84 

0.41 
0.76 

มากที่สุด 
มาก 

        
จากตาราง  2 ความคิดเห็นการประเมิน

สมรรถนะตนเองของผูประกอบอาชีพนักโภชนาการ
ตามความคาดหวัง พบวา นักโภชนาการภาครัฐบาล
และเอกชน มีความคิดเห็นวาตนเองควรมีสมรรถนะ
อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน แตตามความเปนจริง 
ตนเองมีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน  
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ตาราง 3 เปรียบเทียบสมรรถนะของผูประกอบอาชีพ
นักโภชนาการตามความเปนจริงและความคาดหวัง 

ความเปนจริง ความ
คาดหวัง 

t P องคประกอบ 

X S.D X S.D   
องคประกอบ
ดานความรู 

3.58 .57 4.63 .41 15.01 .00 

องคประกอบ
ดานทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
 อาชีพนัก
โภชนาการ 

3.62 .77 4.70 .48 12.57 .00 

องคประกอบ
ดานกิจนิสัย 

3.85 .69 4.67 .44 10.99 .00 

       
 จากตาราง 3 เปรียบเทียบสมรรถนะ
ของผูประกอบอาชีพนักโภชนาการตามความเปนจริง
และความคาดหวัง พบวา องคประกอบทั้ง 3 มีระดับ
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   
                      ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะวาผูประกอบ
อาชีพนักโภชนาการจะตองมีความรูจริงเกี่ยวกับ
อาหารเฉพาะโรค อาหารคนปวย  การคํานวณและการ
จัดอาหารตามหมวดรายการอาหารแลกเปลี่ยน  ที่
สําคัญนักโภชนาการจะตองมีใจรักในอาชีพเพราะการ
ทํางานจะตองมีความรับผิดชอบและอดทนสูง ควรมี 
ภาวการณเปนผูนํา สามารถทํางานเปนทีมกับ แพทย 
และพยาบาล  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา  ผูประกอบอาชีพนัก
โภชนาการของรัฐบาลและเอกชน ประเมินสมรรถนะ
ตนเองตามความคาดหวังตอ 3 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบดานความรู องคประกอบในดานการ
ปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ และองคประกอบดาน
กิจนิสัย พบวาการประเมินสมรรถนะ ตนเองมีความ
คิดเห็นวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน  และนัก-
โภชนาการประเมินสมรรถนะตนเองตามความเปนจริง
ว ามีความคิด เห็น  อยู ในระดับมากทุกด าน  เมื่ อ
พิจารณารายดานพบวา สมรรถนะองคประกอบดาน
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย 
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การมอบหมายสั่งการ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน นักโภชนาการประเมิน
สมรรถนะตนเองตามความเปนจริงวามีความรูอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ (Χ  = 3.18, Χ  = 3.47) สวน
ในเรื่องของการบริการอาหาร เกี่ยวกับการจัดซื้อ
อาหาร นักโภชนาการมีความรู อยูในระดับปานกลาง 
ด านโภชนบํ าบัด  เกี่ ยวกับการใชตารางคุณค า
โภชนาการอาหาร  100 กรัม การใชตารางอาหาร
แลกเปลี่ยน  6 หมวด  การใช เครื่องคํานวณ  และ
คํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร นักโภชนาการ
ประเมินตนเองตามความเปนจริงวา มีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง (Χ = 3.07, Χ = 3.25) ความรูการเตรียม
และการผลิตอาหารเฉพาะโรค การอานคําสั่งแพทย 
การเตรียมอาหารบุคคลภาวะพิเศษ การประเมิน ภาวะ
โภชนาการ นักโภชนาการประเมินตนเองวา มีความรู
อยูในระดับปานกลาง    ซึ่งตามความคาดหวังของ      
นักโภชนาการ ประเมินสมรรถนะตนเองวา ควรมี
ความรูในดานดังกลาวอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
เพราะอาชีพนักโภชนาการจะตองใหความสําคัญกับ
การศึกษาความรูเพิ่มเติมสําหรับดานกิจนิสัยในการ
ปฏิบัติงานอาชีพนักโภชนาการ ประเมินตนเองตาม
ความเปนจริงวา นักโภชนาการควรมีความซื่อสัตย
และตรงตอเวลา   อยูในระดับมาก  (Χ = 4.25,       
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Χ = 4.02) แตนักโภชนาการยังขาดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซึ่งควรจะไดรับการปรับปรุง สวนจากการ
เปรียบเทียบสมรรถนะตนเองของผูประกอบอาชีพ  
นักโภชนาการตามความเปนจริงกับความคาดหวัง 
พบวา องคประกอบทั้ง 3 มีระดับความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ผูประกอบอาชีพนักโภชนาการของรัฐบาล
และเอกชนไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาผูประกอบ
อาชีพนักโภชนาการจะตองมีความรูจริงเกี่ยวกับ
อาหารเฉพาะโรค อาหารคนปวย การคํานวณและการ
จัดอาหารตามหมวดรายการอาหารแลกเปลี่ยน  การ
ประกอบอาชีพนักโภชนาการจะตองมีใจรักเพราะการ
ทํางานจะตองมีความรับผิดชอบและอดทนสูง ควรมี
ภาวะการเปนผูนําสามารถทํางานเปนทีมกับ แพทย 
และพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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การศึกษาคณุลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑฝอยทอง 
The Physical Properties Study of Foy-Thong  

 
นวพร  ถิ่นไทรงาม1  ธีระพล เมธีกุล2 และ สุราษฎร พรมจันทร3 
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑฝอยทอง ในดานรสหวาน 
ความนุมเหนียว สี โดยเลือกผลิตภัณฑฝอยทองแบบ
เจาะจง 4 ตัวอยางจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 15 คน
โดย เลือกตัวอยางที่ผูเชี่ยวชาญที่เลือกซ้ํากันอยางนอย 
8  คน  แลวทดสอบความหวาน    ของผลิตภัณฑดวย
เครื่องรีแฟรกโทมิเตอร ทดสอบความนุมเหนียวดวย
เครื่องเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) และทดสอบสี
ดวยเครื่องวัดสี   (Hunter Lab Color flex)   ประเมิน
ผลิตภัณฑโดยผูเช่ียวชาญดวยการทดสอบประสาท
สัมผัสในดาน รสชาติ ความนุมเหนียว สี กลิ่น และ
ลักษณะโดยรวมทางกายภาพ  

จากการประเมินและการทดสอบพบวา คุณลักษณะ
ทางกายภาพผลิตภัณฑฝอยทองที่มีคุณภาพ       คือ 
ขนาดเสนควรมีขนาดใกลเคียงกัน     และแตละเสน    
มีความเรียบสม่ําเสมอ มีความหวานปานกลาง มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดประมาณ 30.2 องศา บริกซ 
ลักษณะเนื้อสัมผัสนุมเหนียว      ไมเละหรือเปอยยุย    
ไมแข็งกระดาง มีคาความนุมเหนียวที่วัดไดประมาณ 

248.98 กรัมตอมิลลิเมตร มีสีที่ดีตามธรรมชาติของ
ไขแดง สามารถวัดคาของสีได L*67.48 a * 18.85 b * 67.41 
มีกลิ่นหอมน้ําเชื่อม ไมมีกลิ่นคาวไข  

 
คําสําคัญ : ฝอยทอง, ไขน้ําคาง, ไขแดง, ความหวาน, 

น้ําเชื่อม  
 

ABSTRACT  
 

The research aimed to study the physical 

properties of Foy- Thong on its sweetness, tenderness, 

and color from 4 purposed samplings by interviewing 

15 specialists. At least eight specialists selected 

the same sample and tested its sweetness with 

refract meter, its tenderness with Texture Analyzer 

and its color with Hunter Lab Color flex. The 

specialists evaluate the product with sensory 

testing on taste, tenderness, color, smell and 

characteristic 4 rating scales and means were 

used to analyze the findings.  

The results were as follow : the characteristics 

on length of thread should be even. The sweetness 

was medium sweet  and  total  soluble  solid  at 
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30.2 
o 

brix. The texture was tender and tough 

not decomposed, not hard. Its tenderness was at 

248.98 g/mm. The color was natural as egg yoke 

at L*67.48 a * 18.85 b * 67.41. The smell was 

good as syrup, and no tang of uncooked egg 

.  

Keywords : Foy Thong, a drop of white egg 
fixed at egg shell, egg yoke, sweetness, syrup  
 
 
1.  บทนํา 

ฝอยทอง เปนหนึ่งในขนมตระกูลทองที่คนไทย
นิยมใชกันมากที่สุดชนิดหนึ่ง          ในงานมงคลทั้ง
ทําบุญเลี้ยงพระและนําไปใหเปนของขวัญของฝาก 
ในโอกาสพิเศษและมักนิยมเลือกในความหมายที่ดี 
อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เพราะเชื่อวาทอง
เปนสิ่งที่ดี นํามาซึ่งความร่ํารวย ความเจริญ เมื่อนํา
ขนมที่มีคําวาทองอยูดวยไปมอบใหกับผูใดก็เทากับวา
ไดมอบความร่ํารวยมั่งคั่งใหแกผูนั้น กอใหเกิดสิ่งที่มีคา
ประดุจเดียวกับทองคํา  ฝอยทองเปรียบเสมือนเสนดาย
ที่ยาวไมรูจบ ใครไดรับฝอยทองเหมือนจะเปรียบเปรยวา
ทําใหมีชีวิตยืนยาว คือการมีสุขภาพดีนั่นเอง  ฝอยทอง
เปนขนมที่ทํามาจากไขและนิยมผลิตเมื่อมีงานบุญ
หรือเทศกาลวิธีการผลิตก็ไดรับการถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษเทคนิคในการผลิตก็ถือเปนความลับ
เฉพาะตัว    และที่มีขายในทองตลาดก็มีลักษณะ
แตกตางกันออกไป ในดานสี ลักษณะและรสชาติ   

ฝอยทองที่มีขายในทองตลาดมีอยูหลายตํารับ
บางตํารับก็ใชไขแดงของไขเปด บางตํารับก็ใชไขแดง
ของไก  และบางตํารับก็ใชทั้งไขเปดไขไกผสมกัน  
วิธีการผลิตโดยการโรยสวนผสมไขแดงดวยกรวย
ใบตองหรือ กรวยสําเร็จลงในน้ําเชื่อมที่กําลังเดือด  

เมื่อสุกแลวจึงใชไมปลายแหลมหรือที่เรียกวาไมสอย  
สอยขึ้นจากน้ําเชื่อม       บางที่ทําเปนแพ ซึ่งมีขนาด
ตางๆกัน    บางที่มวนขนาดพอคําลักษณะเหมือนรังไหม    
ความหวานและสีก็แตกตางกัน ความนุมเหนียวของ
เสนก็แตกตางกันออก ขึ้นอยูกับตํารับที่ใช  ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ
ฝอยทองเพื่อเปนมาตรฐานในการประเมิน วาลักษณะ
ทางกายภาพที่ดีของผลิตภัณฑฝอยทองคือเสนกลมเล็ก
เรียบเสมอกันตลอดเสนนุมสีเหลีองสุกใสรสชาติไม
หวานจัด [5] ซึ่งลักษณะดังกลาวตองใชประสบการณ
อยางมาก ในการที่จะพิจารณาวาเสนเล็กเรียบขนาดไหน
หรือนุมขนาดไหนและจะตองเหลืองอยางไร  จึงจะ
ไดมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งและมีปจจัยอะไรบางที่
ทําใหผลิตภัณฑฝอยทองมีคุณลักษณะที่ดีเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการผลิตและเปนแนวทางศึกษาหาวัตถุดิบ
และวัสดุอุปกรณ ในการผลิตฝอยทองที่เปนมาตรฐาน
ตอไป 

 
2.  อุปกรณและวิธีการ 
 วัตถุดิบ 

ผลิตภัณฑฝอยทองที่เลือกแบบเจาะจง
จํานวน  4    ตัวอยาง 
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2.2   วัสดุอุปกรณ 
   เครื่องรีแฟรกโทมิเตอร (Refract meter)  

ยี่หอ  ATAGO 
   
                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
  เครื่องวัดสี  (Hunter Lab Color flexes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร(Texture Analyzer ) 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
  
                
 

 วิธีการ 
เลือกผลิตภัณฑฝอยทองแบบเฉพาะเจาะจง 

ตรวจสอบคุณลักษณะโดยใชเครื่องมือวัด  ความหวาน  
ความนุม เหนียวและสี 

ประเมินผลิตภัณฑฝอยทองโดยผูเช่ียวชาญ
ทดสอบประสาทสัมผัสในดาน รสหวาน  ความนุม
เหนียว  สี  กลิ่น  และลักษณะทางกายภาพโดยรวม  
ระดับการประเมินดังนี้คือ   

ระดับคะแนน 1  หมายถึง ตองปรับปรุง    
ระดับคะแนน 2  หมายถึง พอใช     
ระดับคะแนน 3  หมายถึง ดี    
ระดับคะแนน 4  หมายถึง ดีมาก  

3.  ผลของการวิจัย 
จากผลการทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ

ฝอยทองโดยการตรวจวัดผลิตภัณฑ 4 ตัวอยาง
ทดสอบความหวาน  ปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด    ความนุม และ สี  ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คาคุณลักษณะของผลิตภัณฑฝอยทอง 
 

 
Color 

 
Sample 

Total 
soluble 
solid 

(o brix) 

 
Tenderness 
(g/mm) 

L* a* b* 

547 30.2 248.98 67.48 18.85 67.41 
315 22.7 192.52 69.27 20.70 59.39 
842 19.5 143.23 62.95 25.86 75.54 
193 74 161.34 68.03 16.26 74.52 

 

จากผลการทดสอบประสาทสัมผัสใน
ผลิตภัณฑฝอยทองโดยการชิมของผูเช่ียวชาญ  15 คน
เปนผูชิมผลิตภัณฑ 4 ตัวอยาง พบวามีการใหคะแนน
การประเมินผลิตภัณฑฝอยทองในดาน สี  กลิ่น รสหวาน  
ความนุมเหนียว  และความชอบรวม ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนความชอบของผูเช่ียวชาญ
ในผลิตภัณฑ 
 

 
Sample คว

าม
หว

าน
 

คว
าม
นุม

 

สี กลิ่
น 

ลัก
ษณ

ะ
โด
ยร
วม

 

547 3.8 4.0  3.7 3.9 4 

315 3.2 3.5 3.4 3.2 3.3 

842 3.1 2.4 3.2 1.5 3.0 

193 1.7 2.1 2.5 2.3 2.4 

คาระดับคะแนน 3.50-4.00 หมายถึง ดีมาก 
คาระดับคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ดี 
คาระดับคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พอใช 
คาระดับคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง ตองปรับปรุง 

จากการทดสอบพบวาผู เ ช่ียวชาญใหผลการ
ประเมินผลิตภัณฑฝอยทองทั้ ง  4 ตัวอยาง  โดย
ประเมินผลิตภัณฑฝอยทองตัวอยาง 547  มีคะแนน
สูงสุดทั้ง 5 ดาน     มีปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด  30.2 องศาบริกซ  ความนุมเหนียว 248.98  
กรัมตอมิลลิเมตร และสีมีคาความสวาง L*67.48 คา
แถบสีแดง a * 18.85 คาแถบสีเหลือง b * 67.41  
 

4.  บทสรุป 
จากการทดสอบพบวาคุณลักษณะทาง

กายภาพของผลิตภัณฑฝอยทองที่ดีควรมีดังตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  ลักษณะที่ตรวจสอบและเกณฑที่กําหนด 
ลักษณะที่
ตรวจสอบ 

เกณฑกําหนด 

ลักษณะทั่วไป มีขนาดเสนใกลเคียงกันแตละเสน
มีขนาดสม่ําเสมอ 
 

ความหวาน มีความหวานปานกลาง 
มีปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมดประมาณ 30.2 องศา บริกซ  

ลักษณะเนื้อ
สัมผัส 

นุมเหนียว ไมเละหรือเปอยยุย  ,
ไมแข็งกระดาง 248.98  กรัม
ตอมิลลิเมตร 

สี มีสีที่ดีตามธรรมชาติของไขแดง 
L* 67.48 
a * 18.85    b * 67.41 

กลิ่น มี กลิ่นหอมน้ําเชื่อม ไมมีกลิ่น
คาวไข 

 

จากการทดสอบพบวาผลิตภัณฑฝอยทอง
ตัวอยาง 547 มีความหวานปานกลาง  มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 30.2 องศาบริกซขนาด
เสนใกลเคียงกันและมีความนุมเหนียว ซึ่งตางกับ
ตัวอยาง 842 มีความฉ่ํารสหวานมากกวาตัวอยาง 547    
แตมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด19.5 องศาบริกซ 
เสนออนนุมไมเหนียว  ตัวอยาง 193 รสหวานจัด 
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด 74 องศาบริกซ     
เสนกระดางไมนุมแสดงวาปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมดมีผลตอลักษณะความนุมเหนียวของเสน
ฝอยทอง และผูเช่ียวชาญไดต้ังขอสังเกตวา   ตัวอยาง 
547 อาจจะใชสารที่ใหความหวานที่ไมใชน้ําตาล
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ทราย  มีรสหวานแตปริมาณของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมด นอยกวาและมีกลิ่นคาวไมมีกลิ่นน้ําเชื่อม 
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บทคัดยอ 
การตรวจสอบความพรอมกอนออกฝกงาน

ของนักศึกษา  เปนสวนสําคัญในการดําเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
แบบทดสอบหรือเครื่องมือที่ใชวัดจะตองผานการ
ตรวจสอบที่ เ ช่ือถือได  การวิจัยครั้ งนี้มุ งพัฒนา
แบบทดสอบที่มีคุณภาพสามารถวัดความพรอมของ
นักศึกษาไดจริง โดยดําเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ 
เริ่มจากการแตงต้ังคณะทํางาน กําหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผล รางแบบทดสอบและเกณฑที่ใชในการ
ประเมินผล  จากนั้นจึงนํา เครื่องมือที่ ไดไปให
ผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของพิจารณา และในทายที่สุด
ทดลองใชกับกลุมทดลอง เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
กอนนําไปใชจริง  
 จากการวิเคราะหของคณะทํางาน 5 ทาน 
พบวาวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความพรอม
กอนออกฝกงาน ควรวัดความรูพื้นฐานที่สําคัญและ
จําเปนทางทฤษฎี จํานวน 122 ขอ โดยผานเกณฑการสอบ
ไมนอยกวารอยละ 60 และจากการพิจารณาความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของผูเช่ียวชาญ 9 ทาน 

พบวามีขอสอบที่มีคา IOC มากกวา 0.5 จํานวน 70 ขอ 
จากเดิมที่รางไว 122 ขอ สวนคุณภาพของขอสอบ
หลังจากไดทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 10 คน 
แลวนําผลมาวิเคราะหพบวาขอสอบที่มีคาความยาก 
ระหวาง 0.2–0.8 จํานวน 68 ขอ ในจํานวนดังกลาวมี
ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไป จํานวน 
47 ขอ อยางไรก็ดี คาความเที่ยง (Reliability) อยูที่ 
0.77 ถือไดวาเปนแบบทดสอบที่มีคุณภาพอยูใน
ระดับดี 
 

คําสําคัญ :  การทดสอบความรู, การฝกงานอาชีพ
ในสถานประกอบการ, การประเมินผลในระบบทวิภาคี  
 

ABSTRACT 
High quality of measuring tools is 

important in DVT evaluation process. Test 

Items must be approve by using a standard 

norm. The objective of this research is to 

develop the qualify Test Items that assess 

characteristic DVT student before  training in 

the company. The research methodology was 
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consisted of 3 main steps. That is beginning 

with a team work to establish the evaluation 

criteria and test item, after that to confer expert 

or technician to examine and summarize and 

finally step is tests for qualifications material 

by tester group befor implementation with 

example groups. 

 The analytical of teams work 5 

persons the result showed that measurement 

and evaluation  method should be measuring 

basis knowledge at impotant and need for 

theoretical knowledge amount 122 point by to 

pass exam standard more than 60 percentages. 

The analysis content validity each one of 

expertor 9 person result showed that for IOC at 

more than 0.5 into agent of material amount 70 

point form 122 point.  For the qualification 

material by tester groups 10 person into 

analyzing difficulty index result showed that 

between 0.2-0.8 amount 68 point, 

discriminating power index result showed that 

more than 0.2 amount 47 point, and reliability 

index result showed that 0.77 result the basic 

theoretical knowledge test for diploma 

mechanical automobile DVT students before 

training vocational experiences in the 

enterprise can into implementation.   

 

KEYWORDS :   Knowledge Test, Vocational 

Training in the Enterprise,  DVT Evaluation 

System  

 

 

1. ความเปนมา 
การอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด เปนรูปแบบกระบวนการควบคุม
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั่วทั้ ง
จังหวัด ใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
เดียวกัน มีการรับรองคุณภาพโดยองคกรภายนอก 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูใช สอดคลองตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการอยาง
แทจริง ในการบูรณาการรูปแบบความรวมมือนั้น 
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ หองประชุม
วิทย าลั ยก า รอ าชี พตรั ง  [1] ได มี ก า รประชุ ม
ผูเกี่ยวของ 3 ฝาย ประกอบดวย ฝายผูใช คือ ตัวแทน
สถานประกอบการที่รวมโครงการทวิภาคี  ของ
จังหวัดตรั ง   ฝ ายผูผ ลิต  คือ  ผู แทนสํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูบริหารสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  และฝายผู เ ก่ียวของ  คือ 
ชมรมวิศวกรรมยานยนตจังหวัดตรัง  เห็นพอง
ตองกันถึงแนวคิดในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระบบนี้ ที่ประกอบดวย 3 สวนหลัก ๆ คือ สวนที่ 1 
เปนสถานศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัด  สวนที่ 2 
เปนสถานประกอบการที่รวมโครงการความรวมมือ 
และ สวนที่ 3 เปนองคกรที่รวมตรวจสอบ/ประเมิน 
และอบรมซอมเสริม/เติมเต็มนักศึกษาระบบทวิภาคี 
ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1   แนวคิดรูปแบบการดําเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

 การดําเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ดังภาพที่ 1 มีรายละเอียด
ตามขั้นตอนหลัก ๆ ในการดําเนินการ 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 เปนกระบวนการตรวจสอบ
คุณสมบัติความพรอม กอนจะออกฝกงานอาชีพใน
สถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี ทุก
สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัด ถาหากนักศึกษา
คนใดไมผานตามเกณฑการตรวจสอบ จะตองไดรับ
การฝกอบรมหลักสูตรซอมเสริมและเขารับการ
ตรวจสอบความพรอมจนกวาจะผานตามเกณฑ 
จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการจัดสงนักศึกษาออกฝก 
โดยสถานศึกษาตนสังกัด หากแตนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง
ไมผานตามเกณฑการตรวจสอบความพรอมกอนจะ
ออกฝกงานอาชีพเปนครั้งที่ 2 ก็ควรจะเปลี่ยนวิธีการเรียน
เปนสาขางานเทคนิคยานยนต ระบบปกติ หรือสาขา
งานอื่นที่นักศึกษามีความถนัดมากกวา 

ขั้นตอนที่  2 เปนกระบวนการประเมิน
มาตรฐานฝมือ  กอนจบจากหลักสูตรการฝกงาน
อาชีพจากสถานประกอบการ ของนักศึกษาระบบทวิภาคี
ทุกสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัด       ถาหาก

นักศึกษาคนใดไมผ านตามเกณฑการประเมิน
มาตรฐานฝมือ ก็จะตองรับการฝกอบรมหลักสูตร
เติมเต็ม  และเขารับการประเมินมาตรฐานฝมือ
จนกวาจะผานตามเกณฑ แลวกลับเขาสูสถานศึกษา
ตนสังกัดตอไป หากแตนักศึกษาคนใดไมผานเกณฑ
การตรวจสอบความพรอมเปนครั้งที่ 2 ก็ควรท่ีจะ
เปลี่ยนวิธีการเรียนเปนสาขางานเทคนิคยานยนต 
ระบบปกติ หรือสาขางานอื่นที่นักศึกษามีความถนัด
เชนกัน 

ขั้นตอนที่ 3 เปนกระบวนการรับรองคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะตองผานการประเมิน
มาตรฐานฝมือกอนจบหลักสูตร  โดยไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการบริหารเครือขายศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งขอมูลตางๆ ในการ
ดําเนินการจะถูกเก็บไวในฐานขอมูล อันจะเปน
ประโยชนแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ในการศึกษา
และสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษาจังหวัด ต้ังแตดาน
ปจจัยเบื้องตน  ดานขบวนการ  และดานผลลัพธ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานผลลัพธการรับรองคุณภาพ
ของผูที่สําเร็จการศึกษา  

อยางไรก็ตาม การที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนารูปแบบการดําเนินการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ ค าดหวั ง  จํ า เปนอย า งยิ่ งต อ ง
ดําเนินการตามแนวทางวิธีดําเนินการอยางเครงครัด 
โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 1 ของรูปแบบ คือ การ
ตรวจสอบความพรอมกอนออกฝกงานอาชีพของ
นักศึกษาระบบทวิภาคี จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
เครื่องมือในการประเมินผลที่มีคุณภาพ เช่ือถือได 
เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
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เครื่องมือดังกลาวจะตองมีการวิเคราะห ออกแบบ 
จัดสรางและผานการตรวจสอบดวยกระบวนการที่
ถูกตอง ในปจจุบันนับวายังมีการศึกษาและจัดทํา
อยางจริงจังอยูนอยมาก 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อให
ไ ด ม าซึ่ ง เ ค รื่ อ ง มื อที่ มี คุ ณภ าพ  นํ า ไป ใช ใ น
กระบวนการตรวจสอบความพรอมกอนออกฝกงาน
อ า ชี พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  อั น เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ใ น
กระบวนการพัฒนารู ปแบบการดํ า เ นิ นก า ร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชกระบวนการเครือขายศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ซึ่งดําเนินการโดย
ผูเกี่ยวของ 3 ฝาย ประกอบดวย ฝายผูใช คือ ตัวแทน
สถานประกอบการที่รวมโครงการทวิภาคี  ของ
จังหวัดตรั ง   ฝ ายผูผ ลิต  คือ  ผู แทนสํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผูบริหารสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  และฝายผู เ ก่ียวของ  คือ 
ชมรมวิศวกรรมยานยนตจังหวัดตรัง ภายใตหลักการ 
“ผูใชรวมคิด ผูผลิตรวมกําหนด และผูเก่ียวของรวม
ประเมิน” เพื่อสงผลใหการดําเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยใช
เครือขายศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด 
สัมฤทธิ์ผลเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย  
       1. เพื่อสรางแบบทดสอบ  และกําหนด
เกณฑความรูพื้นฐานภาคทฤษฎีกอนออกฝกงาน
อาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส .) 
สาขางานเทคนิคยานยนต อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
ประจําปการศึกษา 2550        

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
ตอแบบทดสอบความรูพ้ืนฐานภาคทฤษฎีกอนออก
ฝกงานอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
ระบบทวิภาคี  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต อาชีวศึกษา
จังหวัดตรัง ประจําปการศึกษา 2550  

3.เพื่อหาคุณภาพเบื้องตนของแบบทดสอบ
ความรูพ้ืนฐานภาคทฤษฎีกอนออกฝกงานอาชีพใน
สถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส .) 
สาขางานเทคนิคยานยนต อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง 
ประจําปการศึกษา 2550 

  

3.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.1  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
การจัดการศึกษาและฝกอาชีพในลักษณะ

ของรูปแบบความรวมมือ  (Cooperative  Education) 
ในประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการการ-
อาชีวศึกษา     ไดปรับปรุงรูปแบบจากการฝกอาชีพ 
(Vocational Training) ข องสหพันสาธารณรัฐเยอรมัน 
ซึ่งสวนใหญจะรูจักกันในชื่อการฝกอาชีพระบบทวิภาคี 
(Dual System) เปนการจัดการฝกอาชีพรูปแบบความ
รวมมือโดยความรับผิดชอบของภาครัฐผานทางโรงเรียน
อาชีวศึกษา (Vocational School) รวมกับภาคเอกชน
ซึ่งดูแลโดยหอการคาและอุตสาหกรรม ภายใตกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง (Federal Law) [2] มีการจัดการศึกษา
และฝกอาชีพ ดังภาพที่ 2 
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    ภาพที่ 2   รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ในประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมัน 

3.2  คุณภาพของแบบทดสอบ 
3.2.1  ความตรง (Validity) 

วัตถุประสงคในการวิเคราะหความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของขอสอบ เพื่อพิจารณา
ว า ข อ ส อบข อ นั้ น  ๆ  มี ค ว า มสอดคล อ ง กั บ
วัตถุประสงคของสมรรถนะงานกอนออกฝกงาน
หรือไมเพียงใด การวิเคราะหทําโดยใชสถิติ IOC 
(Item Objective Congruence Index : IOC) โดยวิธี
ของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน ( R.K. 
Hambleton) [3] ดังนี้ 

สูตร  IOC  = ∑ NR /  

เมื่อ      IOC  =  ดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับวัตถุประสงค 

 R  =  ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
ถาผูเช่ียวชาญแนใจวาขอสอบวัดตรงวัตถุประสงค      
ใหคาคะแนนเปน   +1     ถาผูเช่ียวชาญไมแนใจวา
ขอสอบวัดตรงวัตถุประสงค    ใหคาคะแนนเปน 

ถาผูเช่ียวชาญแนใจวาขอสอบวัดไมตรงวัตถุประสงค  
ใหคาคะแนนเปน  -1 
  N  =  จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

 IOC ที่มีคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป แสดงวา 
ขอสอบวัดตรงวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
  
3.2.2  ความเที่ยง (Reliability) 

การหาความเที่ยงของแบบทดสอบ มีวัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหวาแบบทดสอบนั้นมีความคงเสนคงวา 
เหมาะสมกอนนําไปใชตรวจสอบความพรอมกอน
นักศึกษาจะออกฝกงานหรือไม      การหาความคงที่
ภายในของขอสอบทําโดยใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน 
(Kuder and Richardson Method) ใชสูตร KR-20 
ดังนี้ [3] 

สูตร    rtt  =  
1−k

k ( 1 - ∑ Spq /
2) 

    S2  =   N∑ X
2 – (∑ X )2 

                    N ( N – 1 ) 
 

    
     
     
     
     
   
ขอสอบที่อยูในเกณฑใชไดจะตองมีคาความเที่ยง
ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  
 

3.2.3  คาความยาก (Difficulty Index) 

ความยาก เปนการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ
วาขอสอบขอนั้นมีผูสอบตอบถูกมากนอยเพียงใด 

เมื่อ  rtt        คือ ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
        k  คือ จํานวนขอคําถามในแบบประเมิน 
        p   คือ สัดสวนของผูที่ตอบแตละขอคําถามถูก 
        q   คือ สัดสวนของผูที่ตอบแตละขอคําถามผิด  
                      มีคา = 1- p 
       S2  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
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ขอสอบที่มีผูสอบตอบถูกมากเปนขอสอบที่งาย สวน
ขอที่ผูสอบตอบถูกนอยเปนขอสอบที่ยาก ขอสอบที่ดี
สัดสวนการตอบถูก ควรอยูในระดับที่ เหมาะสม
ผูเรียนที่เกงควรตอบถูก ผูเรียนที่ออนไมเกงไมควร
ตอบถูก [4] 

สูตรความยาก (p) = R/N   
 R คือ จํานวนผูตอบถูกทั้งหมด 
 N คือ จํานวนผูสอบทั้งหมด   

ขอสอบที่อยูในเกณฑใชไดจะตองมีคาความยาก
อยูระหวาง 0.2–0.8 
 

  3.2.4  อํานาจการจําแนก (Discriminating Power) 

อํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ เปน
การประเมินวามีความสามารถแยกกลุมที่ไดคะแนน
สูง  ออกจากกลุมที่ไดคะแนนต่ํา  เหมาะสมกอน
นําไปใช [4] 

สูตร r  =  Ru Rl

Nu.or.Nl

−  เมื่อ  r  คือ อํานาจจําแนก,                                           

Ru Rl  คือ จํานวนคนกลุมสูงหรือตํ่าที่ตอบถูก   
Nu , Nl  คือ จํานวนคนกลุมสูงหรือกลุมต่ํา  
ขอคําถามที่อยูในเกณฑใชไดจะตองมีคา

อํานาจจําแนก ต้ังแต 0.2 ขึ้นไป 
 

4.  วิธีดําเนินการวิจัย  
ขั้นที่ 1 ผูวิจัยไดจัดประชุมผูเกี่ยวของกับ

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ท วิ ภ า คี 
ประกอบดวยครูชางยนตที่เช่ียวชาญ ครูฝกในสถาน
ประกอบการประเภทรถยนต และตัวแทนชมรม
วิศวกรรมยานยนตจังหวัดตรัง จํานวน 24 ทาน เพื่อ
แลกเปลี่ ยนความรูและประสบการณ  รวมกัน
วิเคราะหงาน (Job Analysis) เพื่อกําหนดสมรรถนะ

ที่นักศึกษาทวิภาคีควรมีความพรอมกอนออกฝกงาน
อาชีพ กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อเปน
แนวทางรางแบบทดสอบ จากนั้นรวมกันพิจารณา
กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล หลังจากที่ได
ขอสรุปแลว  ที่ประชุมลงความเห็นมอบหมาย
ตัวแทนผู เกี่ยวของ จํานวน  5 ทาน ทําหนาที่ราง
แบบทดสอบ และเกณฑที่จะใชในการประเมินผล
ความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกงานอาชีพ 

ขั้นที่ 2 ผูวิจัยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กลุมผูเช่ียวชาญ ที่มีความเกี่ยวของในการดําเนินการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  3 ฝาย  คือ  ฝายผูผลิต 
ประกอบดวยหัวหนาแผนกวิชาชางยนต ครูชางยนต
ที่มีความเชี่ยวชาญดานรถยนต หัวหนางานความ
ร วมมื อ และบริ ก า รจ ากทุ กสถ านศึ กษ าของ
อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  ฝายผูใช ประกอบดวยครูฝก
และผูควบคุมการฝกนักศึกษาฝกงานระบบทวิภาคี 
ในสถานประกอบการประเภทรถยนต และฝาย
ตรวจสอบ ประกอบดวยสมาชิกชมรมวิศวกรรมยานยนต
จังหวัดตรัง ซึ่งเปนกลุมผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
ยานยนต  โดยไดนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ ในที่
ประชุม หลังจากตอบขอซักถามแลวไดใหทั้ง 3 ฝาย 
จํานวน 9 ทาน รวมกันพิจารณาและประเมินวิธีการวัด
และประเมินผล รางแบบทดสอบและเกณฑที่จะใช
ในการประเมินผลความพรอมที่นักศึกษาทวิภาคีควร
มีกอนออกฝกงานอาชีพ        เพื่อสรุปเปนแบบ
ประเมินผลเบื้องตนกอนที่จะนําไปทดลองใชในขั้น
ตอไป  

ขั้นที่ 3 เปนขั้นการหาคุณภาพพื้นฐานของ
แบบทดสอบ  ซึ่ ง เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช ใ นก า ร
ประเมินผลความพรอมกอนออกฝกวิชาชีพ ของ
นักศึกษาระบบทวิภาคี โดยผูวิจัยไดนําแบบทดสอบ
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ดังกลาวไปทดลองใชกับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของ
วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน  10 คน ซึ่งเปนกลุม
ทดลองที่ผานการประเมินความรูความสามารถโดย
ครูผูสอนและครูฝกแลว โดยผูวิจัยไดช้ีแจงเหตุผลใน
การทดลองใช ตอบขอซักถาม และใหกลุมทดลอง
เครื่ องมือทํ าแบบทดสอบ  จากนั้นจึ งรวบรวม
แบบทดสอบมาวิเคราะหคุณภาพ เพื่อสรางเปนแบบ
ประเมินผลที่จะนําไปใชจริงตอไป  
 

5.  สรุปผลการวิจัย  
จากการดํา เนินการซึ่ งแบงออกเปน  3 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เปนการกําหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผล รางแบบทดสอบและเกณฑที่จะใชใน
การประเมินผลโดยผู เกี่ยวของ  ขั้นที่  2 เปนการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของ และ
ขั้นที่ 3 เปนการทดลองใชเครื่องมือกับกลุมทดลอง 
เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยไดจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหผล และสรุปผล ซึ่งแตละขั้นตอนมี
ผลการวิจัย ดังนี้ 

5.1 คณะทํางานที่เกี่ยวของ จํานวน 5 ทาน 
ไดวิเคราะหและพบวาวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบความพรอมกอนออกฝกงานของนักศึกษา
ระบบทวิภาคี เบื้องตนควรเปนการวัดความรูที่สําคัญ
และจําเปนทางทฤษฎี จํานวน 122 ขอ ที่ตองใชใน
การฝกงานอาชีพในสถานประกอบการ โดยผานเกณฑ
การสอบไมนอยกวารอยละ 60 ซึ่งผลจากการวิเคราะห
มีสัดสวนของขอสอบใชวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 
ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 

พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย* ขอสอบ
ทฤษฎ ี

K/R U 
 

I 
 

A 
 

S 
 

E 
 

ปรนัย 
 

อัตนัย 
 

รวม 
ดานที่ เนื้อหา 

10
% 

20
% 

20
% 

30
% 

30
% 

10
% 

(ขอ) (ขอ)  

1 พื้นฐาน
เชื้อเพลิง
และสาร
หลอลื่น 

1 2 2 3 3 1 12  

2 เคร่ืองมือและ
เคร่ืองมือ
วัดพื้นฐาน 

2 3 3 4 4 2 18 10 

3 งาน
เคร่ืองยนต
พื้นฐาน  

        

 3.1 ระบบ
เคร่ืองยนต
แกสโซลีน  

2 3 3 4 4 2 18  

 3.2 ระบบ
เคร่ืองยนต
ดีเซล 

2 3 3 4 4 2 18  

4 การบํารุง 
รักษา
รถยนต 
ขั้นพื้นฐาน 

4 6 6 8 8 4 36  

5 ความ
ปลอดภัย
ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 2 2 2 1 10  

12 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

36 
 
 
 

10 

 รวม 12 19 19 25 25 12 112 10 122 

 *ความหมายตัวแปรพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 
 

K / R      หมายถึง   ความรู/ความจาํ A     หมายถึง  การวิเคราะห 

U           หมายถึง     ความเขาใจ S     หมายถึง  การสังเคราะห 

I            หมายถงึ     การนําไปใช E    หมายถึง  การประเมนิคา 
 

5.2 จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 9 ทาน เปนการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของขอสอบรายขอวามีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของ
สมรรถนะงานกอนออกฝกงาน    (Item Objective 
Congruence Index : IOC) ของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยใชวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน 
(R.K. Hambleton) [3]  ที่คา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป
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แสดงวาขอสอบวัดตรงวัตถุประสงค ผลการประเมิน
กลาวโดยสรุป คือ แบบทดสอบแตละตอนมีคาเฉลี่ย 
IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ดังนี้ 
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จากกราฟที่ 1 แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบ 
ตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จากที่วิเคราะหไว จํานวน 72 ขอ ผูเช่ียวชาญเห็นวา
ขอสอบมีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคของสมรรถนะงานกอนออกฝกงาน (มีคา 
IOC > 0.5 ขึ้นไป) จํานวน 40 ขอ สวนในตอนที่ 2 
เปนขอสอบแบบถูก-ผิด จากที่วิเคราะหไวจํานวน 40 ขอ 
เปนขอสอบที่คัดเลือกไว (มีคา IOC > 0.5 ขึ้นไป) 
จํานวน 25 ขอ และในตอนที่ 3 เปนขอสอบแบบเติมคาํ 
จากที่วิเคราะหไวจํานวน 10 ขอ เปนขอสอบที่ไดรับ
การคัดเลือก (มีคา IOC > 0.5 ขึ้นไป) เพียง 5 ขอ  

 

5.3 จากการนําแบบทดสอบไปทดลองใช
กับกลุมทดลองใชเครื่องมือ ซึ่งเปนกลุมทดลองที่
ผานการประเมินความรูความสามารถโดยครูผูสอน
ในสถานศึกษาและครูฝกจากสถานประกอบการแลว 
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เปนนักศึกษาระดับ ปวส. 
1/1 ระบบปกติ สาขางานเทคนิคยานยนต ประจําป
การศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคนิคตรัง จํานวน 10 คน 

ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับประชากร โดยใหกลุม
ทดลองทําแบบทดสอบ นําคะแนนมาวิเคราะหและ
สรุปผลไดดังนี้ 

 

5.3.1 ความยากของขอสอบรายขอ จากการ
วิเคราะหหาคาความยากรายขอ โดยนําขอที่มีคา
ความยาก  ระหวาง  0.2-0.8 มาเปนตัวแทนของ
ขอสอบ สวนขอที่มีคาความยาก นอยกวา 0.2 ตัดทิ้งไป
เพราะเปนขอสอบที่ยากมาก และขอที่มีคาความยาก 
มากกวา 0.8 ตัดทิ้งเชนเดียวกันเพราะเปนขอสอบที่
งายมาก ซึ่งมีสัดสวนดังกราฟที่ 2 
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จากกราฟที่ 3 แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบ 
ตอนที่  1 ซึ่งเปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิด  4 
ตัวเลือก จากจํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 
ต้ังแต 0.2 ขึ้นไป เลือกมาเปนตัวแทนของขอสอบ 
จํานวน 26 ขอ สวนในตอนที่ 2 ที่เปนขอสอบแบบ
ถูกผิดนั้น จากจํานวน 25 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 
ต้ังแต 0.2 ขึ้นไป เลือกมาเปนตัวแทนของขอสอบ 
จํานวน 16 ขอ  และในตอนที่ 3 ซึ่งเปนขอสอบชนิด
แบบเติมคํา จากขอสอบเดิม 5 ขอ ทดลองแลวมีคา

จํานวนขอสอบ 

กราฟที่ 1   สัดสวนจํานวนขอสอบแตละตอน 

ของแบบทดสอบหลังจากหาคาความตรงแลว 

จํานวนขอสอบ 

กราฟที่ 2   สัดสวนจํานวนขอสอบแตละตอน 

ของแบบทดสอบหลังจากหาคาความยาก 
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อํานาจจําแนกรายขอ ต้ังแต 0.2 ขึ้นไป คัดเลือกมาเปน
ตัวแทนใชในแบบทดสอบ จํานวน 5 ขอ   

5.3.2 คาความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ จากการนําคะแนนสอบของ
กลุมทดลอง 10 คน มาวิเคราะหหาคาความเที่ยง โดย
แยกรายละเอียดในแตละตอนและภาพรวมของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ สรุปผลได ดังนี้ 
 

0.73
0.95

0.64
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0.7
0.8
0.9

1

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 คาเฉล่ีย

 
     
     
      

จากกราฟที่ 4 แสดงใหเห็นวาแบบทดสอบ 
ตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก คา
ความเที่ยงของขอสอบ 0.73 สวนในตอนที่ 2 ซึ่งเปน
ขอสอบแบบถูกผิดนั้น มีคาความเที่ยงของขอสอบ 

0.95 และในตอนที่ 3 ซึ่งเปนขอสอบชนิดแบบเติมคํา 
มีคาความเที่ยงของขอสอบ 0.64 หากมองใน
ภาพรวมแลวแบบทดสอบมีคาความเที่ยงที่ 0.77 
นับวาเปนแบบทดสอบที่ใหความเชื่อมั่นสูงในระดับดี 
 

8.  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 9 ทาน 

ตอคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รายขอ 
และจากคะแนนของกลุมทดลอง จํานวน 10 คน ใน
การทําแบบทดสอบความรูพ้ืนฐานภาคทฤษฎีกอน
ออกฝกงานอาชีพ เมื่อไดวิเคราะหหาคาความยาก 
(Difficulty) อํานาจจําแนก (Discrimination Power) 

และความเที่ยง (Reliability) ทั้งฉบับ  จะเห็นไดวามี
ขอคําถามที่ไมผานเกณฑอยูจํานวนหนึ่ง ดังนั้นขอที่
ถูกตัดทิ้งตองวิเคราะหวาวัตถุประสงคในเรื่องนั้น
ขาดไปหรือไม จําเปนตองสรางขอสอบที่ตรงกับ
วัตถุประสงคนั้น เพิ่มขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคดังตารางวิเคราะหสัดสวนของขอสอบ
ทฤษฏี  

การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบ

ความรูพื้นฐานภาคทฤษฎีกอนออกฝกงานอาชีพ ของ

นักศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต เปน

ขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการดําเนินการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพ  ได

ผ ล ผ ลิ ต ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ สอดคลองตอนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตและการ

พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา นับเปนการสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานไดอยางถูกทิศและไมสูญเปลา 

สมดั่งเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 20 [5] ซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการอาชีวศึกษาจังหวัด       ควรที่จะเรงรัด

ดําเนินการเพื่อใหเกิดผลโดยเร็ว 
 

9.  กิตติกรรมประกาศ 
 การสรางแบบทดสอบความรู พ้ืนฐาน
ภาคทฤษฎีกอนออกฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
สําหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใน
ครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห และความ

กราฟที่ 4   คาความเที่ยงของขอสอบแตละตอน 

และภาพรวมของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

หน้าที่ 629



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-095 

ชวยเหลืออยางดียิ่ง      จาก ดร.อกนิษฐ    คลังแสง          
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ระดับ 10 ที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดตาง ๆ เกี่ยวกับ
การวิจัยมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะผูเช่ียวชาญ 
คณะครูอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง  คณะกรรมการ
บริหารศูนยกําลังคนจังหวัดตรัง ตลอดจนผูเกี่ยวของ
จากสถานประกอบการจังหวัดตรัง ทุกทานที่ไดให
ความอนุเคราะห สนับสนุน และใหความรวมมือใน
การดําเนินการวิจัยดวยดีมาโดยตลอด  ผู วิจัยจึง
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
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[1]   รายงานผลการดําเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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การสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนตสําหรับสถานประกอบการ 
ศูนยซอมรถยนตทั่วไป  

A Constructing of Auto Mechanic Assistant Career Courses 
for the General Garage Center Enterprises 
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บทคัดยอ 
 ผูชวยชางยนต  เปนอาชีพหน่ึงซึ่ง เปนที่
ตองการของสถานประกอบการศูนยซอมรถยนต
ทั่วไป การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค  เพื่อสรางหลักสูตร
อาชีพผูชวยชางยนตสําหรับสถานประกอบการศูนย
ซอมรถยนตทั่ วไป  และศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของตอหลักสูตรที่สรางขึ้น โดยหลังจากการ
นํ า เสนอรายละเอี ยดในการสร างหลักสูตรตอ
ผูเกี่ยวของจากศูนยซอมรถยนตขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี ปทุมธานี  และ
สมุทรปราการและครูผูสอนวิชาชีพชางยนตแลว ได
รวบรวมความคิดเห็นดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้น 
          ผลการวิจัยพบวา  ผู เกี่ยวของจากสถาน
ประกอบการและผูสอนวิชาชีพชางยนตเห็นดวยกับ
แนวทางการสรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นวามีความ
เปนไปไดสูงในการดําเนินการ  โดยเห็นดวยกับ
รายละเอียดสวนใหญ  มี เพียงบางประเด็น  เชน 
ความสามารถในการแกปญหา หรือกรอบภาระงาน
บางสวนที่ยังไมแนใจวาจะทําได หรือจะเหมาะสม

หรือไม อยางไรก็ดี ผูเกี่ยวของเห็นวาหลักสูตรอาชีพ
ผูชวยชางยนตดังกลาวนอกจากจะเปนทางเลือกใน
การประกอบอาชีพสําหรับผูที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนปลายใหมีอาชีพแลว  ยังเปดให
ผูสนใจอื่น ๆ    ไดฝกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพที่ม่ันคง มีรายไดที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีก
ทางหนึ่งดวย     
 
คําสําคัญ   :  ผูชวยชางยนต, หลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต, 
ศูนยซอมรถยนตทั่วไป 
 

ABSTRACT 
 

This research was aimed to construct a 

course of auto mechanic assistant career for the 

enterprises and brainstorming of Enterprises 

and Instructor of mechanic regarding to a 

course of auto mechanic assistant career for the 

enterprises. From the step of presentation to 

construct a course of auto mechanic assistant 
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career for the enterprises of general garage 

center and interrogated the opinions from the 

enterprises owners in Bangkok area, Nonthaburi, 

Pathumtani, Samuthprakarn and instructor of 

mechanic with some questionnaires. 

The analysis showed that someone who 

concerned with the enterprises and instructor of 

mechanic were agree with the possibility to 

construct a course of auto mechanic assistant 

career and agreed with the majority, some 

points was not sure such as the capacity in 

solution or some duties. Therefore someone who 

concerned with agreed to construct a course of 

auto mechanic assistant career to be faster as 

soon as possible. Because this was one choice of 

career and developed someone who educated 

lower than high school to have the career. 

Moreover this was the opportunity for other 

person who needed to train for increase a 

chance in their career and increase their 

income.  

 

Keywords : Auto Mechanic Assistant, Course of 

Auto Mechanic Assistant Career  

 
1.  บทนํา 

การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบหลายแนวทาง 
เชน การสรางหลักสูตรวิชาชีพจากสถานศึกษาใน
ระบบ การสรางหลักสูตรวิชาชีพนอกระบบโรงเรียน 
(หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) การเรียนรูอาชีพจากการ
เ ข า ฝ ก อบ รม  ก า ร ฝ ก ง า น โ ด ย ต ร ง ในสถ าน
ประกอบการ เปนตน [7] ซึ่งแตละรูปแบบหรือวิธีการ 

มีความเหมาะสมและขอจํากัดที่แตกตางกันออกไป 
การเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพเพื่อนําไปประกอบ
อาชีพจึงเปนการตัดสินใจของผูเรียนหรือผูใหการ
สนับสนุนผูเรียน 
   การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆ
โดยตรงเชนหลักสูตรชางตัดผม ชางซอมจักรยาน 
ชางซอมระบบไฟฟารถยนต เปนตน [5] ซึ่งการสราง
หรือการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวจะตองตรงกับความ
ตองการของแรงงานในขณะนั้น  การสรางหลักสูตร
อาชีพผูชวยชางยนตนอกจากจะใชเพื่อพัฒนาคนของ
สถานประกอบการแลว อาจตองมองถึงโอกาสทาง
การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสหรือผูที่มีวุฒิการศึกษา
ที่ตํ่าจากขอมูลตัวช้ีวัดภาวะสังคมดานภาระการทํางาน 
(รายไตรมาส) ป 2549 พบวา ในระดับประถมศึกษา
และต่ํากวาเทากับ 59.7%  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน14.4% [10] ใหไดมีโอกาสศึกษาอาชีพไดดวย
นอกจากขอมูลของผูที่ดอยโอกาสทางการศึกษาแลว
ยังพบวาผูที่วางงานที่ตองการฝกอบรมอาชีพเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถมีจํานวน 291, 784 คน โดย
ตองการฝกอบรมวิชาชีพดานคอมพิวเตอรมากสุด 
54,164 คน ชางยนต 53,234 คน  ชางไฟฟา 33,234 คน  
กอสราง 23,521 คน อาหารและโภชนาการ 21,024 คน 
ตัดเย็บเสื้อผา 19,428 คน เสริมสวย 15,651 คน พาณิชยกรรม 
12,179 คน เปนตน [2] ในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนด
ขั้นตอนในการดําเนินงานการสรางหลักสูตรอาชีพ
ผูชวยชางยนต สําหรับศูนยซอมรถยนตทั่วไป โดย
หลักสูตรที่สรางขึ้นจะแบงตามภาระงานที่ผูชวยชางยนต
ตองทําในสถานประกอบการและจากการจัดลําดับ
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ความตองการของสถานประกอบการซึ่งประกอบดวย 
7 ภาระงานดังนี้ 

1. งานซอมระบบไฟฟาตัวถังรถยนต 
2. งานซอมเครื่องยนตระบบหัวฉีดเบนซิน 
3. งานซอมเครื่องยนตเบนซิน 
4. งานซอมเครื่องยนตดีเซล 
5. งานซอมเครื่องลางรถยนต 
6. งานซอมระบบเกียรอัตโนมัติ 
7. งานซอมเครื่องยนตดีเซลคอมมอลเรล 
ซึ่งหลักสูตรที่สรางขึ้นจะมีความยืดหยุน 

และสอดคลองกับความตองการของศูนยซอมรถยนต
ทั่วไป ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
รถยนต ซึ่งหลักสูตรที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ 
ไดแก ชางซอมระบบไฟฟาตัวถังรถยนตและชางซอม
เครื่องยนตระบบหัวฉีดเบนซิน ใหผูสนใจไดฝกอบรม
เพื่อประกอบอาชีพ และเลือกฝกอบรมเพิ่มเติมความรู
ความสามารถตอยอดเมื่อตองการ โดยเปนการศึกษา
นอกระบบ 

หลังจากไดช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน
การสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต สําหรับศูนย
ซอมรถยนตทั่วไปใหผูเกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลจาก
สถานประกอบการ   ได รั บทราบแล วได แจก
แบบสอบถาม ซึ่งแบงระดับความคิดเห็นเปน 3 ระดับ 
คือ ไมเห็นดวย  ไมแนใจ และเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย
ร ะ ห ว า ง  1.00-1.50, 1.51-2.50 แ ล ะ  2.51-3.00 
ตามลําดับ [1] 

จากการวิ เคราะหแบบสอบถามพบว า  
ผูเกี่ยวของจากสถานประกอบการเห็นดวยวามีความ
เปนไปไดที่จะสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต 
สําหรับศูนยซอมรถยนตทั่วไปและเห็นดวยกับ
รายละเอียดสวนใหญ ที่ไดกําหนดไวเพื่อการสราง

หลักสูตรอาชีพดังกลาว   มีเพียงบางประเด็น  เชน 
ความสามารถในการแกปญหา หรือกรอบภาระงาน
บางสวนที่ผูตอบแบบสอบถามยังไมแนใจวาจะทําได
หรือจะเหมาะสมหรือไม  

           ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของจึงเห็นควรเรง

ดําเนินการสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต สําหรับ

ศูนยซอมรถยนตทั่วไปใหเปนรูปธรรมขึ้นโดยเร็ว 

เพราะนอกจากเปนทางเลือกในการฝกอบรมเพื่อ

นําไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองของผูมีวุฒิ

การศึกษาที่ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลายใหมีอาชีพแลว 

ยังจะเปดโอกาสใหผูสนใจอื่น ๆ ไดเขามาศึกษาหรือ

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพความสามารถในการ

ประกอบอาชีพตอไป [8]  
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
           การวิจัยนี้วัตถุประสงค  ดังนี้ 
          2.1 เพื่อสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต
สําหรับสถานประกอบการ ศูนยซอมรถยนตทั่วไป   
          2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอ
หลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนตที่สรางขึ้น 
 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 
           3.1 ผูชวยชางยนต   หมายถึง   ผูที่ทํางาน
บริการ ปรับปรุงและซอมช้ินสวนรถยนต ของรถยนต 
ทั้งรถยนตเครื่องยนต เบนซิน และดีเซล ประเภทรถนั่ง
โดยสารโดยตองมีความรูและทักษะพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ตองมีหัวหนางานชวยใหคําแนะนําหรือ
ชวยตัดสินใจเรื่องสําคัญเมื่อจําเปน [5] 
            3.2 หลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต หมายถึง 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อ  พัฒนาบุคลากรของสถาน
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ประกอบก า รและผู ส น ใ จทั่ ว ไป ให มี ค ว า ม รู 
ความสามารถตามจุดประสงคที่กําหนดไว  และตาม
คุณลักษณะของผูชวยชางยนต     
           3.3 ศูนยซอมรถยนตทั่วไป  หมายถึง  ศูนย
ซอมบํารุงรักษารถยนต ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งมี
ขอจํากัดในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณในการซอมที่มี
ราคาสูงและมีชางซอมรถยนต ประจําศูนยไมนอยกวา 
3 คน [5] 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
       4.1 กําหนดขั้นตอนในการสรางหลักสูตร 
                 การกําหนดขั้นตอนในการสรางหลักสูตร
อาชีพผูชวยชางยนตเริ่มตนจาก  การศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการของสถานประกอบการ และ
ความคิดเห็นของผูสอนวิชาชีพชางยนต  โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลดังกลาว จากนั้นนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อใชเปนขอกําหนดในหลักสูตรไดแก
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธะกิจ วัตถุประสงค
และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรและนําไปทดลองใช 
และปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชจริงตอไป [7] 
 
   4.2 สรางเครือ่งมอืสําหรบัเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสรางหลักสูตร 

 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่ใหคะแนนแบง
ออกเปน 3 ระดับคือ เห็นดวย ไมแนใจและไมเห็นดวย 
มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือโดยเริ่มจากออกแบบ
แบบสอบถาม  สรางแบบสอบถามฉบับราง  ให
ผูเกี่ยวของตรวจสอบความถูกตองสมบูรณปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําทดลองใชแบบสอบถาม  กับ
สถานประกอบการและผูสอนวิชาชีพชางยนต [4] 
   4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผล 
         หลังจากการกําหนดแนวทาง  ในการ
สรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต สําหรับสถาน
ประกอบการศูนยซอมรถยนตทั่ วไปและสร าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยไดเขาพบ
ผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ จํานวน 10 สถานประกอบการ
และผูสอนวิชาชีพชางยนต จํานวน 7 ทานเพื่อนําเสนอ
แนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต
ตลอดจน ความคิดเห็นความตองการในดานตาง ๆ 
เกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนตหลังจากไดตอบ
ขอซักถามตางๆแลวจึง ใหผูประกอบการและผูสอน
วิชาชีพชางยนตตอบแบบสอบถาม ซึ่งการเก็บรวบรวม
ขอมูลกระทําในระหวาง เดือนกุมภาพันธถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ.2551 
   ในการวิเคราะหผลขอมูล  หลังจากรวบรวม
แบบสอบถามครบถวนแลว  ไดดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลกอนนําไปวิเคราะห  โดยใช
สถิติคาเฉลี่ย โดยพิจารณาความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางที่ใหคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับคือ เห็นดวย 
ไมแนใจและไมเห็นดวย  กําหนดเกณฑไว 3 ระดับ 
คือ คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ไมเห็นดวย คาเฉลี่ย 
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1.51-2.50 หมายถึง  ไมแนใจและ 2.51-3.00 หมายถึง 
เห็นดวย ตามลําดับ  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
       5.1 ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรอาชีพผูชวย 
ชางยนต 
                  ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรอาชีพ
ผูชวยชางยนต  สําหรับสถานประกอบการศูนยซอม
รถยนตทั่วไป สามารถสรุปเปนแนวทางพอสังเขปได
ดังนี้ 
      5.1 .1  การกํ าหนดขั้นตอนการสร าง
หลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต สําหรับสถานประกอบการ
ศูนยซอมรถยนตทั่วไปตองไดรับการยอมรับและมี
ความคิดเห็นที่สอดคลองกันของผูประกอบการ 
ผูเกี่ยวของทุกฝาย สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นจาก
กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในรายละเอียดสวนใหญ
ที่นํ า เสนอเปนไปตามความตองการของสถาน
ประกอบการ โดยผูประกอบการเห็นดวยกับขั้นตอน
ดังกลาว  
      5.1.2 การสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูล ใชหลักเกณฑในการสรางของการ
ออกแบบสอบถาม หลังจากศึกษาขอมูลและกําหนด
สิ่งที่ตองการหรือรายละเอียดของแนวทางการสราง
หลักสูตรแลวนํารายละเอียดมากําหนดเปนประเด็นที่
ตองพิจารณาและนําไปใชเก็บขอมูลกับผูประกอบการ
และผูสอนวิชาชีพชางยนตตอไป 
  5.2 ความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอ
หลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต  
        จากการศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการ
ที่มีตอหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต ปรากฏดังแสดง

ในตารางที่1 และ 2 และความคิดเห็นของผูสอน
วิชาชีพชางยนต แสดงในตารางที่ 3 และ 4 [3] 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอ
หลักสูตรชางซอมระบบไฟฟารถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอ
หลักสูตรชางซอมเครื่องยนตระบบหัวฉีดเบนซิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 1 และ 2 พบวาผูเกี่ยวของจาก
สถานประกอบการ เห็นดวย ในการสรางหลักสูตร
อาชีพผูชวยชางยนต    ชางซอมระบบไฟฟาตัวถัง
รถยนตและชางซอมเครื่องยนตระบบหัวฉีดเบนซิน
ใหมีคุณลักษณะตาง ๆ ใน 4 ดาน คือ ดานความรู
ภาคทฤษฎี  ดานทักษะการปฏิบั ติงาน   ดานการ
วิเคราะหปญหาและการแกไขปญหา (คาเฉลี่ย 2.90
และ 2.97)  ในขณะที่การวิเคราะหปญหา  และการ

ประเด็นที่พิจารณา x  
1. ดานความรูภาคทฤษฎี 
2. ดานทักษะปฏิบัติงาน 
3. ดานการวิเคราะหปญหา 
4. ดานการแกไขปญหา 

3.0 
3.0 
3.0 
2.9 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 2.97 
 

ประเด็นที่พิจารณา x  
1. ดานความรูภาคทฤษฎี 
2. ดานทักษะปฏิบัติงาน 
3. ดานการวิเคราะหปญหา 
4. ดานการแกไขปญหา 

3.0 
3.0 
2.8 
2.8 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 2.90 

 

หน้าที่ 635



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-096 

แกไขปญหา มีบางสวนยังไมแนใจวา จะเหมาะสม
หรือจะทําไดมากนอยเพียงใด  หากแตจะพิจารณาใน
ภาพรวมแล ว  ทุกสถานประกอบการ   ก็ ยั ง ให
ความเห็นในเชิงเห็นดวยกับ 2 หลักสูตรนี้ 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูสอนวิชาชีพชางยนตที่มี
ตอหลักสูตรชางซอมระบบไฟฟารถยนต 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอ
หลักสูตรชางซอมเครื่องยนตระบบหัวฉีดเบนซิน 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3 และ 4 พบวา ผูสอนวิชาชีพ
ชางยนต เห็นดวยทุกดานในการสรางหลักสูตรอาชีพ
ผูชวยชางยนต  ชางซอมระบบไฟฟาตัวถังรถยนตและ
ชางซอมเครื่องยนต    ระบบหัวฉีดเบนซินโดยใหมี
คุณลักษณะต า ง  ๆ  ใน  4 ด าน  คือ  ด านความรู
ภาคทฤษฎี  ดานทักษะการปฏิบั ติงาน   ดานการ
วิเคราะหปญหาและการแกไขปญหา (คาเฉลี่ย 3.0 
และ 3.0) 

         จากขอมูลการตอบแบบสอบถามและการ
กําหนดภาระงานของสถานประกอบการหลักสูตร
อาชีพผูชวยชางยนตที่สรางขึ้นไดขอกําหนดตาง ๆ 
ดังนี้ 
ปรัชญา  : การฝกอบรมวิชาชีพ  เปนการสรางโอกาส
ทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนในชาติ 
ปณิธาน : มุงมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการรวมทั้งผูสนใจทั่วไปใหมีความรู ความสามารถ
ในการซอมรถยนตตามกรอบภาระงานที่กําหนด 
วิสัยทัศน : เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากรใหมีอาชีพ
ผูชวยชางยนตและเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ในดานการฝกอบรมและการจัดการรูปแบบการพัฒนา
อาชีพผูชวยชางยนตไดสมบูรณแบบ 
พันธกิจ : จัดการฝกอบรมบุคลากร บริการวิชาการ
และเปนที่ปรึกษาดานการซอมรถยนต สําหรับศูนย
ซอมรถยนต ทั่วไป 
วัตถุประสงค : ผลิตบุคลากรในระดับผูชวยชางยนต
ใหมีความรู      ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ผูชวยชางยนตสําหรับศูนยซอมรถยนตทั่วไป 
 
หลักสูตรชางซอมระบบไฟฟาตัวถังรถยนต 
คําอธิบายรายวิชา:  
  ศึกษาและปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ  หลักการ
พ้ืนฐานทางไฟฟา การตอวงจรไฟฟาไฟฟากระแสตรง   
กระแสสลับ การใชมัลติมิเตอร   การอานสัญลักษณ
ทางไฟฟา   อุปกรณไฟฟาในรถยนตทุกชนิด การอาน
คูมือไฟฟาตัวถัง การแกปญหาวงจรไฟฟาในรถยนตจริง 
การใชคูมือเพื่อตรวจเช็คกับรถยนตจริง การวิเคราะห
ปญหา และเทคนิคการซอม 
 

ประเด็นที่พิจารณา x  
1. ดานความรูภาคทฤษฎี 
2. ดานทักษะปฏิบัติงาน 
3. ดานการวิเคราะหปญหา 
4. ดานการแกไขปญหา 

3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 3.0 
 

ประเด็นที่พิจารณา x  
1. ดานความรูภาคทฤษฎี 
2. ดานทักษะปฏิบัติงาน 
3. ดานการวิเคราะหปญหา 
4. ดานการแกไขปญหา 

3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

คาเฉลี่ยรวมทุกดาน 3.0 
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การประเมินผล: ผูเขาฝกอบรมทุกหลักสูตรสอบผานเกณฑ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจะไดรับวุฒิบัตรตามหลักสูตรที่
เขาศึกษาโดยมีเกณฑการตัดสินผลดังนี้ 
  คะแนนที่ได   80%            ผานเกณฑ 
  คะแนนที่ได   79-70 %      ฝกอบรมเพิ่มเติม   
  คะแนนที่ได   69-50 %      ฝกอบรมใหม     
การกําหนดภาระงาน 

• งานอุปกรณระบบไฟฟารถยนตเบื้องตน 
งานแบตเตอรี่ 

• งานบริการระบบและอุปกรณประจุไฟ 

• งานบริการระบบและอุปกรณสตารท 

• งานบริการระบบและอุปกรณจุดระเบิด 

• งานบริการระบบไฟฟาสัญญาณรถยนต 
• งานบริการระบบไฟสองสวางรถยนต 
• งานบริการระบบปดน้ําฝน 

• งานบริการระบบมาตรวัด 

• งานบริการระบบอํานวยความสะดวก 
ตัวอยาง การวิเคราะหภาระงาน  งานบริการระบบและ
อุปกรณสตารท 

• สวนประกอบและหนาที่ของระบบและ
อุปกรณสตารท 

• วงจรไฟฟาและหลักการทํางานของ
ระบบและอุปกรณสตารท 

• งานบริการมอเตอรสตารท 

• งานทดสอบมอเตอรสตารท 
 
6. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
  6.1 ขั้นตอนในการสรางหลักสูตรอาชีพ
ผูชวยชางยนต 
        ผลการดําเนินการขั้นตอนในการสราง
หลั กสู ตรอาชีพ ผู ช ว ยช า ง ยนต  สํ าหรับสถาน

ประกอบการศูนยซอมรถยนตทั่ วไปปรากฏว า
ผูประกอบการ  มีความเห็นดวยไมขัดแยงกันตาม
ขั้นตอนที่ไดนําเสนอซึ่งประกอบดวย ปญหาและ
ความตองการของสถานประกอบการ  เครื่องมือ
สําหรับเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนที่ได
นําเสนอนี้มีความเปนไปไดในการดําเนินการสราง
หลั กสู ตรอาชีพ ผู ช ว ยช า ง ยนต  สํ าหรับสถาน
ประกอบการศูนยซ อมรถยนตทั่ วไปตอไปใน
รายละเอียด เพราะการสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชาง
ยนตจะตองดําเนินการอยางเปนระบบให เปนที่
ยอมรับของสถานประกอบการ  ศูนยซอมรถยนต
ทั่วไป  ทั้งนี้ เปนการเพิ่มโอกาสใหกับประชาชน
ผูดอยโอกาสการศึกษาและผูสนใจทั่วไปไดเขามา
ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพใหกับตนเองในการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง มีรายไดที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกดวย 
  6.2 ความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอ
หลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต  
        ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผูประกอบการตอการดําเนินการสรางหลักสูตรอาชีพ
ผูชวยชางยนต สําหรับสถานประกอบการศูนยซอม
รถยนตทั่วไปพบวาผูประกอบการเห็นดวยในทุก ๆ 
ประเด็นและผูประกอบการตองการที่จะใหหลักสูตรที่
สรางขึ้นมุง เนนในสวนที่ เกี่ยวของกับปญหาใน
รถยนตจริงสําหรับการพัฒนาบุคคลากรสําหรับสถาน
ประกอบการที่ตรงกับความตองการและมีความรู/
ทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถที่จะทํางานไดจริง 
ดังนั้น ซึ่งผูเกี่ยวของที่เปนผูประกอบการมีความเห็น
ตรงกันวาแนวทางการสรางหลักสูตรอาชีพผูชวยชางยนต 
สําหรับสถานประกอบการศูนยซอมรถยนตทั่วไป
สมควรใหเรงจัดสรางรายละเอียดตาง ๆ ตามขั้นตอน
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การสร า งหลักสูตรที่ ไดนํ า เสนอ  และตอง เร ง
ดําเนินการใหสําเร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
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การศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชพีของบุคลากรในอูซอมรถยนตทั่วไป 

The Guideline Study of Model Development for Short Course Program 
to Increase the Technician Career Potential in Garage. 

 
พงษศักดิ์  ยอยเสริฐสุทธิ์1  วรพจน ศรีวงษคล2  และ สมภพ ตลับแกว3 
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1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ. 
2,3ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจั ยในครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค        
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การประกอบอาชีพของบุคลากรในอูซอมรถยนต
ทั่วไป    รวมทั้งศึกษาความตองการเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโดยความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดชาง    กับสถาน
ประกอบการประเภทอูซอมรถยนตทั่วไป  โดย
ขอบเขตการวิจัยจะศึกษาความตองการพัฒนาดาน
ความรู  ทักษะ  และรูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตรงกับความตองการของบุคลากรในอู
ซอมรถยนตทั่วไป 
 ผลการวิจัย พบวา เจาของอูซอมรถยนตทั่วไป
มีความตองการในการพัฒนาบุคลากรของตนเอง       
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรูและทักษะดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
รถยนตสมัยใหม    และเห็นดวยกับการจัดการศึกษา
ในรูปแบบของความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอูซอมรถยนตทั่วไป 

Abstract 
The  purpose  of  a  research  was  for 

study guideline of  study evelopment  model  for  

Shot Course Program  to increase the potential 

in  career  for  person  in  garage.  To  include  

how possible in managed education  activity  by 

cooperation between type of olytechnic College 

with   enterprises  type  of  career   for   person   

in   garage  by  research boundary that are 

learning about the requirement in developing 

knowledgeable  skills and educational model to 

be proper in accordance with requirement for 

person in garage.The  result  of  the  research  

tell  us  that   interested  owner  of garage  

absolutely  agree with  that  development 

person for increase the potential in career.  

Particularly  concern  with nowledgeable and 

skills of  technology  modern  auto  mechanic   

and  go  along  with  guidelinestudy model of 

cooperation between school and enterprises 

. 

Keywords : Development Model for Short 

Course Program, Garage 
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1.  บทนํา 
 รถยนตนั่งจัดไดวาเปนยานพาหนะที่มีสําคัญ
อยางยิ่งตอการดํารงชีวิตประจําวัน     สรางความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยใหกับผูขับขี่จาก
อดีตจนถึงปจจุบัน    รถยนตนั่งไดมีวิวัฒนาการโดย
การนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชเพ่ือใหรถยนต
สมรรถนะสูงขึ้นและมีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น    
ในปจจุบันจํานวนรถยนตนั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
มีจํานวนทั้งหมด 3,905,088 คัน [1] 
 การพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนตนั่ งได
กาวหนาไปอยางมากโดยการนําระบบเล็กทรอนิกส
เขามาควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะ ความสะดวกสบาย  ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคและความไดเปรียบทางการคา   
บริษัทผูผลิตรถยนตจึงนําเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาใช 
เชน 
 1.  ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
(EFI) 
 2.  เกียรอัตโนมัติควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
(ECT) 
 3.  ระบบเบรกปองกันลอล็อกตาย (ABS) 
 4.  ระบบไฟฟารถยนตและอุปกรณอํานวย
ความสะดวก 
 การนําระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาควบคุม
การทํางานระบบตาง ๆ และจํานวนของรถยนตที่ 
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน   สงผลใหสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการธุรกิจอูซอมรถยนต    จะตองมีการจัดเตรียม
ชางที่มีความรู  ทักษะ ในการตรวจซอมและบํารุง 
รักษารถยนตที่ใชเทคโนโลยีรถยนตสมัยใหมใหมี
จํานวนเพียงพอ   ซึ่งอูซอมรถยนตสามารถแบงตาม

ลักษณะการบริการและความชํานาญ   ออกเปน  3 
ประเภท ไดแก 
 1.  ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต    ลักษณะ
การจัดต้ังเปนตัวแทนจําหนายรถยนต  เพื่อใหบริการ
แกรถยนตยี่หอนั้น ๆ หลังการขาย 
 2.  อูซอมรถยนตที่มีความชํานาญเฉพาะใน
บางยี่หอ  เปนอูซอมบํารุงรถยนต  ที่มีมาตรฐานการซอม
ใกลเคียงกับศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต  สวนใหญ
เจาของจะผานงานหรือเปนหัวหนาชางในศูนยบริการ
มากอน และมีเงินทุนสูง 
 3.  อูซอมรถยนตทั่วไป  สวนใหญเปนอูซอม
บํารุงรถยนตขนาดเล็กและมีขอจํากัดเรื่องของเครื่องมือ 
อุปกรณในการซอมที่มีราคาสูง [2] 
 
ตารางที่ 1 จํานวนของสถานประกอบการและคนทํางาน
เกี่ยวกับการซอม และบํารุงรักษารถยนตแยกตามขนาด 
พ.ศ. 2549 

ขนาด 
(จํานวน
คนทํางาน) 

จํานวน 
(แหง) 

จํานวนคนทํางาน 
(คน) 

1-10 
11-50 

51-100 
101-200 
201-500 

501-1,000 
มากกวา 1,000 

26,026 
447 
29 
7 
4 
- 
1 

60,299 
8,105 
2,068 
1,121 
1,225 

- 
3,214 

รวม 26,514 76,032 

ท่ีมา :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550.  
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 สถานประกอบการประเภทอูซอมรถยนตทั่วไป  
จะมีขนาดเล็ก  คือ   มีชางอยูประมาณ  1 – 10 คน จะ
มีจํานวน 26,026 แหง   คิดเปน 98.16   เปอรเซ็นต 
และมีจํานวนชางรวมกัน 60,299 คน คิดเปน 79.31 
เปอรเซ็นต 
 การบริการ  ซอมและบํารุงรักษารถยนตของ
อูซอมรถยนตทั่วไปซึ่งเปนอูซอมบํารุงขนาดเล็ก มี
ขอจํากัดในเรื่องเครื่องมือ   อุปกรณในการซอมที่มี
ราคาสูง และมักจะประสบปญหาในการขาดแคลน
ช า งที่ มี ค ว ามรู ทั กษะ ในการตรวจซ อมและ
บํารุงรักษารถยนต   โดยเฉพาะกับรถยนตที่ ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงมีความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาชางของตนเอง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ใหบริการ   
 
ตารางที่ 2  สถิติรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 
(31 มีนาคม 2549) 

อายุใชงาน (ป) จํานวนรถ (คัน 
0-5 
6-10 

11-15 
16-20 

มากกวา 20 

1,539,109 
                    732,655 
                    626,564 
                    272,998 
                    368,134 

รวม 3,539,460 

ท่ีมา :  กรมการขนสงทางบก, 2549. 
 

จากการสังเกตพฤติกรรม    กลุมเจาของรถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกิน 7 คน    ที่มีอายุการใชงานอยู
ระหวาง   0-5 ป    จะนํารถยนตเขารับบริการที่
ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต      สวนกลุมเจาของ
รถยนตที่มีอายุการใชงานอยูระหวาง 6-10 ป เขารับ
การบริการตามอูซอมรถยนตทั้ง 3 ประเภท 

สวนกลุมเจาของรถยนตที่มีอายุการใชงานมากวา 10 ป 
จะ เข ารับบริการที่ อู ซ อมรถยนตทั่ วไปและมี
แนวโนมเพิ่มสมรรถนะรถยนตใหสูงขึ้นที่นิยมคือ
การเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีด  ซึ่ง
สอดคลองกับผลของการสํารวจความคิดเห็นเจาของ
อูซอมรถยนตทั่วไปในจังหวัดสระบุรี  ที่มีความเห็นวา
งานเดินสายไฟเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีด เปนงาน
ที่มีความนาสนใจและสามารถทํารายไดใหกับอูซอม
รถยนตไดเปนอยางดี  แตขาดชางที่มีความรูและ
ทักษะในดานนี้     จึงมีความตองการที่สอดคลองกัน
ในเรื่องของการพัฒนาชางใหมีความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น     หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่   
ในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู   ทักษะดานวิชาชีพ   สามารถนําไป
ประกอบอาชีพหรือพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพใหเพิ่มขึ้น   คือ    สํานักงานคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา      ที่มีหนาที่การจัดการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง มี
คุณภาพ ไดมาตรฐานและจัดการองคความรู ตรงตาม
ความตองการของลาดแรงงานและอาชีพอิสระ 
[3]โดยมีวิทยาลัยสารพัดชางเปนสถานศึกษา  ที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 
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ตารางที่ 3  ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นรายวิชาชางยนต 
 

ปก
าร
ศึก
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แล

ะจ
ําน

วน
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ยน
 

วิท
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าง
เพ
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สะ

เก
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รับ 184 61 160 - - - - 
2547 

จบ 89 31 74 - - - - 

รับ 83 115 153 - - - - 
2548 

จบ 36 64 80 - - - - 

รับ 113 52 153 - - - - 
2549 

จบ 36 33 70 - - - - 

ท่ีมา :  งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดชาง, 2550. 
 
 จากตารางที่ 3  พบวา  การจัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาชางยนต   ใน
วิทยาลัยสารพัดชาง  จํานวน 7 แหง    สามารถเปดทํา 
การเรียนการสอนได  จํานวน 3 แหง  ในแตละแหงที่
เปดได  ก็ไมครบทุกรายวิชา บางรายวิชาไมสามารถ
เปดได  จํานวนผูเรียนแตละรายวิชามีนอยและเรียน
ไมจบหลักสูตร โดยเฉลี่ยแลวผูเรียนเรียนจบหลักสูตร  
ไมถึง 50 เปอรเซ็นต และยังพบวามีวิทยาลัยสารพัดชาง 
จํานวน 4 แหง  ไมสามารถเปดทําการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได    ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 
ดังนี้ 

 1.  หลักสูตรที่ใชจะเปนรายวิชาพื้นฐาน   ใน
การประกอบอาชีพ จะมีกรอบเนื้อหา ซึ่งรวบรวมเอา
ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับรายวิชานั้น ๆ มารวมกันไว 
ทําใหเนื้อหาในรายวิชามีมาก  ตองใชเวลาในการศึกษานาน 
ซึ่งประกอบดวย รายวิชา 75 ช่ัวโมง 150 ช่ัวโมง และ 
225   ช่ัวโมง   ทําใหเหมาะสมกับผูที่ตองการความรู 
ทักษะเกี่ยวกับลักษณะงานของรายวิชา เพื่อนําไปใช
ประกอบอาชีพ     แตจะไมเหมาะสมกับผูที่ประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวของกับงานในรายวิชาอยูแลว  แตตองการ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในบางเรื่อง บางสวนเทานั้น 
 2.  ครูผูสอนยังขาดรูปแบบการสอน   ที่
เหมาะสมกับกลุมผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
ซึ่งกลุมคนเหลานี้ก็ตองนําความรูและทักษะที่ไดรับ
จากสถานศึกษาไปใชในงานอาชีพ  ครูผูสอนสวนใหญ
จะมีความรู ความสามารถในการสอนเนื้อหาทฤษฎี
และปฏิบัติ   แตขาดประสบการณจริงในงานอาชีพที่
ทําการสอน 
 3.  ครุภัณฑการเรียนการสอนในสถานศึกษา    
สวนใหญกําหนดคุณลักษณะหรือจัดสงมาจาก
สวนกลาง     ซึ่งมักจะไมสอดคลองกับความตองการ
ของครูผูสอนในสถานศึกษา  เพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 จากการศึกษาขอมูล  เกี่ยวกับลักษณะงานใน
อูซอมรถยนตทั่วไป พบวา ชางในอูซอมรถยนตทั่วไป   
มีความตองการที่จะพัฒนาความรูและทักษะ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
รถยนตสมัยใหม ชางกลุมนี้จึงจําเปนตองหาแหลงเรียนรู
เพื่อพัฒนาตนเอง  วิทยาลัยสารพัดชางเปนสถานศึกษา   
ที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนทั่วไป  
และในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไดเปดโอกาสใหสถานศึกษา  สามารถพัฒนาหลักสูตร 
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วิชาชีพระยะสั้นใหเหมาะสมกับความตองการของ
สถานประกอบการไดเอง  แตในการจัดการเรียนการสอน
ใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
จะตองใชผูสอนที่มีความรูและความชํานาญในงานนั้น ๆ  
รวมทั้งครุภัณฑที่ใชในการเรียนการสอนจะตองตรง
กับสภาพงานจริง  การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองใช
ความรวมมือกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ  
ดังนั้นผูวิจัย จึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     โดยใชความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทั้งดานของการพัฒนาหลักสูตร ผูสอนและครุภัณฑ
การเรียนการสอน 
 
2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัย   เรื่อง     การศึกษา
แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการประกอบ
อาชีพของบุคลากรในอูซอมรถยนตทั่วไป    ผูวิจัย
ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ โดยเริ่มตนจากศึกษา
ขอมูลเบื้องตน ออกแบบกรอบแนวคิด รูปแบบและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย กําหนดประชากรและกลุม-
ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลและ
สรุปผล  รวมทั้งการรายงานผลการศึกษารูปแบบ [4] 
ดังรายละเอียดที่แสดงไวใน ภาพที่ 1 

เริ่มตน

ศึกษาขอมูลเบื้องตน

ออกแบบกรอบแนวคิด รูปแบบ
และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูลและสรุปผล

ที่ปรึกษาตรวจสอบ

กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

ปรับปรุงแกไข

รายงานผลการศึกษารูปแบบ

ที่ปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข

สิ้นสุด

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 
       2.1  ศึกษาขอมูลเบื้องตน 

เปนการศึกษารูปแบบของการจัดการศึกษา 
รูปแบบความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย 
       2.2  ออกแบบกรอบแนวคิด  รูปแบบและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนการออกแบบกรอบ
แนวคิด  รูปแบบของการดําเนินงานและเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย   เพื่อนําไปใชในการนําเสนอและเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากร   
และการเขามามีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการ
จัดการศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
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ขอมูลจะใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบง
ออกเปน 4 ตอน [5] ดังนี้  
 ตอนที่ 1 สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ใชแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอความตองการพัฒนาบุคลากร ใชแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอรูปแบบการจัดการศึกษา     เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ประกอบอาชีพ  ใชมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 
แบบ 3 ระดับ 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ 
     2.3  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนทั้ง
ในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ    กลุม
ผู เรียนจะเปนชางที่ทํางานเกี่ยวกับการซอมและ
บํารุงรักษารถยนต อยูในอูซอมรถยนตทั่วไป  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย   ใชวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุมประชากร 
โดยกลุ ม ตัวอย า งจะประกอบด วย  ครู ผู สอน           
ในวิทยาลัยสารพัดชาง   และบุคคลที่ทําหนาที่สอน
ในสถานประกอบการกลุมผูเรียน  เปนผูที่ผานการ
คัดเลือกใหเขารวมการจัดการศึกษา    จํานวน10 คน 
       2.4  เก็บรวบรวมขอมูล 
 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการ
โดย การนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา  และ
ลักษณะความรวมมือใหกับเจาของอูซอมรถยนตทั่วไป 
เสร็จแลวสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพและการเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
 

       2.5  วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
 นําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากความตองการ
และคิดเห็นของเจาของอูซอมรถยนตทั่วไปมาวิเคราะห
และสรุปผล โดยใชสถิติพ้ืนฐาน [6] ดังนี้ 
 1.  รอยละ 
 2.  ความถี่ 
 3.  คาเฉลี่ย 
       2.6  รายงานผลการศึกษาขอมูล 
 เปนบทสรุปเกี่ยวกับขอมูลที่สถานประกอบการ   
ประเภทอูซอมรถยนตทั่วไป มีความตองการพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูและทักษะไปในทิศทางใด รวมท้ัง
รูปแบบการจัดการศึกษาที่สถานประกอบการตองการ 
 
3.  ผลของการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  จาก
เจาของอูซอมรถยนตทั่วไป แลวนํามาวิเคราะหขอมูล
และสรุปผลไดดังนี้ 
       3.1  ผลการวิเคราะหขอมูล     บุคลากรในอูซอม
รถยนตทั่วไปที่ตองการพัฒนาความรู ทักษะเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2  ขอมูลบุคลกรที่ตองการพัฒนาความรูและทักษะ 

เจาของ 3 แหง 
(15 %) 

51-201 คน (51%) 

ชาง 11 แหง 
(55%) 

เจาของ + ชาง 
6 แหง (30%) 
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จากภาพที่ 2  แสดงใหเห็นวาเจาของสถาน
ประกอบการประเภทอูซอมรถยนตทั่วไป จํานวน 20 แหง  
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและทักษะของ
บุคลากร โดยเจาของจะเขารวมในการพัฒนาดวยตนเอง
จํานวน 3 แหง คิดเปน 15 เปอรเซ็นต  สถานประกอบการ
จํานวน 6  แหง คิดเปน 30 เปอรเซ็นต   จะเขารวมทั้ง
เจาของและชาง สวนอีก 11 แหงคิดเปน 55 เปอรเซ็นต 
จะสงชางเขารวมในการพัฒนาบุคลากร 
       3.2  ผลการวิเคราะหขอมูล    ความตองการพัฒนา
ความรูและทักษะที่ตองการของบุคลากรในอูซอม
รถยนตทั่วไป 
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการ
ความรูและทักษะ 

งาน ความถี่ 
1. งานเดินสายไฟเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีด 
2. งานตรวจซอมระบบไฟฟารถยนต 
     สมัยใหม 
3. งานตรวจซอมเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีด 
4. งานตรวจซอมเกียรอัตโนมัติควบคุม 
     ดวยอิเล็กทรอนิกส 
5. งานตรวจซอมระบบเบรกปองกัน 
    ลอล็อกตาย 

18 
15 

 
12 
11 

 
9 

ท่ีมา :  สํารวจขอมูล, 2550. 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวา ความรูและ
ทักษะหาอันดับแรกที่อูซอมรถยนตทั่วไปตองการ
พัฒนาบุคลากร  จะมุงเนนดานที่เกี่ยวของกับระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม โดยมีงานเดินสายไฟเครื่องยนต
แกสโซลีนหัวฉีด   จะเปนงานที่บุคลากรของอูซอม
รถยนตทั่วไปตองการมากที่สุด 

       3.3  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของที่มีตอการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษา 
 
ตารางที่ 5  ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของตอการมีสวนรวม
ในการกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษา 

ประเด็นที่พิจารณา คาเฉลี่ย 
1. ดานการกําหนดรายละเอียดความรวมมือ 
2. ดานการมีสวนรวมในการพัฒนา 
    หลักสูตรรายวิชา 
3. ดานการกําหนดความรูภาคทฤษฎี 
4. ดานการกําหนดความรูภาคปฏิบัติ 
5. ดานการกําหนดเวลาในการจัดการศึกษา 
6. ดานการกําหนดวิธีการสอน 
7. ดานการติดตามและประเมินผล 

2.35 
2.40 

 
2.60 
2.60 
2.65 
2.70 
2.45 

คาเฉลี่ยรวม 2.54 

ท่ีมา :  สํารวจขอมูล, 2550. 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ผูที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนเจาของสถานประกอบการประเภทอูซอมรถยนต       
มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยูในระดับเห็นดวยกับการ
ใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการกําหนด
รูปแบบการจัดการศึกษาโดยเฉพาะดานการกําหนด
วิธีสอนที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ตามมาดวยการกําหนดเวลา
ในการจัดการศึกษา   การกําหนดความรูภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ     สวนความตองการมีสวนรวมใน
ดานอื่น ๆ อยูในระดับไมแนใจ 
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4.  บทสรุป 
ผลจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น   เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของ
บุคลากรในอูซอมรถยนตทั่วไป มีบทสรุป ดังนี้  

4.1  สถานประกอบการ  ประเภทอูซอมรถยนต
ทั่วไป   มีลักษณะเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก 
มีบุคลากรระหวาง 1-10 คน มีความตองการพัฒนา
บุคลากรของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและทักษะที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีรถยนตสมัยใหมดังนั้นสถานศึกษา
ประเภทวิทยาลัยสารพัดชาง     ซึ่งมีหนาที่ในการจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหกับบุคคล
ทั่วไปอยูแลว   ควรจัดการศึกษาใหเหมาะสมและ
ตรงตามความตองการในงานอาชีพของบุคลากร   
ในอูซอมรถยนตทั่วไป    ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษา
ควรเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ ทั้งดานครูผูสอนซึ่งจะตองมีทั้งความรู
ความชํานาญในงานนั้น ๆ  และครุภัณฑการเรียนการสอน
ที่จะตองตรงกับสภาพงานจริงในสถานประกอบการ 
       4.2  ความคิดเห็นของผูที่ เกี่ยวของ   ซึ่งเปน
เจาของสถานประกอบการประเภทอูซอมรถยนต
ทั่วไป  มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยกับการที่ให
สถานประกอบการไดมีสวนรวม  ในการกําหนด
รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   
โดยเฉพาะดานการกําหนดวิธีสอนที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด     รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาในการจัด
การศึกษา     การกําหนดความรูภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ     เพื่อใหการกําหนดรูปแบบการจัด
การศึกษาเหมาะสมกับสถานประกอบจริง ๆ 
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ตนแบบเครื่องยอยยางรถมอเตอรไซตเกามาใชเปนเชื้อเพลิง 
พลังงานทางเลือกในหมอเผาปูนซเิมนต   

Waste Tire Crushing Device for Cement Burning Process. 
 

แมนฤทธิ์ บุญเย็น  ดํารง สัพโส   และ ปรีชา ทิมทอง 
E-mail:manrit1121@thaimail.com 

วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสราง
ตนแบบเครื่องยอยยางรถมอเตอรไซตเกามาใชเปน
เช้ือเพลิงพลังงานทางเลือก ในหมอเผาปูนซิเมนต 
ทดแทนการใชเช้ือเพลิงที่ทําจากลิกไนต การสราง
องคความรู และเครือขายการวิจัยระหวางอาจารย  
นักศึกษา  และผูประกอบการ รวมถึงการถายทอด
เทคโนโลยีสูวิสาหกิจที่รวมโครงการ และชุมชนที่
สนใจ ประจําปการศึกษา 2550  โดยมีขอบเขตการวิจัย

ครอบคลุมเนื้อหา 2  เรื่อง คือ ศึกษาวิธียอยยางดวย
การตัดเฉือนและการกดตัด เพื่อการออกแบบ และ
พัฒนาตนแบบเครื่องยอยยาง โดยไดดําเนินการ
ทดลองและเก็บขอมูล แลวนํามาวิเคราะหผลการวิจัย
พบวา ตนแบบเครื่องยอยยาง ซึ่งใชหลักการยอยยาง
โดยวิธีการกดตัด เปนวิธีการที่ เสียคาใชจายดาน
พลังงานไฟฟา ตอกิโลกรัมของยางที่ยอยไดนอย
ที่สุด และเมื่อพัฒนาเปนเครื่องตนแบบแลว สามารถ
ยอยยางโดยมีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาเพียง 0.47 
บาทตอกิโลกรัม ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยที่ได
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา สูกระบวนการ
สรางเครื่องยอยยางรถยนตเกา ในเชิงพานิชย เพื่อ

นํามาใชเปนเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก ทดแทนหรือ
ลดการใชเช้ือเพลิงหลัก ตอไป 
 
คําสําคัญ : การพัฒนาตนแบบเครื่องยอยยางรถ 
มอเตอรไซตเกา, เครื่องยอยยางเกาเพื่อเปนพลังงาน 
ทางเลือกในหมอเผาปูนซิเมนต  
 

Abstract 
The purpose of a research is for creating 

the model of motorcycle waste tire crushing 

device to use as fuel instance energy in the 

cement kiln instead of using Lignite. In order to 

make knowledge between students, teachers 

and entrepreneurs, and also included passing 

on knowledge to the enterprises that join in 

project and the community that interested about 

it in 2007 semester. There are 2 inclusive 

research boundaries that are learning about 

crushing method with shearing and punching 

for creating and developing the crushing 

device, by experiment and compile all data and 

then analyzing. The result, we found out that 

the crushing device model by used the punching 
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method is saving of overheads. And when 

developed the model we can crushing by losing 

the cost of electricity only 0.47 per kg. The 

result of the research can use for course of 

developing in order to create the car waste tire 

crushing device in commercialism for using as 

a fuel instance energy.   

 

Keywords : Developing about motorcycle 

waste tire crushing device, waste tire crushing 

device  as a fuel instance energy in the cement 

kiln. 

 
1.  บทนํา 

อุตสาหกรรมการผลิตปูนซิ เมนต  เปน
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่ง ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ปูนซิเมนตจัดเปน
สินคาตนน้ํ า  เพื่อใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ  เชน 
อุตสาหกรรมการกอสราง อาคาร บานเรือน โรงงาน 
โรงเรียน ถนน สะพาน เขื่อน คลองสงน้ําและสิ่ง
ปลูกสรางอื่นๆ ปูนซิเมนตที่ผลิตขึ้น จัดจําหนายทั้ง
ภายในประเทศ และเปนสินคาสงออกเพื่อจําหนาย
นํารายไดเขาประเทศอยางมากมายมหาศาลในแตละป  
ผูประกอบการผลิตปูนซิเมนตในจังหวัดสระบุรีซึ่งมี
หลายบริษัท แตละบริษัทมีกําลังการผลิตวันละหลาย
หมื่นตัน   โดยมีกระบวนการผลิตที่สําคัญดังนี้ คือ 
การบดยอยวัตถุดิบ การเผาปูนซิเมนต และการบรรจุ  
กระบวนการเผาปูนซิเมนตดวยหมอเผาปูน จะใช
ลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ซึ่งจะตองนํามาบดยอยเพื่อพน
เขาไปในหัวเผาหลัก (Main Burner) โดยตรง [1] 
ปจจุบันตนทุนเชื้อเพลิงที่เปนลิกไนตมีราคาตันละ 
12,00 บาท และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

จึงทําใหผูประกอบการพยายามหาวิธีการลดตนทุน 
ของการใช เ ช้ือเพลิงจากลิกไนต  โดยการศึกษา
ทดลอง นําเอายางรถยนตเกาทั้งเสนมาปอนเขาที่ทอ
ไรเซอร  (Riser Pipe) จากผลการทดลองพบวา ยาง 1 ตัน
จะสามารถทดแทนลิกไนตได 1.75 ตัน และใน 1 วัน
ถาใชยางผง 86 ตัน จะสามารถลดการใชลิกไนตลง
ไดถึง  150 ตันตอวัน  ซึ่งจะสามารถลดคาใชจาย 
ตนทุนการใชเช้ือเพลิงลิกไนตลงไดถึง 180,000 บาท
ตอวัน แตจุดที่ปอนยางดังกลาว ไมไดปอนเขาที่หัว
เผาหลักโดยตรง จึงทําใหประสิทธิภาพการเผาปูน 
(Capacity) ยังไมสูงนัก หากสามารถบดยอยใหยาง
รถยนตเกาใหมีขนาดเล็กลง แลวพนเขาไปที่หัวเผาหลัก 
ไดโดยตรงเชนเดยีวกับ การพนดวยลิกไนต ก็จะทําให
ประสิทธิภาพในการเผาสูงขึ้นได [2] ดังนั้นผูวิจัย จึง
มีความสนใจ ที่จะแกไขปญหาดังกลาว โดยรวมมือ
กับ บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด และ
บริษัทเอสซีไอ แพลนทเซอรวิสเซส  (แกงคอย)  
จํากัด ในการศึกษาวิจัยรวมกัน เพื่อสรางตนแบบ
เครื่องยอยยางรถมอเตอรไซตเกา มาใชเปนเชื้อเพลิง
ทดแทนการเชื้อเพลิงที่ทําจากใชลิกไนต หรือใชเปน
พลังงานทางเลือกในการเผาปูน ตามกระบวนการ
ผลิตปูนซิเมนต และเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา
สูกระบวนการสราง เครื่องยอยยางรถยนตเกาในเชิง
พานิชย ตอไป. 
 
2.  การออกแบบ 

การดําเนินงานวิจัย เรื่อง สรางตนแบบเครื่อง
ยอยยางรถมอเตอรไซต เกามาใช เปนเชื้อ เพลิง
พลังงานทางเลือก ในหมอเผาปูนซิเมนต ทดแทน
การใชเช้ือเพลิงที่ทําจากลิกไนต ครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบง
การดําเนินงาน  เปน  2 ชวง คือ ชวงการวิจัยเพื่อ
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ออกแบบ และชวงการพัฒนาตนแบบ โดยเริ่มตน
การวิจัยเพื่อออกแบบ ดวยการศึกษาขอมูลเบื้องตน 
การกําหนดตัวแปรตน  การกําหนดรูปแบบการ
ทดลอง การวัดตัวแปรตาม การสรุปขอมูลเพื่อการ
สรางตนแบบ [3]  ตามรายละเอียดที่แสดงไวในภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 
 ศึกษาขอมูลเบื้องตน 

การศึกษาขอมูลเบื้องตนประกอบดวย  ศึกษา
วิธียอยยางดวยการตัดเฉือน และการกดตัด รวมทั้ง
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินการวิจัย 

  การกําหนดตัวแปรตน 
การกําหนดตัวแปรตน เพื่อกําหนดลักษณะ

ทางกายภาพของยางรถมอเตอรไซตเกา และวิธีการ
ยอยยางที่ใชในการกําหนดการทดลอง 
 การกําหนดแผนการทดลอง 

การกําหนดแผนการทดลอง ประกอบดวย
การกําหนดรูปแบบวิธีการยอยยางแบบตัดเฉือน และ
วิธีการยอยยางแบบกดตัด 

 

 การวัดตัวแปรตาม 
การวัดตัวแปรตาม โดยการทดลองเพื่อใหได

ขนาดยางยอยที่เหมาะสม และใหไดการใชพลังงาน
ในการยอยยางนอยที่สุด 
 การสรุปขอมูลเพื่อการสรางตนแบบ 

การสรุปผลการทดลอง เพื่อการออกแบบ
เครื่องตนแบบ ประกอบดวย การทดสอบคุณภาพยาง
ที่ยอยได การหาแนวทางการปรับปรุง การปรับจูน
โดยละเอียด และการสรุปผลเพื่อการออกแบบ สราง
เครื่องตนแบบ ตอไป 

 
3.  การพัฒนาตนแบบ 

การพัฒนาตนแบบ เครื่องยอยยางรถมอเตอรไซต
เกา มาใชเปนเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก ในหมอเผา
ปูนซิเมนต ทดแทนการใชเช้ือเพลิงที่ทําจากลิกไนต 
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินงานตามขั้นตอน เริ่มตนดวย 
การกําหนดกรอบแนวคิดการออกแบบ การประเมิน
กรอบแนวคิด การออกแบบรายละเอียดละเอียด การ
สรางตนแบบ และการรายงานผล [3] ตามที่แสดงไว
ในภาพที่ 2  

 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการพัฒนาตนแบบ 
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 การกําหนดแนวคิดการออกแบบ 
การกําหนดแนวคิดการออกแบบ ประกอบดวย  

แนวคิดการออกแบบสําหรับหนาที่การทํางาน การ
บํารุงรักษา การใชงาน ความแข็งแรงและการผลิต 
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดสรางตนแบบตอไป 

  การประเมินผลแนวคิด 
การประเมินผลแนวคิด เปนการประเมินเพื่อ

หาผลสรุปของแนวคิด ที่จะนําไปใชในการออกแบบ 
โดยดําเนินการประเมินจากความคิดเห็นของผูใชและ
ผูเช่ียวชาญ 
 การออกแบบรายละเอียด 

การออกแบบรายละเอียด เปนการออกแบบ
ช้ินสวนของเครื่องยอยยาง ในรายละเอียดของการผลิต 
เชนรูปรางลักษณะ ขนาด และขอมูลทางเทคนิคที่จําเปน 
เพื่อใชในการจัดสรางชิ้นสวนที่จะนํามาประกอบ
เปนเครื่องตนแบบ [4] 
 การสรางและทดสอบตนแบบ 

การสรางและทดสอบตนแบบ ประกอบดวย 
การจัดสรางชิ้นสวน  การประกอบชิ้นสวน  การ
ทดสอบการทํางาน การประเมินผล ตลอดจนการ
ปรับปรุงเครื่องตนแบบ 
 การรายงานผลการวิจัย 

การรายงานผลการวิจัย    เปนการรวบรวม
ขอมูลและผลการดําเนินงานตางๆ มาจัดทําเปน
รายงานผลการวิจัย และจัดทําคูมือการใช 

 
4.  ผลของการวิจัย 

ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
เปน 2 ชวง คือ ชวงการวิจัยเพื่อออกแบบ และชวง
การพัฒนาตนแบบแลวนําขอมูลมาวิเคราะห โดย
แบงออกเปน 2 ชุด ตามลําดับดังนี้ 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อออกแบบ 
ผลการวิเคราะหขอมูลการทดลอง สําหรับ

การวิจัยเพื่อการออกแบบปรากฏผลดังภาพที่ 3 
 

0.75 0.5
0.94

3.75

0.33

3.09

0

2

4

วธิีกดตัด 0.75 0.5 0.94

วธิีตัดเฉือน 3.75 0.33 3.09

กําลังมอเตอร (กิโลวตัต) เวลาท่ีใช (ชั่วโมง) คาไฟฟา (บาท/กิโลกรัม)

 
ภาพที่ 3  ผลการทดลองวิธีการยอยยาง 

 
 จากภาพที่ 3  พบวา  การทดลองยอยยางใหได
มวล 1 กิโลกรัม วิธีการกดตัดใชกําลังมอเตอร 0.75 
กิโลวัตต ใชเวลา 0.5 ช่ัวโมง และมีคาไฟฟา 0.94 บาท 
สวนวิธีการตัดเฉือนใชกําลังมอเตอร 3.75 กิโลวัตต 
ใชเวลา 0.33 ช่ัวโมง และมีคาไฟฟา 3.09 บาท ดังนั้น
จึงสรุปไดวา การยอยยางใหไดมวลยางยอยนํ้าหนัก 
1 กิโลกรัมนั้น วิธีการกดตัดมีคาใชจายพลังงานไฟฟา 
ตํ่ากวา และจะใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องตนแบบ
ตอไป 

 
4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาตนแบบ 

ผลการวิ เคราะหข อมู ลของการพัฒนา
ตนแบบเครื่องยอยยางรถมอเตอรไซต เก าฯ  ที่
ดําเนินการจัดสรางและพัฒนาตนแบบ   โดยใช
ห ลั กการย อ ยย า งด ว ย วิธี ก า รกดตั ดที่ ไ ด จ าก
ผลการวิจัย  และผู วิจัยไดนํา เครื่องตนแบบ  ไป
ดําเนินการทดสอบสมรรถนะการยอยยาง  การ
ประ เมินผล  และการปรับปรุ ง  ปรากฏผล  มี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

หน้าที่ 650



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-098 

จํานวน 
ตัวกด  

แรงกด 
(กิโลกรัม) 

ความดัน 
(บาร) 

เวลาที่ใช 
(นาที) 

คาไฟฟา 
(บาท/กก.) 

1 121 9 75 2.34 
2 243 18 38 1.19 
3 365 26 25 0.78 
4 486 35 19 0.59 
5 607 44 15 0.47 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบเครื่องตนแบบ 
 

จากตารางที่ 1  พบวา เครื่องตนแบบสามารถ
ยอยยางรถมอเตอรไซตเกา โดยกําหนดใหไดมวล
ยางยอยน้ําหนัก  1 กิโลกรัม ดวยการใชตัวกดตัด
จํานวน 5 ตัว ใชแรงกด 607 กิโลกรัม ปรับต้ังความดัน
น้ํามันไฮดรอลิกสที่ 44 บาร ใชเวลาในการผลิต 15 นาที 
และใชคาไฟฟา 0.47 บาทตอยางหนึ่งกิโลกรัม     
ดังนั้นจึงสรุปไดวา เครื่องตนแบบที่ดํา เนินงาน
จัดสรางสามารถยอยยางรถมอเตอรไซตเกา ตาม
เงื่อนไขดังกลาวขางตน จะทําใหมีตนทุนคาไฟฟาต่ํา
ที่สุด 
 
5.  บทสรุป 
 ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางตนแบบ
เครื่องยอยยางรถมอเตอรไซตเกา มาใชเปนเชื้อเพลิง
พลังงานทางเลือก ในหมอเผาปูนซิเมนต ทดแทน
การใชเช้ือเพลิงที่ทําจากลิกไนต ประจําปการศึกษา 
2550 มีผลสรุป ดังนี้ 
 การวิจัยเพ่ือออกแบบ 

กรรมวิธีการยอยยางดวยการกดตัด   ที่ได
จากการทดลอง      เปนวิธีการที่สามารถยอยยางรถ
มอเตอรไซตเกา ใหเปนช้ินเล็กๆ และมีขนาดเทาๆ กัน 
โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12.7 มม.  มีความหนา

ประมาณ 5-7  มม. ตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
ที่กําหนดไว       และขอมูลของผลการทดลองที่ได
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา จัดสราง
ตนแบบเครื่องยอยยางรถมอเตอรไซตเกาได ตอไป 
ดังตัวอยางในภาพที่ 4  

 

 
ภาพที่ 4  ผลการทดลองยอยยางดวยวิธีกดตัด 

 
 การพัฒนาตนแบบ 

การพัฒนาตนแบบเครื่องยอยยางดวยวิธีการ
กดตัดเครื่องตนแบบที่พัฒนา ใชระบบไฮดรอลิกส 
ควบคุมการทํางานดวยวงจรไฟฟา เปนตนแบบที่มี
คาใชจายพลังงานไฟฟาที่ใชในการผลิตต่ําที่สุด ดัง
ตัวอยางในภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5  ผลการพัฒนาเครื่องตนแบบ 
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 สรุปไดวา  การศึกษาวิจัย เรื่อง การสราง
ตนแบบเครื่องยอยยางรถมอเตอรไซตเกา มาใชเปน
เช้ือเพลิงพลังงานทางเลือก ในหมอเผาปูนซิเมนต 
ทดแทนการใชเช้ือเพลิงที่ทําจากลิกไนต ประจําป
การศึกษา 2550 ที่ผูวิจัยศึกษานี้ ไดผลการวิจัยเปน
ตนแบบเครื่องยอยยาง ซึ่งใชหลักการยอยยางโดย
วิธีการกดตัด เปนวิธีการที่เสียคาใชจายดานพลังงาน
ไฟฟา ตอกิโลกรัมของยางที่ยอยไดนอยที่สุด และ
เมื่อพัฒนาเปนเครื่องตนแบบแลว สามารถยอยยาง
โดยมีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาเพียง 0.47 บาทตอ
กิโลกรัม  ผลการศึกษาวิจัยที่ไดสามารถใช เปน
แนวทางในการพัฒนา สูกระบวนการสรางเครื่อง
ยอยยางรถยนตเกาในเชิงพานิชย เพื่อนํามาใชเปน
เช้ือเพลิงพลังงานทางเลือก ทดแทนหรือลดการใช
เ ช้ือเพลิงหลัก  เชน  ลิกไนตหรือน้ํ ามัน  สําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตปูนซิเมนต และอุตสาหกรรม
การผลิตอื่นๆตอไป. 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
เปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวม
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ  ใน
การศึกษาวิจัยและจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางสําหรับ
บุคลากรผูใชเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยมุงศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ ประการที่หน่ึง
ศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรผูใชเครื่อง
จักร และประการที่สองศึกษาความเปนไปไดในการ
ดําเนินโครงการรวมกัน โดยผูวิจัยไดนําเสนอ
รูปแบบการพัฒนาที่สรางขึ้นตอที่ประชุม จากนั้นให
ผูที่มีสวนไดสวนเสียทําการประเมิน แลวนําขอมูลที่
รวบรวมมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ คารอยละ 
คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวา  ผูที่มีสวนไดสวนเสียมีความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบที่ได

นํา เสนอในระดับเห็นดวยอยางยิ่ ง  และเห็นวา
รูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวมดังกลาว มีความ
เปนไปไดในระดับสูงที่จะมีการดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป 
 

คําสําคัญ : การพัฒนาแบบมีสวนรวม, บํารุงรักษาเครื่องจักร 
 

ABSTRAC 
 

The purpose of this research is for 

study how possible in cooperating with the state 

agency outside the academy and boost up about 

researching for personnel as a project of the 

development that combine between the 

academy and the organization in expanding of 

the special ability for staffs who use the 

machinery in manufacturing. There are 2 

inclusive research boundary that are learning 

about the requirement in developing personnel 

who use the machine, and how possible in 
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administer the project by evaluation from 

interested person, and then analyze the data by 

a statistic. The result of the research tell us that 

the interested person absolutely agree with 

that. And they comment about the research 

projects that have a high chance to success in 

administrative as the purpose. 

 

Keywords :  cooperating development, 

machine maintenance 

 
1.  บทนํา 

ผลจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มี
อิทธิพลตอการพัฒนาสู เศรษฐกิจยุคใหมที่อาศัย
ความรูเปนฐานในการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิต
จึงตองมีการปรับตัว และมีความตองการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน จึงไดขยายกําลังการ
ผลิต โดยเพิ่มเครื่องจักรกลการผลิตที่ทันสมัย มีกําลัง
การผลิตสูงขึ้น [1]  และเปนเครื่องจักรกลการผลิตที่
มีระบบการทํางานความซับซอน มีความละเอียดสูง 
พนักงานผูใชเครื่องจักร จึงเปนบุคลากรที่มีบทบาท
หน า ที่ สํ า คั ญ ใ น ก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ ห เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสวนรวม ในการดําเนิน
กิจกรรมการบํารุงรักษาเครื่องจักร  ที่ตนเองเปนผูใช 

รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ สําหรับ
บุคลากรของภาคอุตสาหกรรม     ในระยะที่ผานมา 
สวนใหญเปนบทบาทของภาครัฐที่เนนการพัฒนา 
ในเชิงตั้งรับ จึงทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการ 
ของภาคอุตสาหกรรม ที่มีความหลากหลายตามสาขา
อาชีพได   [2]   คําตอบที่ไดจากการวิจัย   คือ  ความ
เปนไปได  ของรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ
เฉพาะทาง   สําหรับบุคลากรผูใชเครื่องจักร     ใน
อุตสาหกรรมการผลิต       จะเปนประโยชนกับ

วิทยาลัย เทคนิคท าหลวงซิ เมนต ไทยอนุสรณ 
นําไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการจัด 
และดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการบํารุงรักษาเครื่องจักร สําหรับ
พนักงานผูใชเครื่องในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมี
รูปแบบการดําเนินงาน  ในลักษณะความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสอดคลองกับ วิสัยทัศน 
พันธกิจของวิทยาลัย สนองตอนโยบาย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเชื่อมโยงกับ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก 
[3]    โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
อุตสาหกรรมเซรามิค    อุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิต และ
บริการสาขาอื่นๆ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ตอไป 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัย  เรื่อง การศึกษารูปแบบ
การพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
เฉพาะทางสําหรับบุคลากรผู ใช เครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมการผลิตครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินงานตาม
ขั้นตอน เริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลเบื้องตน การ
ออกแบบรางกรอบแนวคิด รูปแบบ และเครื่องมือ
วิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การ
ดําเนินการนําเสนอและเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล [4] ตามรายละเอียดที่
แสดงไวในภาพที่ 1  

 

หน้าที่ 654



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-099 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 
 ศึกษาขอมูลเบื้องตน 

การศึกษาขอมูล เบื้ องตนประกอบดวย 
การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวม ระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย 

  การออกแบบรางกรอบแนวคิด รูปแบบ และ
เครื่องมือวิจัย 

การรางกรอบแนวคิด รูปแบบการดําเนินงาน
และเครื่องมือวิจัย เพื่อนําเสนอทําความเขาใจ และ
เก็บขอมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับความเปนไปไดใน
การดําเนินการวิจัย กับกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม ขอมูลตัวแปร
ตางๆ ที่ผูวิจัยสนใจศึกษาจากความคิดเห็นของกลุม 
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตอการดําเนินการศึกษาวิจัย ใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 ตอน 
[5] ดังนี้ คือ 

ตอนที่ 1. สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ใชแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2.  ความตองการในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร ใชแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

ตอนที่ 3.  ความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ตอความเปนไปไดของรูปแบบการการดําเนินงาน
พัฒนาขีดความสามารถ สําหรับบุคลากรผูใชเครื่องใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 4.  ขอเสนอแนะ   
 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย    คือ     กลุม
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตอการดําเนินการพัฒนาขีด
ความสามารถเฉพาะทาง สําหรับบุคลากรผูใชเครื่องจักร
ในอุตสาหกรรมการผลิต  ไดแกบุคลากรของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตในจังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้   ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง  จํานวน 42 คน [6] 

 
 ดําเนินการนําเสนอและเก็บขอมูล 

วิธีการนําเสนอและเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเขา
พบกลุมเปาหมาย ตามวันเวลาที่ไดนัดหมายลวงหนา 
แลวนําเสนอขอมูลที่ เปนรางกรอบแนวคิด และ
รูปแบบการดําเนินงาน  การตอบขอซักถาม และเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการ
ดําเนินงานที่ใชนําเสนอ แสดงไวในภาพที่ 2 
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 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน [7] 

ก.  รอยละ 
ข.  คาเฉลี่ย 
ค.  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 
3. ผลของการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู
ที่มีสวนไดสวนเสียแลวนํามาวิเคราะหขอมูล โดย
แบงออกเปน2 ชุด ตามลําดับดังนี้ 

-  ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
-  ผลการวิเคราะหความเปนไปไดจากความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตอการดําเนินงาน
โครงการวิจัย 

3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของสถาน
ประกอบการผูที่มีสวนไดสวนเสีย  เกี่ยวกับการ
ดํา เนินงาน  ดานความตองการพัฒนาบุคลากร
ผูใชเครื่อง  ปรากฏผลดังภาพ 3 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 3  ความตองการพัฒนาบุคลากรผูใชเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพที่ 3  พบวา  สวนใหญเปนโรงงาน
ขนาดกลางที่มีจํานวนพนักงานอยูระหวาง 51-200 
คน คิดเปนรอยละ 51 เปนโรงงานขนาดใหญที่มี
จํานวนพนักงานมากกวา 201 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
29 และ เปนโรงงานขนาดเล็กที่มีจํานวนพนักงาน
นอยกวา 50 คน คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดับ ดังนั้น
จึงสรุปไดวา สถานประกอบการของผูที่มีสวนได
สวนเสีย ที่มีความตองการพัฒนาบุคลากรผูใชเครื่อง 
สวนใหญเปนโรงงานขนาดกลางที่มีจํานวนพนักงาน
อยูระหวาง 51-200 คน  

3.2   ผลการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็น
ของผูที่มีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวกับความเปนไปได
ของโครงการวิจัย ดานการดําเนินงาน และดานการ
สนับสนุนโครงการ ปรากฏผลดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4  คาเฉลี่ยของความคิดเห็นผูที่มีสวนได    

สวนเสีย เกี่ยวกับความเปนไปไดของโครงการวิจัย 

โรงงานขนาดกลาง  
51-201 คน (51%) 

โรงงานขนาดเล็ก 
< 50 คน (20%) 

โรงงานขนาดใหญ  
> 201 คน (29%) 
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จากภาพที่ 4  พบวาความคิดเห็นผูที่มีสวนได
สวนเสีย เกี่ยวกับความเปนไปได ของโครงการวิจัย 
ดานการดําเนินงาน มีคา 4.27 คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.68  ดานการสนับสนุนโครงการ มีคา 
4.32 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.55  และคาเฉลี่ยรวม 
4.29 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61  เมื่อเทียบกับ
เกณฑแลว ปรากฏวาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  
สรุปวา โครงการศึกษาวิจัยมีความเปนไปไดอยางสูงมาก 
ที่การดํา เนินงานตอไปจนบรรลุผลสํา เร็จตาม
วัตถุประสงค 
 
4.  บทสรุป 
 ผลการศึกษาความเปนไปได ของงานวิจัย 
เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
ระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการในการ
พัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง สําหรับบุคลากร
ผูใชเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต ประจําป
การศึกษา 2550 มีผลสรุป ดังนี้ 

4.1  สถานประกอบการ ของผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
ที่มีความตองการพัฒนาบุคลากรผูใชเครื่องสวนใหญ
เปนโรงงานขนาดกลางที่มีจํานวนของพนักงานอยู
ระหวาง 51-200 คน และเปนสถานประกอบการ ที่
สถานศึกษาควรจัดใหมีการดําเนินโครงการรวมกัน 
ตอไป 
         4.2  ความเปนไปไดของโครงการวิจัย  ดาน
การดําเนินงาน และดานการสนับสนุนโครงการ ผูที่
มีสวนไดสวนเสีย เห็นดวยอยางยิ่งวา โครงการศึกษา 
วิจัยมีความเปนไปไดอยางสูงมาก ที่การดําเนินงาน
ตอไปจนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยมี
สถานประกอบการเสนอขอเขารวมโครงการ จํานวน 
4 แหง และยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆของ

โครงการ เปนตนวา การสนับสนุนดานงบประมาณ
คาใชจายทั้งหมด  การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ 
และเครื่องมือ ที่ใชในการดําเนินงาน ตลอดจนการ
สนับสนุนดานบุคลากรที่จะรวมดําเนินงาน ทั้งใน
สวนของคณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางาน และ
ผูประสานงานโครงการ 
 

สรุปรวมไดวา   การศึกษาความเปนไปได
ของงานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบ
มีสวนรวมระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง  สําหรับ
บุคลากรผูใชเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมการผลิต 
ประจําปการศึกษา 2550 ที่ผู วิจัยศึกษานี้ มีความ
เปนไปไดในระดับสูงมากที่สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการในจังหวัดสระบุรี จะรวมมือกันในการ
ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง 
สําหรับบุคลากรผูใชเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต 
จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
สนองตอนโยบายของทั้งสองหนวยงาน สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
ตอไป 
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6.  กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเพื่อศึกษาความเปนไปได ในการจัด
กิจกรรมประสานความรวมมือ  กับหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา และสงเสริมสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย  ใหกับบุคลากร  ตามโครงการ  ความ
รวมมือพัฒนาแบบมีสวนรวม ระหวางสถานศึกษา 
แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถเฉพาะทาง สําหรับบุคลากรผูใชเครื่องจักร 
ในอุตสาหกรรมการผลิต ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได  
ดวยความอนุเคราะห และความชวยเหลืออยางดียิ่ง
ของรองศาสตราจารย ดร. ธีระพล  เมธีกุล  และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภพ  ตลับแกว ซึ่งเปน
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธที่ไดใหคําแนะนํา และ
ข อคิ ดต า งๆ  ของการวิ จั ยมาโดยตลอด  และ 

ขอขอบคุณคณะผู เ ช่ี ยวชาญคณะครู  อาจารย 
วิทยาลัย เทคนิคท าหลวงซิ เมนต ไทยอนุสรณ 
ตลอดจนบุคลากรของสถานประกอบการในจังหวัด
สระบุรีทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหสนับสนุน  
และใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยดวยดีมา
ตลอด  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
 ทายนี้ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา 
และครอบครัว ซึง่ไดใหการสนับสนุน และใหกําลังใจ
แกผูวิจัยเสมอมาจนสําเร็จการวิจัย 
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การสรางและหาประสทิธิภาพชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซ ี

The Development and Efficiency Evaluation of the Module by 
the PLC Program for Controlling  the Production System   

of  the Automatic Drilling 
 

วสันต  ลีละธนาฤกษ1   สมภพ ตลับแกว2  และ จิระศักดิ์ วิตตะ2 
 

1สาขาวิชาเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
2ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมี
วัตถุประสงค     เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝก
เขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซี  ซึ่งชุดฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ที่กําหนด  80/80 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ    ชุดฝกเขียน
โปรแกรมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย  
พีแอลซีที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย  ชุดจําลอง
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี 
คูมือประกอบการเรียนการสอนโดยใบประลอง  5 
ใบประลองและใบทดสอบ 1 ใบทดสอบ  ชุดฝกเขียน
โปรแกรมไดผานการประเมินจากผูเชียวชาญ   แลว
นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปน นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
ตอเนื่อง 3  ป)   ช้ันปที่ 3 ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ       ที่ลงทะเบียนเรียน  
วิชาการควบคุมอัตโนมัติ รหัสวิชา 210252 ภาคเรียน

ที่  2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  12  คน  เลือกแบบ
เจาะจง ( Purposive sampling)   

ผลของการวิจัยจากการประเมินของผูเช่ียวชาญ
จํานวน  7 ทาน  ตอชุดฝกเขียนโปรแกรมกระบวนการ
ผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี ไดคาเฉล่ียรวม 
( X ) เทากับ  4.19  (มาก) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  เทากับ  0.676 ซึ่งความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
สอดคลองกันและประสิทธิภาพชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย 
พีแอลซีเทากับ  82.5/80.38  สูงกวาเกินที่กําหนดคือ  
80/80 

 
คําสําคัญ : ชุดฝก, กระบวนการผลิตอัตโนมัติ, พีแอลซี  
 

Abstract 
 The  purposes  of   this   experimental 

research were to develop and evaluate the efficiency 

of the module by the PLC program for controlling 

the production system of the automatic drilling. 

หน้าที่ 659



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-100 

This developed module achieved the 80/80 criteria 

of efficiency. 

The research instrument were the module of the  

PLC  program  for  controlling  the  production  

system of  the automatic drilling and, the teaching 

manual with 5 experimental sheets and 1 test sheet. 

The constructed instruction was taught the sample 

group that were 12 third year students of Mechanical 

Engineering field (2-3 year continuing program), 

Department of Teacher Training in Mechanical 

Engineering, Faculty of Technical Education , 

King Mongkut’s Institute of Technology North 

Bangkok  who  registered  a  class  “Automatic 

Control (210252)” in the second semester of 

academic year 2549 by using purposive sampling. 

The research results from the evaluation 

by 7 experts were as follow: mean = 4.170 and 

standard deviation = 0.676. The teaching effectiveness 

of this module was 82.5/80.38 that was higher 

than the standard efficiency criteria. 

 

Keywords:  Module, Automatic Production, PLC 

 

บทนํา 

 ปจจุบันมีโรงงานมากมายเขามาตั้งฐานการผลิต
ในเมืองไทย   ทําใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นหลายแหง
กระจายไปในแตละจังหวัด  อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ    ไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดยอย  ดังนั้นจึงมี
การแขนขันกันสูงในเรื่องของการตลาดและราคา
ของผลิตภัณฑ       ซึ่งบริษัทจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ปรับตัวเองใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพและราคาถูก เที่ยงตรง  

รวดเร็วทันเวลา  สินคาไดมาตรฐาน  สามารถแขงขัน      
กับตลาดภายในประเทศและทั่วโลกได 
 ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหมหลายแหง     
จึงไดนําเทคโนโลยีทางดานระบบอัตโนมัติเขามาใช
งานในโรงงาน  เพื่อควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 
ใหไดผลผลิตที่ถูกตอง  ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับใน
ตลาดทั่วโลก  อีกทั้งยังสามารถเก็บบันทึกขอมูลการ
ทํางานไดตลอดเวลา      ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช
ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป  สวนใหญ
อาจจะใชคอมพิวเตอร, พีแอลซี หรือ ไมโครคอนโทรลเลอร    
เปนตัวควบคุมการทํางานระบบอัตโนมัติในโรงงาน  
เชน  อุตสาหกรรมประกอบรถยนต   อุตสาหกรรม
งานเชื่อม   อุตสาหกรรมขนถายวัสดุ   ซึ่งจะนิยมใช
ระบบอัตโนมัติเขามามีสวนในขบวนการผลิต 

สรุปประเด็นปญหาจากการสํารวจและ
สอบถาม 

1.  อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ
มุงพัฒนาและเพิ่มกําลังในการผลิตใหมีคุณภาพได
มาตรฐานโดยการนําเอาระบบอัตโนมัติเขามามีสวน
ในขั้นตอนของกระบวนการผลิตทางดานอุตสาหกรรม 

2.  ตองการแรงงานที่มีความรูและความสามารถ
ความชํานาญในการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

3.  หลายสาขาวิชาในสถานศึกษา ไมวาจะเปน
ทางดานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน มีการเรียนการสอน
ในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติในโรงงาน   
หรือการควบคุมอัตโนมัติควบคุมดวยพีแอลซี 

4.  จากการสอบถามอาจารยผูสอนในรายวิชา
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมระบบอัตโนมัติและสํารวจ
หองปฏิบัติทางดานระบบอัตโนมัติควบคุมการทํางาน
ดวยพีแอลซีพบวา 
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4.1  ชุดฝกที่มีลักษณะเปนกระบวน-
การผลิตมีจํานวนนอย 

   4.2  รูปแบบการทํางานไมหลากหลาย   
 4.3  ตองการลักษณะการทํางาน

ใกลเคียงกับงานทางดานอุตสาหกรรม 
 4.4  ตองการชุดฝกที่มีขนาดและ

น้ําหนักเหมาะสม  เคลื่อนยายไดสะดวก 
5.การจัดซื้อและจัดหาชุดฝกประลองจาก

ภายนอก    มีราคาสูงและตองใชเวลานานในการรอ
งบประมาณ   

6.ระบบกระบวนการผลิตจริงทางดาน
อุตสาหกรรม    มีขนาดและอุปกรณทํางานใหญ  
น้ําหนักมาก  ราคาสูง ผูวิจัยเห็นคุณประโยชนและ
ใหความสนใจ    ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการสรางและ  
หาประสิทธิภาพชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการ
ผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี เพื่อใหนักศึกษา
ไดฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมพีแอลซีกับชุดฝกอัตโนมัติ
ที่มีลักษณะคลายกับกระบวนการผลิตควบคุมอัตโนมัติ
ในโรงงานอุตสาหกรรม  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อสรางและวิจัยหาประสิทธิภาพชุดฝก
เขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซี 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการ
ผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซีที่สรางขึ้น  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  80/80  
 
วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจัยในครั้งนี้     เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Experimental Research)  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะ
ช้ินงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
1.1  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

เนื้อหาในวิชาระบบอัตโนมัติในโรงงาน 1      
 1.2  ศึกษาขอมูลที่จําเปนในการสราง
ชุดฝกกระบวนการผลิตอัตโนมัติควบคุมดวยพีแอลซี 
 1.3  ศึกษาอุปกรณที่จะนํามาใชสราง 
การออกโครงสรางและแบบวงจรควบคุมการทํางาน 
 1.4 ศึกษาการออกแบบสรางคูมือ
ประกอบการเรียน ใบเนื้อหา ใบประลอง ใบทดสอบ 
คูมือการใชงาน 
 1.5 ศึกษาการสรางแบบประเมินและ 
การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝก 
 1.6  ศึกษาสถิติที่ใชในงานวิจัย 

2. การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุม
ตัวอยาง 

2.1 กลุมประชากรในการวิจัยแบงไดดังนี้ 
2.1.1  กลุมประชากร ไดแก  นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ช้ันปที่ 3  
(หลักสูตรตอเนื่อง  2-3 ป)  ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล    
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ   ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
การควบคุมอัตโนมัติ  รหัสวิชา 210252  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2549 

2.1.2 กลุมประชากรที่เปนผูเช่ียวชาญ    
เปนผูที่มีความรูความชํานาญ   มีประสบการณในการ
ทํางานหรือทางดานการสอน  ทางดานระบบนิวแมติกส  
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ระบบอัตโนมัติในโรงงาน กระบวนการผลิต การควบคุม
ระบบอัตโนมัติดวยพีแอลซี 

 
2.2.  กลุมตัวอยางในการวิจัย 

 2.2.1  กลุมตัวอยางที่เปนผูเช่ียวชาญที่
มีความรูความชํานาญ  มีประสบการณ   ในการทํางาน
หรือการสอน ทางดานระบบนิวแมติกส ระบบอัตโนมัติ
ในโรงงาน   กระบวนการผลิต  การควบคุมระบบ
อัตโนมัติดวยพีแอลซี ไมตํ่ากวา 5 ป มีวุฒิทางการศึกษา
ไมตํ่ากวาปริญญาตรี  จํานวน  7  ทาน 
 2.2.2 กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ช้ันปที่ 3 (หลักสูตร
ตอเนื่อง 2 - 3 ป)  ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล   คณะ  
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ    ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุม
อัตโนมัติ รหัสวิชา 210252 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2549 เลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling)  จํานวน 
12 คน   

3.  การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยได
แบงออกเปน 3 สวนดังนี้คือ     

3.1 ชุ ดฝ ก เ ขี ยนโปรแกรมควบคุ ม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี   

3.2 คูมือประกอบการเรียนชุดฝกเขียน
โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ
ดวยพีแอลซี  ซึ่งประกอบดวยใบเนื้อหา ใบประลอง 
ใบทดสอบ คูมือการใชงาน    

3.3แบบสอบถามความคิ ด เห็นของ
ผูเช่ียวชาญ   เกี่ยวกับชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี    

4.  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1นําชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี    
ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 7 ทานประเมินชุดฝกเขียน
โปรแกรมและคูมือประกอบการเรียนการสอนจากนั้น
นําเครื่องมือที่ไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 
และไดปรับปรุงแกไขขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ
จากการทดลองใชกับกลุมยอยขณะสรางชุดฝกนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

4.2 ผูวิจัยดําเนินการติดต้ังชุดฝกเขียน
โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติ
ดวยพีแอลซีกับชุด  PLC รุน MITSUBISHI MELSEC 
FX-64 MR FX-16EX  จํานวน 1 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับฝกเขียนและออกแบบโปรแกรมในหองประลอง  
PLC  ช้ัน 2  อาคารประลองเครื่องกล  42  หอง  209    
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  จํานวน  
13  เครื่อง     
 4.3  กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หอง  
TTM-3TA  รอบค่ํา  หลักสูตรตอเนื่อง  2-3  ป   ภาควิชา
ครุศาสตรเครื่องกล  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมอัตโนมัติ รหัสวิชา  
210252  ซึ่งมีหัวขอที่ใกลเคียงกับวิชาระบบอัตโนมัติ
ในโรงงาน 1   และจากการสอบถามอาจารยผูสอน
ประจําวิชา  ทั้ง  2  วิชาที่กลาวมานี้  คือ หัวขอดาน
หลักการประยุกตใชงานการสงถายวัสดุในขบวนการผลิต
ตางๆ  เชน  สายพาน  เครื่องปอนอัตโนมัติ  ระบบ
หุนยนต  ฯลฯ    วันที่ทําการทดลองและเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนวันที่  2-3  เมษายน  2549 แตเนื่องจากเปน
วันที่นักศึกษาไดปดภาคเรียนแลว  จึงไดกลุมตัวอยาง
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ในการวิจัยจํานวนเพียง  12  คน    ซึ่งกลุมตัวอยางนี้
ไดเรียนวิชาการควบคุมอัตโนมัติจบหลักสูตรแลว  
 4.4  ดําเนินการทดลอง     โดยนําเอาชุดฝก
เขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซีและคูมือประกอบการเรียนการสอน
ที่สรางขึ้นทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 12  คน  
โดยผูวิจัยไดเชิญอาจารยธีรเดชวัฒนานุสรณ จากแผนก
ไฟฟา  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม  ประสบการณดาน
การสอนวิชา PLC 5 ป ในระดับ ปวส.  สาขาไฟฟากําลัง 
และปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท สาขา
ไฟฟากําลัง  มาเปนอาจารยพิเศษในการทดลองและ
ประเมินผลงานนักศึกษาในใบประลองและใบทดสอบ
ซึ่งผูวิจัยไดแนะนําขั้นตอนและหลักการใหคะแนน
การวัดและประเมินผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา
แกอาจารยพิเศษ  ผูวิจัยดําเนินแนะนําการใชชุดฝก
คูมือการใชชุดฝกและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
แกนักศึกษา แกไขและตอบขอสงสัยนักศึกษาขณะ
ประลองและทดสอบ   
 4.5  ดําเนินการหาประสิทธิภาพชุดฝกเขียน
โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมั ติดวยพีแอลซี   ไดใชใบประลองปฏิบั ติ  
จํานวน  5  ประลอง  เพื่อหาประสิทธิภาพคาเฉลี่ยรวม
ของการประลองทั้ง  5  ใบประลอง      โดยใชเวลา
ประมาณ  1 วันครึ่ง 
 4.6  ดําเนินการหาประสิทธิภาพคาเฉลี่ยรวม
ของการทดสอบ  จากใบทดสอบปฏิบัติ  1 ใบทดสอบ  
หลังจากนึกศึกษาประลองครบทุกใบประลอง   จึงเริ่ม
ทดสอบในชวง วันที่  3  เมษายน  2549  แลวนําผล  
การประลองและทดสอบมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี   

5. การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝก

เขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซี  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล 

5 .1   การวิ เคราะหหาประสิทธิภาพ
ท า ง ด า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ชุ ด ฝ ก เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซี  (เสาวนีย, 2528: 294) 
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เมื่อ    
E1 = ประสิทธิภาพเฉลี่ยของชุดฝกคิดเปน

รอยละจากการทําใบประลอง 
 E2 = ประสิทธิภาพเฉลี่ยของชุดฝกคิดเปน
รอยละจากการทําใบทดสอบ 
        ∑X  = คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทํา    

ใบประลอง 
        ∑Y   = คะแนนรวมของนักศึกษาจากการทํา   

ใบทดสอบ 
 N  = จํานวนนักศึกษา 
 A  = คะแนนเต็มของใบประลอง 
 B  = คะแนนเต็มของใบทดสอบ 

5.2  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบ
ประเมินความคิดเห็นใบประลอง  ใบทดสอบของ 
ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะ

หน้าที่ 663



                       การประชุมทางวิชาการระดับชาติดานครุศาสตรอุตสาหกรรม คร้ังที่ 1                                 25-26 เมษายน 2551                               
                       การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รวมจัดโดย  :  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

NCTechEd08-100 

ช้ินงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) 
โดยใชสูตร  (ลวนและอังคณา, 2538: 73) 

N
X

X ∑=  

 
X  =  คาเฉลี่ยของคะแนนแบบ

ประเมิน/คะแนนเฉลี่ยจากใบประลองหรือใบ
ทดสอบ 

N

1i
X

=
∑  =  ผลรวมของคะแนนแบบ

ประเมิน/คะแนนเฉลี่ยจากใบประลองหรือใบ
ทดสอบ 

N =  จํานวนนักศึกษา 
5.3  การวิเคราะหหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ของแบบประเมินความคิดเห็นสําหรับ
ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี 
ซึ่งบอกถึงความคิดเห็นที่สอดคลองกันหรือแตกตางกัน  
ถาคา  S.D.  มีคาสูงแสดงวารายการตอบคําถามนั้น
ผูตอบมีความคิดเห็นแตกตางกัน  แตถาคา S.D. มีคาตํ่า
แสดงวารายการสอบถามนั้นผูตอบมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน   ถา S.D.  มีคา  0  แสดงวารายการ
สอบถามนั้นผูตอบมีความคิดเห็นเหมือนกันทุกคน    
(กาญจนา, 2544 : 95) 
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∑ =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด         

                        ยกกําลังสอง 

      f         =  จํานวนผูที่ตอบของระดับ 
                                    ความคิดเห็น 
      N  =  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
S.D.  > 1  หมายถึงผูตอบนั้นมีความคิดเห็น

ที่แตกตางกัน 
S.D.  < 1  หมายถึงผูตอบนั้นมีความคิดเห็น

ที่สอดคลองกัน   
5.4  การวิเคราะหแบบประเมินความ

คิดเห็นสําหรับผูเช่ียวชาญ  ที่ไดใชแบบประเมินผล
ตามวิธีประมาณคา (Rating scale) (ประคอง, 2528 : 70) 
ในการใหน้ําหนักคะแนน ในระดับความคิดเห็น 5  ระดับ 
เห็นดวยในระดับมากที่สุดมีระดับคะแนนเทากับ 5 
เห็นดวยในระดับมากมีระดับคะแนนเทากับ  4 
เห็นดวยในระดับปานกลางมีระดับคะแนนเทากับ  3 
เห็นดวยในระดับนอยมีระดับคะแนนเทากับ  2 
เห็นดวยในระดับนอยที่สุดมีระดับคะแนนเทากับ 1 
 ในการวิเคราะหระดับคะแนนเฉลี่ยของขอ
คําถามแตละขอ  ไดใชเกณฑชวงคะแนนเฉลี่ยไวเพื่อ
สะดวกในการแปลความหมาย  ดังตอไปนี้ 
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมากที่สุด 
3.50 -  4.49  หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับนอย 
1.00 - 1.49  หมายถึง   มีความเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
 
ผลของการวิจัย 

1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
ความคิดเห็นสําหรับผูเช่ียวชาญ 
การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความคิดเห็น
สําหรับผูเช่ียวชาญ     เกี่ยวกับชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย    
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พีแอลซี  จากผูเช่ียวชาญทั้งหมด  7  ทาน โดยไดแบงออก 
4  ดาน  ดังนี้  (1)  ดานการออกแบบชุดฝก  (2)  ดาน
การใชชุดฝก  (3)  ดานคุณภาพชุดฝก   (4)  ดานคูมือ
ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งไดผลปรากฏทั้ง  4   ดาน
ดังในตารางที่  1-1   
 
ตารางที่  1-1  ตารางผลการประเมินความคิดเห็น
สําหรับผูเช่ียวชาญ  7  ทาน ตอชุดฝก        

 
สรุปผลการวิ เคราะหขอมูลจากแบบ

ประเมินความคิดเห็นสําหรับผูเช่ียวชาญ  เกี่ยวกับ
ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะ
ช้ินงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี  ไดคาเฉลี่ยรวมของ
การประเมินผลชุดฝกจากผูเช่ียวชาญทั้ง    7  ทาน  
( X ) เทากับ  4.190   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม  
(S.D.)   เทากับ     0.676  แสดงวาผูเช่ียวชาญมีความ
คิด เห็นสอดคลองกันและ เห็นว า ชุดฝ ก เขี ยน
โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซีที่สรางขึ้นสามารถนําไปใช
เปนเครื่องมือในการวิจัยไดอยางเหมาะสมมาก 

1.2  ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพของ
ชุดฝก 

ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพของ
ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะ
ช้ินงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี  ไดจากการเก็บผลการ
ทดลองจากใบประลองและใบทดสอบ   ของนักศึกษา
กลุมตัวอยาง  จํานวน   12  คน  โดยในการประลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพของใบประลองและ ใบทดสอบ
ของนักศึกษา ใบประลองจํานวน  5  ใบประลองและ
ใบทดสอบ  1  ใบทดสอบ    มีคาประสิทธิภาพของ    
ใบประลองเฉลี่ยรวม  (E1)  เทากับ  82.50 %   และ
ประสิทธิภาพของใบทดสอบเฉลี่ยรวม   (E2)  เทากับ    
80.38 %     ซึ่งสูงกวาสมมติฐานเกณฑของการวิจัย  
คือ 80/80 นั้นแสดงวาชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว 
 
ตารางที่ 1-2  คาประสิทธิภาพชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย 
พีแอลซีเปรียบเทียบระหวางใบประลองกับใบทดสอบ 

ใบประลองรวมทั้ง  5  
ประลอง  (E1) 

ใบทดสอบ  (E2) 
คนท่ี 

คะแนนเต็ม  
610 

รอย
ละ 

คะแนนเต็ม 
200 

รอยละ 

1 507 83.11 143 71.50 

2 460 75.41 152 76 

3 530 86.89 152 76 

4 558 91.48 191 95.50 

5 542 88.85 191 95.50 

6 466 76.39 152 76 

7 444 72.79 143 71.50 

8 548 89.84 179 89.50 

9 541 88.69 179 89.50 

10 524 85.90 152 76 

11 467 76.56 152 76 

หัวขอทางดานการประเมิน X  S.D. 

1.  ดานการออกแบบชุดฝก 3.776 0.758 
2.  ดานการใชชุดฝก 4.000 0.548 
3.  ดานคุณภาพชุดฝก 3.629 0.815 
4. ดานคูมือประกอบการเรียนการ
สอน 

3.714 0.583 

คาเฉล่ียรวมของการประเมินชุดฝก 4.190 0.676 
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12 452 74.10 143 71.50 

รวม 6039 990.01 1929 964.5 

 ประสิทธิภาพ (E1) 82.50 ประสิทธิภาพ (E2) 80.38 

 
ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพของชุดฝก

เขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซี  ไดจากการเก็บผลการทดลอง
จากใบประลองและใบทดสอบ   ของนักศึกษากลุม
ตัวอยาง  จํานวน  12  คน  โดยในการประลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพของใบประลองและใบทดสอบของ
นักศึกษา   ใบประลองจํานวน  5  ใบประลอง และ
ใบทดสอบ 1  ใบทดสอบมีคาประสิทธิภาพของใบ
ประลองเฉลี่ยรวม (E1)  เทากับ   82.50 %   และ
ประสิทธิภาพของใบทดสอบเฉลี่ยรวม   (E2)  เทากับ    
80.38 %   ซึ่งสูงกวาสมมติฐานเกณฑของการวิจัย  
คือ 80/80 นั้นแสดงวาชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซีที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการวิจั ยการสร างและหา
ประสิทธิ ภ าพชุ ดฝ ก เขี ยนโปรแกรมควบคุ ม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี  
สรุปไดดังนี้ 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน
ความคิดเห็นสําหรับผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับชุดฝกเขียน
โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงาน
อัตโนมัติดวยพีแอลซีที่ผู วิจัยสรางขึ้น   จํานวน
ผูเช่ียวชาญทั้งหมด    7  ทาน  พบวาหัวขอดานการ
ออกแบบชุดฝกมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
หัวขอดานการใชชุดฝกมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก    
หัวขอดานคุณภาพชุดฝกมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก  หัวขอดานคูมือประกอบการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และผูเช่ียวชาญทั้ง  
7  ทานมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน 
 2.  ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพทางดาน
การเรียนการสอนของ     ชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย 
พีแอลซีที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เมื่อผานการประเมินความ
คิดเห็นจากผูเช่ียวชาญและปรับปรุงแกไขแลว  นํา
ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะ
ช้ินงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี ไปทดลองใชกับกลุม-
ตัวอยางปรากฏวาประสิทธิภาพทางดานการเรียน
การสอนที่ไดเทากับ  82.5/80.38  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด  80/80  ซึ่งแสดงวาชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย 
พีแอลซีที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
      1.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 1.1.1 จากผลการวิจัยพบวา  ใบประลอง
และใบทดสอบยังมีบางสวนที่ยาก    และตองใชเวลา
ในการประลองและทดสอบมาก  ทําใหมีผลตอการ
เก็บผลคะแนนจากใบประลองและใบทดสอบ   ซึ่ง
ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาในการประลองหรือ
ทดสอบการเขียน และออกแบบโปรแกรมควบคุม
การทํางานดวยพีแอลซี     ในชวงเริ่มตนอาจจะ
กําหนดเบอรทางดานอินพุตและเอาทพุตที่ไมเกิน  
10  ตัวเพราะถามากกวานี้จะทําใหใชเวลาในการ
ออกแบบ  และยากในการเริ่มตนเรียน 
 1.1.2 ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุม
กระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซีที่
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สรางขึ้นยังสามารถออกแบบใบงานไดอีกหลาย
รูปแบบเพราะเนื่องจากชุดฝกประลองนี้สามารถ
ทดลองประลองควบคุมการทํางานอุปกรณนิวแมติกส
ไฟฟาไดหลายตัว  และถามีการเปลี่ยนใชเครื่องพีแอลซี   
ตัวยูนิตพื้นฐานเมื่อไร  จะตองทําการตรวจเช็คเบอร
อินพุตและเอาทพุตใหมทุกครั้ง   
 1.1.3  ขณะนักศึกษากําลังจะประลองหรือ
ทดสอบ ควรทดลองการเริ่มโปรแกรมโดยไมใสช้ินงาน
จริงปอนเขาเครื่องจนกวาจะแนใจกวาโปรแกรมทํางาน
ไดอยางถูกตองจึงจะเริ่มใส ช้ินงานจริงได   ถาเกิด
ผิดพลาดขณะทดลองนักศึกษาสามารถโยกสวิตซหยุด
การทํางานของชุดฝกได 

1.1.4 จากการที่ผูวิจัยไดสรางและออกแบบ
ชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตเจาะ
ช้ินงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี   พบวาวัสดุและอุปกรณ
ที่เกี่ยวกับระบบนิวแมติกสเชน  ลูกสูบ  วาลว  อุปกรณ
นิวแมติกสไฟฟา สามารถหาซื้อไดงายในทองตลาด
หลากหลายยี่หอและมีราคาที่ถูก  สามารถนํามาสราง
ชุดประลองไดหลายรูปแบบ 

1.1.5  อาจฝกเดินวงจรลมนิวแมติกส
วงจรไฟฟาและวงจรสายสัญญาณอินพุตและเอาทพุต
ภายนอกเครื่องพีแอลซีและชุดฝกอยางงายๆ  

1.1.6  ควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางให
มากขึ้นประมาณ  25 คน  และทดลองแบงกลุม
ออกเปน  2  กลุม    กลุมไมควบคุมเปรียบเทียบกับ
กลุมที่ควบคุม  หรือการใชกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
ที่มีการเรียนระบบอัตโนมัติในโรงงานหรือการ
ควบคมุระบบอัตโนมัติ 
 1.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1.2.1  ในการวิจัยครั้งตอไป  อาจใหแตละ
สถานีสามารถถอดแยกสวนประลองและประกอบ

ติดตั้งไดสะดวกเพื่อการประลองแตละสถานี และ
สามารถสงถานขอมูลระหวางสถานีได 

1.2.2  ควรมี ก า ร วิ จั ย ด านก าร ใช
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อใชควบคุม  การทํางานในระบบ
อัตโนมัติ 

1.2.3  ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
วิจัยและสรางชุดฝกประลอง   ในวิชาอื่นๆใหมากขึ้นหรือ
รูปแบบกระบวนการผลิตที่หลากหลายรูปแบบ  เพื่อใหมี
ชุดฝกประลองเพียงพอและใชงบประมาณไมมากนักในการ
ผลิต 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ดวยความกรุณาอนุเคราะหและชวยเหลืออยางดียิ่ง
จากทานผูชวยศาสตราจารย ดร. สมภพ ตลับแกว 
และ ทานอาจารย  จิระศักดิ์  วิตตะ  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา  ขอคิดเห็น  
และวิธีตางๆในการสรางชุดฝกเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกระบวนการผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวย 
พีแอลซี และวิธีการดําเนินการวิจัยอันเปนประโยชน
อยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอดและทุน
การวิจัยบางสวนไดรับจากทุนอุดหนุนการวิจัยของ
บัณฑิตวิทยาลัย  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบัณฑิต
วิทยาลัยที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้   และทาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกทานเปนอยางสูง ณ 
โอกาสนี้ดวย 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทั้ง 7 ทาน   
ที่กรุณาประเมินชุดฝกเขียนโปรแกรมควบคุมกระบวนการ
ผลิตเจาะชิ้นงานอัตโนมัติดวยพีแอลซี  พรอมทั้งให
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเปนอยางดีในการ
เก็บขอมูลเพื่อการวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยจิระศักดิ์  
วิตตะ และนายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง  ที่ใหความอนุเคราะห
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ในการใชสถานที่และกลุมตัวอยางในการวิจัย  และ
อาจารยธีรเดช  วัฒนานุสรณ   จากแผนกไฟฟา  โรงเรียน
เทคโนโลยีสยาม    ที่ไดเชิญมาเปนอาจารยพิเศษชวย
ในการสอนและประเมินผลกลุมตัวอยางในการวิจัย 

นอกจากนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา 
มารดาและนองชาย  ที่ใหการสนับสนุนในดานการเงิน
และใหกําลังใจแกผู วิจัยเสมอมาจนทําใหสําเร็จ
การศึกษา 
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การสรางและหาประสทิธิภาพของชุดประลองการควบคมุเซอรโวมอเตอร 
The Construction and Efficiency Evaluation 

 of Experimental Servo Motor Control 
 

เสนีย  เทียนเรียว  สุราษฎร พรมจันทร  และจิระศักดิ์ วิตตะ 

ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพของชุดประลองการควบคุมเซอรโวมอเตอร 
เพื่อใชในการเรียนการสอนในวิชา วิศวกรรมการขับเคลื่อน
ดวยไฟฟาและระบบเซอรโว รหัสวิชา 213336 ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบันฑิต 
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ชุดประลองไดถูกประเมิน
ดังนี้ การทดสอบความคลาดเคลื่อนของการควบคุม
ตําแหนงไมพบคาความเคลื่อน การควบคุมความเร็วมี
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดอยูที่ +10.8 และ -12 cm/min. 
การควบคุมแรงบิดมีความคลาดเคลื่อนสูงสุด +0.006 
และ -0.0087 N-mm. การประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ
พบวาคาเฉลี่ยในแตละดานอยูในชวง 4.035-4.172 ซึ่ง
อยูในระดับดีตามเกณฑที่ต้ังไว คาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) เปน 1 คารอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนเปน 
90.21 และหลังเรียน 88.06 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 80/80 และพบผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น โดยการวิเคราะหดวยสถิติที (t-test) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น .01 
 
คําสําคัญ : PLC, เซอรโวมอเตอร 
 

Abstract 

This research was aimed to build and 

evaluate the efficiency of an experimental set on 

servo motor control. The experiment was a part 

of Electric Drive and Servo Systems Engineering 

Class (213336) for the Bachelor of Science in Technical 

Education Program in Mechatronics Engineering, 

King Mongkut’s Institute of Technology, North 

Bangkok.  

 Various aspects of the testing set were 

evaluated – efficiency of the testing set in terms 

of reliability. Speed  control  features  maximal 

discrepancy were at +10.8 and -12 cm/min and 

Torque  control  features  maximal  discrepancy 

were  at  +0.006  and  -0.0087 N-mm.  Quality 

evaluation by specialists showed an average of 

4.035-4.172 for every aspect, classified as good 

according to the criteria set. Evaluation of the 

compliance of the testing tools and each objective 

showed an IOC at 1. Efficiency to use as instruction 

media in is 90.21% during the course studying 
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and 88.06% after studying that was higher than 

the criteria at 80/80.  The test also showed  that 

learners gained better results. The tests were evaluated 

and analyzed by a t-test at the significant level of .01 
 
Keywords : PLC, Servo motor  

 

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ

ไทยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการนําเอา
เทคโนโลยีทางดานเครื่องจักรกลอัตโนมัติมาใชในสาย 
การผลิต    ต้ังแตอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
การดําเนินการดังกลาวคงอยูบนพื้นฐานของความตองการ
ประสิทธิภาพ (Eficiency) และประสิทธิผล  (Productivity)  
ของโรงงาน เพื่อใหสอดคลองกับ ตนทุนการผลิต (Cost) 
คุณภาพ (Quality) ความสามารถในการปรับอัตราการผลิต
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด      (Market 
Flexibility) และที่สําคัญคือ ความปลอดภัย (Safety) 
สิ่งที่ตองคํานึงถึงควบคูกันไปเกี่ยวกับการใชระบบ
อัตโนมัติก็คือ   การวางแผนกําลังคนเพื่อใหมีความรู
ความสามารถพรอมที่จะรับและถายทอดเทคโนโลยี 
เพื่อนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหสามารถ
แขงขันกับคูแขงในตลาดแบบเดียวกันได 

สําหรับประสิทธิภาพเกี่ยวกับการนําเครื่องจักร
อัตโนมัติมาใชในกระบวนการผลิตนั้น    จะเกี่ยวของ
กับบุคลากรในหลายๆ สวน   ซึ่งคนเหลานั้นจะตองมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวของกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ที่นํามาใชเปนอยางดี เนื่องจากดวยองคประกอบของ
เครื่องจักรกลอัตโนมัตินั้น   ถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐาน
ในหลาย สาขาวิชา (Multidiscipline) ดังนั้นบุคลากรที่
จะใชงานจะตองมีความรูความสามารถที่หลากหลาย

และครอบคลุมเพียงพอ   สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคา-
ทรอนิกส        เปนอีกสาขาหนึ่งที่มีพ้ืนฐานความรูที่
เกี่ยวของกับจักรกลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับกับงาน
ดังกลาวไดเปนอยางดี 

สําหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อุปกรณทํางาน 
(Actuators) ถูกนํามาใชดวยกันหลายประเภท ดวยคุณสมบัติ
และความเหมาะสมทางดานราคา    เพื่อความตองการ
ความเที่ยงตรงและแมนยําในการทํางานสูง     (High 
Accuracy and Precision) และสามารถควบคุมตําแหนง
การทํางานไดหลากหลาย  

เซอรโวมอเตอร (servo motor) จะเปนตัวหนึ่ง
ที่ถูกนํามาพิจารณา   ดวยคุณสมบัติและความสามารถ
ของอุปกรณทํางานดังกลาว จึงเปนที่นิยมใชกับเครื่องจักร 
(CNC) และหุนยนตในงานอุตสาหกรรมอยางมาก [3] 

สําหรับความรูและทักษะที่จําเปนเกี่ยวกับ
เซอรโวมอเตอร (servo motor) เปนสวนหนึ่งของสาขา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส  ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล 
ซึ่งเปดสอนในวิชาวิศวกรรมการขับเคลื่อนดวยไฟฟา
และระบบเซอรโว (Electric Drive and Servo System 
Engineering) 3(2-2) รหัสวิชา 213336 โดยมีรายละเอียด
ของคําอธิบายรายวิชาคือ  “การควบคุมความเร็ว รอบ
และระยะการหมุนของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง
แบบหลายควอดแดรนท      การควบคุมความเร็วรอบ
ของมอเตอรเหนี่ยวนํา การควบคุมการขับเคลื่อนเซอร
โวมอเตอร     การควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรแบบ   
ไรแปลงถาน การควบคุมการขับเคลื่อนสเต็ปเปอรมอเตอร
และการประยุกตใชงานอุตสาหกรรม” 

นักศึกษาจําเปนตองทําการฝกปฏิบัติทดลอง
เพื่อใหเกิดความรูทักษะเนื่องจากการปฏิบัติหากไดมี
การกระทําบอยเพียงใด ยอมจะมีผลใหผูเรียนไดเรียนรู
คงทนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนทักษะปฏิบัติ 
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จําเปนที่จะตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิด
ความชํานาญ 

สําหรับการสรางชุดฝกปฏิบัติเพื่อใชในการเรียน
การสอน จะตองพิจารณาองคประกอบทุกดานที่เกี่ยวของ 
ที่สําคัญไดแก การวิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน
วาเนื้อหาหลักตองการอะไร    ผูเรียน  “ตองมีกิจกรรม
อยางไร” จึงจะแสดงวาบรรลุวัตถุประสงค ถาตองการ
แสดงออกดวยผลการทดลองคนควา หรือหาความสัมพันธ
ของตัวแปรตางๆ ซึ่งจําเปนตองใชชุดทดลองประกอบ 
ก็จะตองสรางชุดทดลอง     โดยออกแบบขึ้นเอง  หรือ
ดัดแปลงแกไขแบบที่มีอยู 

จากเหตุผลและความจําเปนในการใชชุดทดลอง
ในการเรียนการสอนทางดานการควบคุมเซอรโวมอเตอร 
ซึ่งยังไมมีใชในภาควิชา ทั้งรูปแบบของชุดประลองที่
มีขายในปจจุบันรองรับกับกิจกรรมในการฝกทดลอง
ไดนอย และไมครอบคลุมหัวขอเรื่องที่จําเปนในควบคุม
การทํางานของเซอรโวมอเตอร ผูวิจัยจึงใหความสนใจ
ที่จะสรางชุดประลองการควบคุมเซอรโวมอเตอรที่มี
รูปแบบที่ครอบคลุมความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
นําไปประยุกตใชงาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใช
ในการเรียนการสอนตอไป 
 
2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมประชาการและลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง  เพื่อใชสําหรับการวิจัย 
มีดวยกัน 2 กลุมดังนี้คือ  

2.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับ
การประเมินคุณภาพของชุดทดลองจากความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 

 

กลุมประชากรในการวิจัย  
กลุมประชากรในการวิจัย    คือ    เปนผูมี

ประสบการณที่เกี่ยวของกับการสอน   การสรางชุด
ทดลอง  หรือ  ผูปฏิบัติการสอนเกี่ยวกับทางดานการ
ควบคุมเซอรโวมอเตอร และผูปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับการการใชงานเซอรโวมอเตอร 
 
2.1.2 ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพของชุดประลองในนําไปใชในการสอน 
กลุมประชากรในการวิจัย  

เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

เปนนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส    สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 9 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
2.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สําหรับการพัฒนา
ชุดประลอง มีดังนี้คือ ชุดประลองการควบคุมเซอรโว
มอเตอร และแบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของตัวเครื่องของชุดประลอง 
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รูปภาพที่ 1 ชุดประลองการควบคุมเซอรโวมอเตอร 

 
สําหรับชุดทดลองประกอบดวยสวนสําคัญ 

2 สวน คือ สวนที่เปนตัวชุดเครื่องทดลอง และสวนที่เปน
เอกสารประกอบชุดทดลอง     ซึ่งหลังจากที่ไดทําการ
วิเคราะหวัตถุประสงคของการประลองจากการวิเคราะห
รายการความสามารถแลวนั้น จะไดมาทําการกําหนด
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งชุด
ประลอง (Hardware) จะตองรองรับการทํากิจกรรมนั้นๆ 
ดวย เมื่อไดลักษณะของเครื่องแลวจะมาทําการออกแบบ
ตัวเครื่อง     ทั้งนี้จะตองทําการปรึกษาผูเช่ียวชาญซึ่งมี
ความรูและ ความสามารถเกี่ยวกับงานเพื่อใชเปนแนวทาง  
การในการออกแบบตอไป จากนั้นอาจารยที่ปรึกษาจะ
ตรวจสอบกอนจะลงมือสรางเครื่อง เมื่อทําการสราง
เครื่องแลวจะทําการทดสอบการทํางาน ผูเช่ียวชาญ
ประเมินผลอีกครั้งก็จะไดชุดทดลองที่สมบูรณ 

สําหรับในสวนเอกสารประกอบชุดประลอง ไดแก 
คูมือผูสอน และคูมือผูเรียน ซึ่งประดวยเอกสารตางๆ 
ภายในคูมือดังนี้ 

คูมือผูสอน ประกอบดวย แนวทางการใชงาน
ชุดประลองและการประเมินผลการปฏิบัติ ใบเนื้อ ใบประลอง 
ใบเฉลยการประลอง ใบแบบทดสอบยอย ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน ใบเฉลยแบบทดสอบ ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รายละเอียดทางดานเทคนิคของอุปกรณชุดประลอง 
เปนตน 

คูมือผูเรียน ประกอบดวย ใบเนื้อ ใบประลอง 
รายละเอียดทางเทคนิคของชุดประลอง เปนตน 
แบบบันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องของ
ชุดประลอง 
 การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของตัวเครื่อง
ชุดประลอง จะทําการทดสอบ 3 หัวขอดวยกันคือ การ
ทดสอบการควบคุมตําแหนง การทดสอบการควบคุม
ความเร็ว และ การทดสอบการควบคุมแรงบิด ผลที่ได
จากการทดสอบ จะนํามาหาคาความคลาดเคลื่อน และ
คาความเชื่อถือไดของผลการทดลองของชุดประลอง 
โดยแบบบันทึกผลจะมีรายละเอียดในการเก็บขอมูล
การทดสอบที่สอดคลองกับการทดสอบทั้ง 3 หัวขอที่
กลาวมา 

1.  แบบประเมินคุณภาพชุดประลอง     โดย
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

การประเมินคุณภาพของชุดประลอง ประกอบดวย 
3 ดานดวยกันคือ ดานใบเนื้อหา ดานใบประลอง และ 
ดานตัวเครื่อง(Hard ware) ของชุดประลอง  
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ลักษณะของขอคําถามในแบบสอบถาม
สําหรับการประเมินคุณภาพ  จะเปนแบบปด  (close 
end question) และ เปด (Open end question) ซึ่งเปน 
2  ตอน  สําหรับในตอนที่  1  ขอคําถามจะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ครอบคลุม
ทั้ง 3 ดานที่กลาวมาขางตน  สวนในตอนที่ 2  จะเปน
ขอคิดเห็นที่นอกเหนือจากขอคําถามในตอนที่ 1 รวมทัง้
ขอเสนอแนะตางๆ ในแตละดาน 
 ในการจัดสรางจะทําการออกแบบ แบบประเมิน
คุณภาพ จากนั้นใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ
เพื่อทําการแกไขปรับปรุงกอนที่จะนําไปใชตอไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     จะทําโดย

การทดสอบ 2 ครั้ง คือ กอนเรียน และหลังเรียน โดยใช
แบบทดสอบชดุเดียวกัน  ลักษณะของการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จะกําหนดใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามเงื่อนไข
และคําสั่งตามใบแบบทดสอบ และประเมินผลการผล
จากการปฏิบัติ สําหรับการดําเนินการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น จะตองอางอิงกับวัตถุกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทางดานการปฏิบัติที่ไดทํา
การวิเคราะหไว เมื่อออกแบบแลวจะใหอาจารยที่ปรึกษา
ทําการตรวจสอบเพื่อทําการปรับปรุง จากนั้นนําเอาไป
ใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ หากผลการประเมินที่ได
มีความสอดคลองตามเกณฑที่ไดกําหนดไว ก็สามารถ
นําแบบทดสอบไปใชกับผูเรียนได 

3.  แบบประเมินความสอดคลองของแบบทดสอบ
กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ลักษณะของแบบสอบในแบบประเมินจะเปน
ลักษณะเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ไดแก +1, 0, -1 ซึ่งจะถูก
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC สําหรับการสราง

แบบประเมินความสอดคลอง โดยในขั้นตอนการสราง
ก็จะผานการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิน
จากอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปใชจริง 

 
2.3  ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล จะทําดวยกัน 
3 สวน คือ ทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่อง การประเมิน
คุณภาพของชุดประลอง และการนําไปใชในการเรียน
การสอน 

1.  การทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่อง 
จะเปนการทดสอบและเก็บขอมูลโดยผูวิจัยเอง 

ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทําการปรับตั้งแกไขปรับปรุงตัวเครื่อง
ใหสามารถทํางานไดอยางถูกตอง 

2.  การประเมินคุณภาพของชุดประลอง 
โดยทําการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ โดยการทํา

หนังสือแตงต้ังผูเช่ียวชาญ   ทั้งนี้ผูเช่ียวชาญแตละทาน 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวาถูกตอง
ตามเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือไม จากนั้นทําการนัดหมาย
เพื่อมาทําการประเมิน สําหรับขั้นตอนการประเมินนั้น 
จะทําการแนะนําชุดประลอง แนะนําการใชแบบประเมิน 
ผูวิจัยทําการสาธิตและทดลอง หลังจากนั้นผูเช่ียวชาญ
จะทําการประเมิน 

3. การนําไปใชในการเรียนการสอน 
เมื่อผานการประเมินดานตาง  ๆ   ขางตนแลว 

ผูวิจัยไดนําชุดประลองที่ไดนําไปใชสอนนักศึกษา
กลุมตัวอยางที่ไดเลือกไว 
 
2.4  วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 

การดําเนินการวิเคราะหขอมูล จะทํา 3 ดาน
ดวยกันคือ 
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1.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุด
ประลองในดานการทดลอง 

2.  การวิเคราะหหาคุณภาพของชุดประลอง
จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 

3.  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุด
ประลองในการนําไปใชกับผูเรียน 

 
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดประลองในดาน
การทดลอง 
 เปนการวิเคราะหขอมูลจากการบันทึกผล
การทดลอง  ไดแก  ตําแหนง  ความเร็ว   และ  แรงบิด 
เพื่อหาคาความคลาดเคลื่อนในการทดลอง และความ
เช่ือถือไดในการทดลองของชุดประลอง มีดังนี้ 

1. การหาคาความคลาดเคลื่อน 
 โดยการนําคาตํ่าสุด(min.) และสูงสุด (max.) 
มาเปรียบเทียบกับกับคาที่กําหนด (spec.) วามีคาคลาดเคลื่อน
มานอยเพียงใด 

สําหรับการทดสอบแรงบิดไมสามารถระบุ
คาที่ตองการควบคุมใหได       จึงใชคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุมรวมกันเปนคากลาง แลวทําการเทียบ
คาต่ําสุดและสูงสุดสําหรับการแสดงถึงคาที่คลาดเคลื่อน 

2.  การทดสอบความเชื่อถือไดของการทดลอง 
โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของขอมูล 

จากการทดสอบ  2  ครั้ง  จากกลุมตัวอยางที่
สัมพันธกัน (Dependent sample) โดยในการเก็บขอมูล
ครั้งที่ 2 จะกระทําเมื่อมีการทดลองในดานอื่นๆ มาแลว 
จากนั้นทดสอบวาผลที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากการทดลอง
ครั้งแรกหรือไม  (เนื่องจากชุดประลองที่สรางขึ้น ออกแบบ
ไวใหมีการทดลองไดครอบคลุมทุกรูปแบบการทํางาน
ของ servo motor) 

 

3.  การหาคาเฉลี่ยของผลการทดลอง 
 สถิติที่ใชหาคาเฉลี่ยของขอมูลเชิงปริมาณ 
สําหรับใชเปนคาอางอิง (spec.) ของการทดสอบแรงบิด 
เพื่อหาคารอยละของความคลาดเคลื่อน (เนื่องจากไม
ทราบคาความสัมพันธของแรงบิดกับคาที่ทําการปรับตั้ง
คาแรงบิดที่ตัว servo amplifier สําหรับใชในการอางอิง
ได) 

4.  การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 

เปนการหาคาที่คลาดเคลื่อน ของตัวเครื่องที่
ทํางานไดจริง เปรียบเทียบกับคาที่กําหนดใหเครื่องทํางาน 
วามีความคลาดเคลื่อนมากนอยเพียงใด 
 
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดประลองจากการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินชุดประลอง
โดยความคิดเห็น    ของผูเช่ียวชาญที่มีตอชุดประลอง  
ประกอบดวยแบบประเมินความคิดเห็น 2 ลักษณะ คือ 
ที่มีขอคําถามเปนระดับมาตราสวนความสําคัญ (แบบ
มาตราสวนประมาณคา - Rating scale) 5 ระดับ และ
แบบประเมินความสอดคลองของควาคิดเห็น     ของ
ผูเช่ียวชาญ (ดัชนีความสอดคลองของคะแนนระดับ
ความคิดเห็น – IOC)   

1.  การวิเคราะหของมูลทางสถิติที่ไดจาก
การประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอชุดประลอง 
ของแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) 

การแปรความหมายคาเฉลี่ยจากการประเมินผล
โดยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยกําหนดคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญตามแนวทางของเบสท 
(Best, 1983: 175-182) 
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 การแปรความหมายของคาเฉลี่ย 
4.50 – 5.00 ดีมาก 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 พอใชได 
1.50 – 2.49 ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.49 ใชไมได 

 
2.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับการหาคา

ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 
[1]  

n
R

IOC ∑=
 

 
IOC  =   ดัชนีความสอดคลองของคะแนน

ระดับความคิดเห็น 

∑R   =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น
ทั้งหมดของผูเช่ียวชาญ 

    n       =  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

การแปลผลคาดัชนีความสอดคลองของ
คะแนนระดับความคิดเห็น 

 
IOC ≥ 0.50 สอดคลอง 

IOC < 0.50 ไมสอดคลอง 
 
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดประลองโดยการ
นําไปใชกับผูเรียน 
 ประกอบดวย 2 สวน คือ ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน   และการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน 

1.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สําหรับการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน   
 โดยการวัดจากรอยละของคะแนนเฉลี่ย
ระหวางเรียน และรอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
Effeiciency = E1 : E2  โดยที่ [2] 

E1 = รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน 
E2  = รอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
 

 2.  การวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
 จากการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 
โดยอาศัยการแจกแจงแบบที (t-test) ในการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ไดจากกลุมตัวอยางที่สัมพันธกัน 
(Dependent Sample) โดยลักษณะกลุมตัวอยางมีเพียง

กลุมเดียวคือ n ≤ 30 แตเก็บขอมูล 2 ครั้ง โดยการ Pre-test 
และ Post-test  [2] 
 
3.  ผลการวิจัย 
3.1  การวิเคราะหประสิทธิภาพของตัวเคร่ืองชุดประลอง 

3.1.1 การวิเคราะหการทดสอบควบคุมตําแหนง 
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนในการควบคุม

ตําแหนง พบวา คาความคลาดเคลื่อนจากตําแหนงที่ได
กําหนดไวทั้ง 4 ตําแหนง สําหรับการทดสอบ ไมมีพบ
คาความคลาดเคลื่อนจากตําแหนงที่ไดกําหนดไว 

การวิเคราะหความเชื่อถือไดในการทดสอบ
การควบคุมตําแหนงการเคลื่อนที่  พบวาคาความแตกตาง
ของคาเฉลี่ย และคาการกระจาย (SD) จากคาที่ไดจากการ
ทดสอบทั้ง 2 ครั้งนั้น เปนคาเดียวกัน จึงสรุปไดวา ผล
การทดสอบการควบคุมตําแหนงที่ไดไมเตกตางกัน 
นั่นคือตัวเครื่องของชุดประลองมีความเชื่อถือไดใน
การประลองทางการควบคุมตําแหนงการเคลื่อนที่ 
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3.1.2 การวิเคราะหการทดสอบควบคุม
ความเร็ว 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนในการควบคุม
ความเร็ว จาการวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อนปรากฎ
วาคาสูงสุด +10.8 เกิดขึ้นที่ความเร็ว 570 Cm/min ตํ่าสุด 
-12 ที่ความเร็ว 500 cm/min 

 

 
 
รูปภาพที่ 2 คาความคลาดเคลื่อนของการควบคุม 

ความเร็วการทํางาน 
 

การวิเคราะหความเชื่อถือไดในการทดลอง
การควบคุมความเร็ว พบวาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย 
และคาการกระจาย  (SD)  จากคาที่ไดจากการทดสอบ
ทั้ง 2 ครั้งนั้น เปนคาเดียวกัน จึงสรุปไดวา ผลการทดสอบ
การควบคุมความเร็วที่ไดไมเตกตางกัน นั่นคือตัวเครื่อง
ของชุดประลองมีความเชื่อถือไดในการประลองทาง- 
การควบคุมความเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 การวิเคราะหการควบคุมแรงบิด 
 

 
รูปภาพที่ 3 คาความคลาดเคลื่อนของการควบคุม 

แรงบิด 
 

การวิเคราะหความเคลาดเคลื่อนในการควบคุม
การจํากัดคาแรงบิด จาการวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อน
จากคาเฉลี่ยปรากฎวา คลาดเคลื่อนสูงสุดมีคาแตกตาง
จากคาเฉลี่ย - 0.0087 N-mm. เกิดขึ้นที่การปรับตั้งคา
จํากัดแรงบิดที่ 30% โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.5256 N-mm. 

การวิเคราะหความเชื่อถือไดในการทดสอบ
การควบคุบการจํากัดคาแรงบิด คา t ที่ไดจากการเปรียบเทียบ 
คาเฉลี่ยของขอมูลการทดสอบการจํากัดคาแรงบิดที่ 
คาตางๆ พบวาทั้งหมด ตกอยูในเขตยอมรับ H0 (คา t 

จากตาราง 1,2/ −α nt   = 19,005.t  = 2.861) จึงสรุป
ไดวา คาที่ทําการทดสอบทั้ง 2 ครั้งสําหรับการทดสอบ
ในแตละคา ไมแตกตางกัน  นั่นคือ  ตัวเครื่องของชุด
ประลองมีความเชื่อถือไดในการประลองทางการควบคุม
การจํากัดคาแรงบิด 
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3.2  การวิเคราะหการประเมินคุณภาพของชุดประลอง
โดยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 
รูปภาพที่ 4  ผลการประเมินคุณคุณภาพของ 

ชุดประลองโดยผูเช่ียวชาญเปนรายขอ 
 

 
รูปภาพที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพของชุดประลอง

แยกเปนแตละดาน 
 

เปนการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่
มีตอชุดประลอง การประเมินประกอบดวย 3 ดาน คือ 
ดานใบเนื้อหา ดานใบประลอง ดานคุณภาพของตัวเครื่อง 
จากการวิเคราะหผลการประเมินของผูเช่ียวชาญเปน
รายขอ   พบวาคาเฉลี่ยที่ไดมีคาสูงสุด 4.71 ตํ่าสุดคือ 
3.71  ซึ่งมีคาไมนอยกวา 3.5  หรืออยูในระดับดี  ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

3.3  การวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพของชุด
ประลองในการสอน  

การวิเคราะหและแปรผลจะพิจารณาจาก  2 
สวน คือ สวนแรก  ประสิทธิภาพของบทเรียน วัดจาก
รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนและรอยละของ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน   สวนที่  2  ความแตกตางของ

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  ( 1x และ 2x  )  
จากการวิเคราะหหาประสิทธิ์ภาพของบทเรียน 

รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียน   E1 = 90.21 
และหลังเรียน E2 = 88.06  (90.21/88.6) ซึ่งถือไดวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไวไม
นอยกวา 80/80 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   จากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษากลุมตัวอยาง  จากการใชสถิติ 
(t-test)    พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐาน   
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
4.1 ประสิทธิภาพของตัวเครื่องของชุดประลอง 

4.1.1  การควบคุมตําแหนง 
จากการวิเคราะหขอมูลของผลการทดสอบ

ดวยกัน  4  จุด   ตลอดระยะการเคลื่อนของเครื่องจักร 
พบวาการควบคุมตําแหนงที่ได ไมพบคาความคลาดเคลื่อน   
 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบ 2 ครั้ง มีคาไมแตกตางกัน นั้นคือ การ
ใชชุดประลองในการควบคุมตําแหนงการเคลื่อนที่มี
ความเชื่อถือได 
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4.1.2  การควบคุมความเร็ว 
 จากการวิเคราะหขอมูลของผลการทดสอบ
ความเร็วจากต่ําสุด    จนถึงความเร็วสูงสุดที่ตัวเครื่อง
ของชุดประลองสามารถทําได มีทั้งหมด 27 คาความเร็ว 
ปรากฎผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ คาความคลาดเคลื่อน
สูงสุดที่พบ  +10.8 cm/min.  ที่ความเร็ว  500 cm/min 
และ -12 cm/min. ที่ความเร็ว 570 cm/min  สําหรับคา
ความเร็วที่มีคาตรงกับคาควบคุม ไมพบความคลาดเคลื่อน 
ไดแก 250, 750 และ 1000 cm./min. 
 การวิเคราะหความเชื่อถือไดในการประลอง 
โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยในการทดสอบ 2 ครั้ง เมื่อพิจารณา
คาเฉลี่ยพบวา มีคาเดียวกัน เมื่อพิจาณาคาการกระจาย
ของขอมูล (SD) พบวามีคาเทากัน สรุปไดวา ผลการ
ทดสอบทั้ง 2 ครั้งไมแตกตางกัน นั้นคือตัวเครื่องของ
ชุดประลองมีความเชื่อถือไดในการนําไปใชประลอง 
 

4.1.3 การควบคุมแรงบิด 
 การทดสอบการควบคุมแรงบิด คาสําหรับ
ใชในการควบคุมการทํางานจะกําหนดเปนเปอรเซนต 
คือ 1-100% ใหกับชุดขับของมอเตอร (servo amplifier) 
สําหรับชุดเซอรโวที่นํามาใชกับตัวเครื่องชุดประลอง 
สามารถทํางานไดดี ในชวงการปรับต้ังไมเกิน 30% 
ในการเลือกคาที่จะทําการทดสอบจึงเปนคาปรับตั้งที่
ไมเกิน  30%    เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลที่เก็บมาได 
พบวาคาความคลาดเคลื่อนสูงสุด +0.006 N-mm. ที่
การปรบัตั้งคาที่ 5%  โดยมีคาเฉลี่ยของแรงบิดที่ไดคือ 
0.0741 N-mm. และความคลาดเคลื่อน -0.0087 N-mm. 
ที่การปรับตั้งคาที่ 30% โดยมีคาเฉลี่ยของแรงบิดที่ได
อยูที่ 0.5219 N-mm. 
 ผลการวิเคราะหความเชื่อถือไดในการทดสอบ
คาแรงบิด เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลทั้ง 2 ชุด 

ดวยสถิติที (t-test) พบวาคาที่ไดไมแตกตางกัน สรุป
ไดวาชุดประลองที่สรางขึ้นมีความเชื่อถือไดในการ
ทดสอบคาแรงบิด 
 

4.1.4  คุณภาพชุดประลองโดยความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ 
 จากการประเมินคุณภาพของชุดประลองทั้ง 
3 ดาน ไดแก ดานใบเนื้อหา ดานใบประลอง และ ดาน
คุณภาพตวัเครื่องของชุดประลอง รวมหัวขอการประเมิน
ทั้งหมด 22 หัวขอ พบวา คะแนนเฉลี่ยจากผูเช่ียวชาญ
ทั้ง 7 ทาน มีคาตํ่าสุด 3.71 สูงสุด 4.71 เมื่อพิจารณาใน
แตละดานพบวาทางดานใบเนื้อหา   มีคาเฉลี่ย   4.172 
ดานใบประลองมีคาเฉลี่ย 4.215 และดานคุณภาพของ
ตัวเครื่องมีคาเฉลี่ย 4.035 ซึ่งทั้งรายขอและเมื่อคิดใน
แตละดานมีคา ไมตํ่ากวา  3.50  นั่นคือคุณภาพของชุด
ประลองโดยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ อยูในระดับดี 
ตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
 4.1.5  ประสิทธิภาพชุดประลองในการเรียน  
การสอน 

การประเมินประสิทธิภาพของชุดประลอง
ในการนําไปใชในการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจาก 
2 สวนคือ ประสิทธิภาพของบทเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน จากการวิเคราะหผลการนําไปใช
ในการสอนพบวา การทดสอบยอยทั้ง 4 ครั้ง แตละครั้ง
ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละไมตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว
คือรอยละ 80 โดยเมื่อคิดเปนคาเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้งทั้งหอง 
พบวาไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอย E1=90.21 และคะแนน
ทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยได 
E2 = 88.06 ซึ่งมีคาไมตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไวที่รอยละ 
80/80 ในสวนของการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของผูเรียนโดยทําการเปรียบคะแนนทดสอกอนเรียน 
และหลังเรียนพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตาม
ขอสมมุติฐานที่ต้ังไว สรุปไดวา ชุดประลอง มีประสิทธิภาพ
ในการนําไปใชในการเรียนการสอน 
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Abstract 
 

This paper introduces a framework of 

the effect of Human Resource Development 

(HRD) on organizational performance. The 

study focuses on factors related to the HRD 

practices that examine the organizational 

performance of Small and Medium Enterprises 

(SMEs) in food industry. The study attempts to 

measure the result of firms’ HRD practices as 

mechanisms and core competencies development 

of the organizational performance. The study 

also investigates the specific HRD practices 

within the food businesses which affect their 

organizational performance.  Empirical results 

from the multiple regression analysis indicate 

that certain HRD practices are more likely to 

positively affect the organizational performance 

in terms of productivity, product quality, and 

organizational effectiveness.  The implications of 

this study lead to establish the HRD practices in 

terms of employee training and development and 

employee job motivation strategies for the SMEs 

in order to improve the organizational 

performance.   

 

 

Keywords: HRD, SMEs, Training and 

development, Job motivation, Organizational 

performance. 

 
1.  Introduction 
 

On consideration of previous National 

Economic and Social Development Plan of 

Thailand, it is found that the seventh and eighth 

plans (1992-1996 and 1997-2001) have mainly 

emphasized on HRD. Realizing the bottlenecks 

caused by the economics growth, specific 

emphasis was placed on to upgrading the 

country’s human resource because the 

government recognized that HRD is necessary 

for the organization as one of the strategy to 

develop the job efficiency and effectiveness in 

organizational level.  

In 1997, the economic crisis of Thailand 

had led to the collapse of a large number of the 

large industrial enterprises, which means a large 

number of workers lost their jobs as well. In 

order to solve the problems, the government and 

private sectors have stimulated the development 

of Thai economy by giving the priority and 

promotion of the SMEs. Thai government 

realized that during the economic downturn, 
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only the SMEs can adjust themselves better and 

easier than those of the large enterprises. It is 

generally well recognized that the SMEs is the 

most important and fundamental organization for 

accelerating national economic recovery and a 

growth engine for Thai economic and social 

development. Hence, the Institute for SME 

Development (ISMED) has been established in 

1999, as a central organization for the promotion 

of the SMEs in Thailand. 

During the economic recession, Thai 

SMEs competitiveness in international market 

has been declined. Thai SMEs products cannot 

compete with products from other countries e.g. 

China and Vietnam. Thai SMEs have to improve 

the product quality as well as the cost reduction 

so as to be able to compete with products from 

other countries. Thai SMEs are facing many 

manpower problems such as shortage of skill 

labour, lack of technological capability and 

managerial know-how, and inadequate employee 

training and development. From this point of 

view, a major task of HRD lies ahead for the 

SMEs in improving technology and managerial 

skills of their workforce to improve their 

capability and performance in the future. 

Food industry in Thailand has been 

developed from the small-scale production to the 

international export market. Nowadays, it is one 

of the most important Thai economic sectors 

contributing growth to the Thai economic. 

Therefore, it is important that Thailand has to 

develop and be competitive in the food business 

at the international market. The Ministry of 

Industry has formulated a plan to strengthen the 

competitiveness of Thai food industry to increase 

the production efficiency, to enhance the value 

added and to set the international standard. In 

order to be competitive at the world market, Thai 

SMEs in the food business has to emphasize on 

HRD practices for the benefit of the business 

performance.  

 

2. Statement of Problem 
 

The SMEs entrepreneurs must find HRD 

tools and applications to solve the problems of 

ineffective organizational performance. Specific 

problems such as high employee turnover, 

inadequate employee training and development, 

and especially the low level of employee job 

motivation can become primary factors that 

reduce the employee ability to perform the work 

and can lead to unsatisfied organizational 

performance. According to above problems, this 

study aims at investigating the factors affecting 

organizational performance in accordance with 

appropriate HRD practices. 

 
3.  Purposes of the Study 

  
3.1 To examine the factors affecting the 

organizational performance focused on the HRD 

practices of the SMEs in food industry. 

3.2   To analyze the relationship between the 

HRD practices in terms of employee training and 

development and the organizational performance 

of the SMEs in food industry. 

3.3   To analyze the relationship between the 

HRD practices in terms of employee job 
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motivation and the organizational performance 

of the SMEs in food industry. 

 
4. Scope of the Study 

 
1. The nature of subject to be investigated in 

this study is in the field of the organizational 

performance related to the HRD practices 

perspective.  

2. The study focuses on the case study of the 

SMEs in the food industry in Bangkok area only.  

3. The target respondents were employees 

consist of both supervisors and staff who work 

in the SMEs food manufacturing in Bangkok.  

4. The respondents were purposively selected 

from the employees in the production, 

distribution, and sale department only. 

 
5.  Significant of the Study 
   

This study would be useful for the 

business owners of the SMEs to recognize the 

significance of the HRD in order to create best 

practices for running their business.  This study 

would also be useful for the organizational 

development practitioners to improve the 

organizational performance. It will ultimately 

help the owners start considering about the 

appropriate HRD practices such as creating 

appropriate training and development program 

and providing the incentive program for the 

employees to boost up their job performance. In 

addition, the results of this study can be applied 

to use in other relating SMEs businesses in 

Thailand.  

 
 

6.  Conceptual Framework 
 

The conceptual framework in this study 

is primary built upon the model of the HRD 

practices focused on factors that predict the 

organizational performance. The framework is 

developed based on the integration of the HRD 

practices and the organizational performance 

theories and concepts. This study assumes that 

the appropriate HRD practices namely; the 

employee training and development and the 

employee job motivation in terms of salary and 

pay, job advancement, and working condition 

are the good predictors of the organizational 

performance which can be measured by the 

performance outcomes namely; productivity, 

product quality, and organizational 

effectiveness.  

Figure 1 represents that the HRD 

practices focused on the employee training and 

development and the employee job motivation 

are factors affecting the organizational 

performance. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     
 

Figure 1: Framework of the relationship 
between the HRD practices and the 

organizational performance 

Independent Variables 

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  
PPeerrffoorrmmaannccee  

Dependent Variable 
HHRRDD  PPrraaccttiicceess  

 

 
 

 Employee Training 
and Development 

 
 

 Employee Job Motivation 
- Salary and pay 
- Job advancement 
- Working condition 
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7.  Hypotheses 
 

In this study, there are four hypotheses to be 

tested the relationship between HRD practices 

and the organizational performance as follows: 

 

H1:  The employee training and development 

has significant effect on the 

organizational performance. 

H2:  The employee job motivation in terms 

of salary and pay has significant effect 

on the organizational performance. 

H3:  The employee job motivation in terms 

of job advancement has significant 

effect on the organizational 

performance. 

H4:  The employee job motivation in terms 

of working condition has significant 

effect on the organizational 

performance. 

 
8.  Literature Review 
 

8.1 SMEs 
 The SMEs are being increasingly recognized 

as “the life blocs of modern economies 

[Ghobadian and Gallows, 1996].”  

 The SMEs in Thailand play crucial roles and 

functions in supporting the large industrial 

enterprises in increasing production efficiency 

by supplying the large industrial enterprises with 

primary parts and equipments, e.g. electronic 

and automobile parts and supplies [Kuwinpant, 

2002].  

 8.2 HRD 

Nadler [1990] offered a definition of the 

HRD as “organized learning experiences in a 

definite time period to increase the possibility of 

improving job performance growth.” A 

definition of the HRD given by Nadler is 

therefore “organized learning activities arranged 

within an organization in order to improve 

performance and growth for the purpose of 

improving job performance.”  

Hongladarom [1990] gave the concept of the 

HRD as “the optimal utilization of skills, 

knowledge and experience needed for the 

production such that maximum productivity is 

achieved.”  

 
8.3 Training and development 
Training and development is “an approach 

to deliver knowledge. The function of training 

and development regards with preparing 

employees for job advancement where their 

capacities can be utilized to the possible extent 

of improvement in job performance [Becker, 

1975].”  

Becker [1975] distinguished training into 

general and specific training.  The general 

training helps to increase transferable skills of 

workers while the specific training is not easily 

transferable to other workers.  There are two 

types of training and development programs 

which are On-the-job-Training (OJT) and Off-

the-Job-Training (Off-JT). OJT is often 

associated with the specific training and Off-JT 

is associated with the general training.  The 

general training for middle managers, engineers, 

and technicians is Off-JT. On the other hand, 

the specific training for operational workers 

tends to be OJT. 
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8.4 Job motivation 
The definition of job motivation is “the 

tendency to perform or to expend the effort 

required to maintain a high quantity and quality 

of output [Wofford, 1971].” 

Herzberg [1959] proposed a theory of 

motivation that focuses on the job and on the 

environment where work is done. Herzberg 

created two-factor (hygiene-motivator) theory 

in the field of job motivation. He stated that 

motivator factors which are composed of 

achievement, recognition, responsibility, 

advancement, the work itself, and the possibility 

of growth basically can motivate employees and 

can be expressed in form of good job 

performance. On the contrary, hygiene factors 

consisting of working condition, job security, 

salary, and status can affect the employee 

dissatisfaction [Herzberg, Mausner and 

Snyderman, 1959]. 

Wiley [1997] indicated that the motivation is 

an essential factor of the job performance 

because it can improve productivity and 

ensuring the success of the organization. Most 

managers cannot change the employee’s basic 

behavior however they can use incentives such 

as salary and pay, job advancement, working 

environment, and etc. to motivate and direct the 

energies of their employees toward 

organizational goals. 

In this study, the employee motivation is 

focused on three factors namely; salary and pay, 

job advancement, and working condition as 

follows: 

Salary and pay is “one of the reward 

systems, which can improve performance, and 

every categories of pay should be able to 

motivate the employee job performance 

[Kreitner, 2004].” For example, some evidences 

suggest that dissatisfaction with pay may lead to 

decreased job motivation and performance, 

increased absenteeism and turnover. 

Job advancement is “the change in status 

within the organization as a result of 

performance such as promotion [Vecchio, 

2000].” The promotion is moving an employee 

to a higher-level position, and it is the obvious 

way to promote the person’s superior 

performance, especially for employees who 

have high performance in the organization. If 

the firm do not provide jobs that have good 

promotional opportunities, it is likely that these 

high performers would easily move to other 

companies [Smith, Kendall and Hulin, 1969].  

Working condition is “the extent to which 

job provides an appropriate working condition 

and the opportunity to get the proper tools and 

equipments to do the job [Vecchio, 2000].”  

Working condition should foster a productive 

working climate to maximize job efficiency and 

productivity. Negative aspects of working 

condition can produce undesirable effects, such 

as, turnover, and low productivity [Duane, 

1998]. 

 
8.5 Organizational performance 
 Organizational performance is “the 

accumulated results of all organization’s work 

process and activity [Robbins and Coulter, 
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2002].” The performance of all members of any 

work group impacts the whole organization 

achievement.  

 Gibson [1997] stated that the organizational 

performance is “the outcome of job 

performance related to the organizational goals 

involving productivity, quality, and other 

criteria of organizational effectiveness.”  

 In this study, the organizational performance 

was mainly measured by the performance 

outcomes namely; productivity, product quality, 

and organizational effectiveness respectively. 

Productivity is “the quality of work 

performance, with resource utilization taken 

into account [Schermerhorn and Chappell, 

2000].” It is the amount of output created in 

terms of goods or services rendered per unit 

input used. For instance, labor productivity is 

typically measured as output per worker or 

output per labor-hour.     

Product Quality is “the degree to which a 

good, service, or idea, meets the demand and 

requirement of customer [Ferrell and Hirt, 

2005].”  Previous research has shown the role of 

individual employee taking ownership of the 

quality and in consequence helping employee to 

perform better job performance [Boaden, 1996].  

Organizational effectiveness is “a measure 

of how appropriate organizational goals are and 

how well an organization is achieving those 

goals [Robbins and Coulter, 2002].” It is “an 

output measure of goal accomplishment 

[Schermerhorn and Chappell, 2000].”  

 

9. Operationalization of Independent and 
Dependent Variables 
 
Table 1: Independent Variables 
 

Variables Key terms Operational 
Components 

OJT - Worksite’s training  
- Learning from doing 
with supervisor-support 
during work 

Employee 
Training and 
Development 

 Off-JT - In-house training 
courses and development 
programs 
- Training courses 
organized by universities, 
consultants, professionals, 
other institutes, and etc.  

Salary and pay - Salary 
- Payment 
- Bonus 
- Benefits 
- Reward 

Job 
advancement 

- Promotion 
- Position 
- Status 

Employee 
Job 

Motivation 
 

Working 
condition 

- Physical work 
condition, e.g. lighting, 
noise and safety workplace 
- Job psychological 
climates, e.g. working 
hours,  work life balance 
and job security 

 
Table 2: Dependent Variable 
 

Variables Key terms Operational 
Components 

Productivity - Effective outcome in 
term of production 
per manpower/hour 

Product quality - Acceptable quality 
product in the market 

 
Organizational 
performance 

Organizational 
effectiveness 

- Achievement of 
organizational goal 

 
10. Methodology of the Study 
 

This study used quantitative research by 

conducting a questionnaire survey. The 

questionnaire consists of two parts: 1) 

demographic data of the respondents and 2) 
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attitude rating about the HRD practices and the 

organizational performance. 

     To determine the sample size, probability 

level selected for the study was 0.5 (95 percent 

confident interval). The total population of the 

SMEs manufacturing in food industry in 

Bangkok area is approximately 96 companies, 

which have approximately 7,000 employees 

[National Food Institute, 2006]. 

      According to Anderson [1996], the suitable 

sample size of 5,000 populations at a 95 percent 

level of certainty are 381 samples .The 7,000 

employees of this study are quite close to the 

level of 5,000 populations so the target 

respondents are assumed at 381 respondents. 

Descriptive statistic and multiple regression 

technique were used for data analysis. In this 

study, the descriptive statistic was used to 

analyze the demographic data and the multiple 

regression technique was used to test 

hypotheses.  

The multiple regression analysis is a suitable 

statistical technique to explore the relationship 

between one continuous dependent variable and 

a number of independent variables. It was 

applied to analyze the relationship between 

independent variables of HRD practices which 

are employee training and development and 

employee job motivation and the effect on 

dependent variable which is organizational 

performance. The strength of relationship 

between variables is determined by the 

coefficient of Squared Multiple Correlation (R2) 

and Standardized Regression Weight (β).  

11. Data Analysis  
 

In this study, the respondents’ demographic 

profiles are gender, age, income, and educational 

level as follows: 

For the demographic data, the respondents 

are female (55.3%) and male (44.7%). They are 

at 21-30 years old (40.4%), 31-40 years old 

(38.0%), 41-50 years old (15.5%), and more than 

50 years old (6.1%) respectively. Most of them 

earn 10,000-20,000 Baht per month (37.8%), 

followed by 20,001-30,000 Baht per month 

(26.4%), 30,001-40,000 Baht per month 

(14.5%), less than 10,000 Baht per month 

(11.2%), and more than 40,000 Baht per month 

(10.1%) respectively.  

In term of education, the majority of 

respondents have Bachelor degree of educational 

level (86.3%), and high school educational level 

(10.3%). The minority has educational level 

above Bachelor degree (3.4%). 

From the multiple regression analysis, the 

hypotheses testing results show that all four 

hypotheses are statistically significant and 

consistent with the conceptual framework. The 

summary results of the hypotheses testing are 

shown in Table 3. 
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Table 3: The summary results of hypotheses 
testing 

 
Hypotheses 

Testing 
R2 β p 

 
Result 

Hypothesis 1 .564 .387 .000  Accept H1 

Hypothesis 2 .455 .107 .000 Accept H2 

Hypothesis 3 .386 .156 .000  Accept H3 

Hypothesis 4 .458 .284 .000  Accept H4 

 
Significant at .05 level (1-tailed) 
 

R2 = Square Multiple Correlation 
β       = Standardized Regression Weight 

Remark: 

p = Level of Significance 

 

For hypothesis 1, the significant value 

represents at .000, which makes a statistically 

significant contribution (p < .05).  It can be 

implied that the employee training and 

development has a positive effect on the 

organizational performance. The employee 

training and development explains the effect on 

the organizational performance at 56.4 percent 

(R2 = .564). The β coefficient value represents 

at .387, which means that the employee training 

and development has the highest contribution to 

explain the organizational performance 

comparing to the employee job motivation 

measurement. 

For hypothesis 2, the significant value 

represents at .000, which makes a statistically 

significant contribution (p < .05).  It can be 

implied that the employee job motivation in term 

of salary and pay has a positive effect on the 

organizational performance. The employee job 

motivation in term of salary and pay explains the 

effect on the organizational performance at 45.5 

percent (R2 = .455). The β coefficient value 

represents at .107, which means that the 

employee job motivation in terms of salary and 

pay has the lowest contribution to explain the 

organizational performance compared to the 

other measurements of the employee job 

motivation and the employee training and 

development. 

For hypothesis 3, the significant value 

represents at .000, which makes a statistically 

significant contribution (p < .05).  It can be 

implied that the employee job motivation in term 

of job advancement has a positive effect on the 

organizational performance. The employee job 

motivation in term of job advancement explains 

the effect on the organizational performance at 

38.6 percent (R2 = .386). The β coefficient value 

represents at .156, which means that the 

employee job motivation in term of job 

advancement has quite low contribution to 

explain the organizational performance 

compared to other measurements of the 

employee job motivation and the employee 

training and development. 

For hypothesis 4, the significant value 

represents at .000, which makes a statistically 

significant contribution (p < .05).  It can be 

implied that the employee job motivation in term 

of working condition has a positive effect on the 

organizational performance. The employee job 

motivation in term of working condition 

explains the effect on the organizational 

performance at 45.8 percent (R2 = .458). The β 
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coefficient value represents at .284, which 

means that the employee job motivation in terms 

of working condition has medium contribution 

to explain the organizational performance 

compared to other measurements of the 

employee job motivation and the employee 

training and development. 

 
12.  Results of the Study 
 
 12.1 The employee training and 
development  

The employee training and development has 

strong effect on the organizational performance. 

From all four independent variables 

measurements in this study, which are the 

employee training and development and the 

employee job motivation in terms of salary and 

pay, job advancement and working condition, 

the employee training and development is in the 

first level of the influence toward the 

organizational performance.  

This result can be implied that the essential 

role of the employee training and development is 

to make the improvement of the employee job 

performance in order to create the whole 

organizational performance in terms of 

productivity improvement, better product and 

service quality, and achievement of 

organizational effectiveness. 

The employee training and development is an 

appropriate tool for HRD practices in the context 

of Thailand where the food manufacturers still 

need to upgrade their production process in order 

to be competent and competitive in the global 

market. No doubt to say that the impact of the 

employee training and development on the 

employee job performance is a worthwhile 

inquiry among the food manufacturing in 

Thailand.  Since Thai industrialization still need 

more manpower skill and experience, the 

employee training and development programs for 

manpower development in the industrial sector is 

an important factor in the future development of 

Thai food industry. 

 
12.2 The salary and pay motivation  
The employee job motivation in term of 

salary and pay has the lowest influence to the 

organizational performance. From all four 

independent variables measurements in this 

study, salary and pay is in the fourth level of 

influence toward the organizational 

performance. 

This result can be implied that the matter of 

the salary and pay motivation can somehow also 

lead to the organizational performance 

improvement. However, its degree of the 

influence is the lowest comparing to other 

independent variables in this study. The previous 

study of Herzberg supported this result. 

Herzberg determined that hygiene factors 

including the salary is an important factor that 

can cause job dissatisfaction and also can lower 

the employee job performance, if the salary do 

not meet the employee expectation. Moreover, 

when employees do not get appropriate salary 

compared with their job performance, their 

performance will be lower than standard. 
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12.3 The job advancement motivation 
The employee job motivation in term of job 

advancement has quite low contribution to the 

organizational performance. From all four 

independent variables measurements in this 

study, job advancement is in the third level of 

influence toward the organizational 

performance. 

This result can be inferred that the promotion 

or the extent of a person’s position or rank in 

relation to others is the element that affects the 

organizational performance. However, it has low 

degree of influence on the organizational 

performance. This is because the job 

advancement or promotion opportunities have a 

variety effect on job performance. If the 

promotion comes from seniority system not from 

performance based, employees’ job performance 

may be not consistent with their career 

advancement [Nkereuwem, 1996]. 

 
12.4 The working condition motivation 
The employee job motivation in term of 

working condition has medium contribution to 

the organizational performance. From all four 

independent variables measurements in this 

study, working condition is in the second level 

of influence toward the organizational 

performance. 

This result can be inferred that employee 

perceived of working condition affects the job 

performance. As the nature of the food 

manufacturing requires hygiene environment 

under the food safety standard, hence working 

condition in physical work environment is the 

important factor affecting the employee job 

performance.  

This result supported that working condition 

not only physical but also psychological working 

condition has significant effect on the employee 

performance. It can fulfill the employee job 

satisfaction and promote better employee job 

performance [Farrell and Hirt, 2005].    

 
13. Conclusion 

 
Regarding to the problems of increasing 

employee turnover, a severe shortage of 

qualified manpower, inadequate training and 

development, low employee job motivation and 

etc, the SMEs entrepreneurs needs to know the 

cause that why the employee do not have job 

motivation to perform good job performance 

involving high productivity, high product 

quality, and achievement of organizational 

effectiveness. According to the statement of 

problem and the purposes of the study, the 

results of the study provide the empirical 

evidence supporting the conceptual framework 

of the relationship between the HRD practices 

and the organizational performance. 

The results reveal that the employee training 

and development and the employee job 

motivation in terms of salary and pay, job 

advancement, and working condition do affect 

the organizational performance. 

The results of the study indicate that 

individual employee job performance is the 

important basis that leads to the overall 

organizational performance. The employee who 

has good job performance can generate higher 
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organizational performance and also can easily 

create the job achievement toward the 

organizational goal. The results from this study 

will be beneficial for the SMEs entrepreneurs to 

focus on the employee training and development 

and the employee job motivation. The SMEs 

entrepreneurs are encouraged to consider the 

practical HRD strategies that contribute to a 

stimulating, changing, supportive HRD to the 

employees. Thus, the owners need to focus on 

enhancing the HRD practices by setting the 

annual training and development program to 

develop the employee skill and know-how for 

improving their job performance. The owners 

also need to create the suitable employee 

motivation such as salary and pay, job 

advancement and working condition for 

improving both employee performance and 

organizational performance. 

For future research, this research framework 

could be applied to other cases in the other kind 

of businesses to predict the organizational 

performance. However, the results may be 

different with other businesses because they 

have differences nature of business management. 

Moreover, further study can also think out more 

effective determinants and measurements 

relevant such as using balanced scorecard in 

measuring the organizational performance. And 

other motivations such as employee commitment 

and employee relation should be examined about 

their relationship with the organizational 

performance. These might be creative ways to 

expand the scope of this study to gain additional 

insights for the beneficial of the practical HRD 

in the future. 
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บทคัดยอ 
  

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ม าตรฐ านสมรรถนะนั กทรั พ ย ากรมนุ ษ ย ใน
อุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน 2 
ระยะ  คื อระยะแรก เปนการศึ กษาสมรรถนะ            
นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต โดยใช
เทคนิคเดลฟาย  เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ
ทั้งหมด 13 คน และสถิติที่ใชคือ มัธยฐาน และพิสัย 
ควอไทล ผลที่ไดจากการศึกษาระยะที่หนึ่งพบวา
สมรรถนะหลักมี 16 สมรรถนะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบั ติหน าที่  26 สมรรถนะ   ซึ่ ง ได จั ดทํ า เปน
แบบสอบถามตนแบบ เพื่อนําไปใชในการศึกษาระยะ
ที่สองตอไป   ระยะที่สองเปนการวิ เคราะหกลุม
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบยานยนต  จํานวน    
6 แหง ผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 1 จํานวน 112 แหง และ
กลุมผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 2 และ 3  จํานวน 166 แหง  
รวมทั้งหมด 284 แหง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ซึ่งเปนผลจากระยะที่หนึ่ง  และสถิติที่ใชคือการ
วิเคราะหองคประกอบดวยวิธี Principle Component 
Analysis หมุนแกนแบบ Orthogonal ประเภท 
Varimax   

ผลการวิเคราะหพบวาคา Kaiser - Meyer- Olkin 
ของสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน าที่ มี ค า เท ากับ  . 9 1 7  และ . 9 5 2   ตามลํ าดับ 
นอกจากนี้พบวาองคประกอบสมรรถนะหลักมี 3 
องคประกอบ และองคประกอบสมรรถนะปฏิบัติ
หนาที่มีจํานวน 4 องคประกอบ ซึ่งสามารถนําไปเปน
แนวทางในการกํ าหนดมาตรฐานสมรรถนะ            
นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 

 
คํ าสํ าคัญ   :  สมรรถนะนั กทรัพย ากรมนุษย , 
อุตสาหกรรมยานยนต 
 

Abstract 
 

 The objective of this research was to 

develop competency standards of human 

resource officers. The study was divided in two 

phases. Phase I, it was conducted competencies 

of human resource officers in the automotive 

industrial enterprises. Delphi technique was 

utilized to collect a consensus opinion of the 

selected homogeneous group of 13 experts. Then 

statistical tools e.g. median and interquartile 

range were employed on the gathered data. The 
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results of this phase indicated 16 core 

competencies and 26 functional competencies 

which were being used as a prototype 

questionnaire for the next phase. Furthermore, 

Phase II, the group of competency human 

resource officers in the industry was analyzed. 

The first set of data used was collected from 6 

automotive assembly firms. The second set was 

from 112 firms of the first level in the auto part 

manufacturers - “Tier I”. The third set, lastly, 

was from 166 firms of the second and the third 

level in the auto part manufacturers- “Tier II &III”. 

Therefore, a total of 284 firms were used as a 

key data set. The prototype questionnaire was an 

instrument for the study in this phase. Factor 

analysis, Principle Component Analysis and 

Orthogonal rotation (Varimax), was employed. 

The results indicated that Kaiser-Meyer-Okin 

value of core competency and functional 

competency was .917 and .952 respectively. 

Moreover, it was found that there were 3 factors 

in core competency and 4 factors in functional 

competency. Theses results may be seen as the 

guidance competency standards for human 

resource officer in the automotive enterprises. 

 

Keywords  : Competency Human Resource 

Officers, Automotive Industrial Enterprises 

 
บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 ไดกําหนดยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และ
ใหความสําคัญกับการผลิตและการพัฒนาบุคลากรใน

ภาคการผลิตที่แทจริง ในการพัฒนากลไกและสราง
เครือขายความรวมมือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม  สถาบันเฉพาะ
ทางและสถานประกอบการในภาคการผลิตตาง ๆ  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2545: 112-113)    ซึ่งทําใหเกิดคือ  
การสรางความรวมมือระหวางสถานประกอบการ 
และสถานศึกษา   ทั้ งนี้ เพื่อใหบุคลากรมีความรู      
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด านมากขึ้น  และพัฒนา
สมรรถนะทางดานวิชาชีพใน การปฏิบัติงานใหมี
มาตรฐานมากขึ้น ซึ่ง Brewster  และคณะ (2000:8)  
ไดสรุปวา  การพัฒนาสมรรถนะทางดานวิชาชีพ
สามารถ เพิ่ มคุณค าของธุ รกิ จ  โดยต อ งมี เน น
กระบวนการตางๆ ทั้งการผลิตสินคา และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ควบคู กันไป  ผลที่ ได จะไปสู
ความสําเร็จ และไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ 
ในปจจุบันอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดเปลี่ยนวิสัยทัศน
จาก Supply - driven เปน Demand - driven นั่นคือ
เปนการใหความสําคัญกับลูกคามากขึ้น ดังนั้นจึงมี
การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดกลุมสูความเปนเลิศ
ของกลุมสินคาในตลาดโลก  
 อุตสาหกรรมยานยนต เปนหนึ่งในเจ็ดกลุม
ที่ไดรับการความสนใจในการลงทุนจากชาวตางชาติ 
ประเทศไทยไดเตรียมการใหเปนฐานการผลิตช้ินสวน
อะไหลรถ จากการศึกษาของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
ประเทศไทย (2547 : 6-8)  พบวา ในระหวางป      
พ.ศ. 2546 – 2551 แนวโนมของความตองการแรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 – 13 ตอป แต
การผลิตกําลังคนดานยานยนตนั้นยังไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมได
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ในเชิงคุณภาพ นั่นคือ  บุคลากร  สวนใหญขาดทักษะ
ในการทํางานจริง และขาดทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 
โดยมีความรูสึกวาการทํางานในอุตสาหกรรมนี้ไมมี
คอยมีความกาวหนาตออาชีพในอนาคต ทําใหขาด
แรงจูงใจตอการทํางาน  และกระตือรือรนตอการ
ทํางาน  จนทําใหอัตราการลาออกของบุคลากร
อุตสาหกรรมนี้คิดเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป ซึ่งถือวาเปน
อัตราที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ   
ผลที่ตามมาคือ ตนทุนขององคการเพิ่มขึ้น และเสียคา
โอกาสการแขงขันทางการคามากขึ้น   

ในบทบาทหนึ่งของนักทรัพยากรมนุษยมี
หนาที่ สรรหา คัดเลือก วาจาง พัฒนา ธํารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย  การใหคําปรึกษาทั้งผูบริหาร และ
บุคลากรในองคการ ตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ
ดานทรัพยากรมนุษยใหองคการประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย  ซึ่งหนึ่งในดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของ
องคการ คืออัตราการลาออกของบุคลากรในองคการ
ควรตํ่ากวารอยละ15  จึงถือวาองคการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จ เพราะถาองคการใดมีอัตราการลาออกสูง 
องคการน้ันเสียคาใชจายในกระบวนการสรรหา และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนตน และเสียโอกาส
ทางเศรษฐศาสตรในการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันกับคูแขงขันทางการคา จากประเด็นดังกลาว
แสดงวานักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
ยังขาดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ที่มีผลตอการ
บริหารทรัพยากรมนุษย นั่นคือการพัฒนาสมรรถนะ
นักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม เปนการพัฒนา
ความรู     และความสามารถที่ จํ า เปนตออาชีพ             
นักทรัพยากรมนุษย  และจากการตรวจเอกสารที่
เกี่ยวของ สายอาชีพดังกลาวยังไมมีกําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงค  

ดังนั้นการวิจั ยนี้ จึ งไดศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต 
อันจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยานยนต และ
การยกระดับวิชาชีพตอไป 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การดํา เนินการวิจัยครั้ งนี้สามารถแบง
ออกเปน 2 ระยะดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง ศึกษาสมรรถนะตนแบบโดย
การกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย จากการ
กําหนดนิยามศัพท เกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะนัก
ทรัพยากรมนุษยจากทฤษฏี แนวคิด บทความทาง
วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นนํามา
วิเคราะหจนไดตนแบบของแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยเทคนิคเดลฟายกับผูเช่ียวชาญดาน
ทรัพยากรมนุษยทั้ง  3 กลุมตัวอยาง  ประกอบดวย 
ผู เ ช่ียวชาญจากองคการวิชาชีพของนักทรัพยากร
มนุษย  อาจารยผูสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย หรือสาขาที่เกี่ยวของ และผูจัดการ
ฝายทรัพยากรมนุษย หรือหัวหนาที่เกี่ยวของกับฝาย
ทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมยานยนต จํานวน 
13 คน 

ระยะที่สอง  จัดกลุมสมรรถนะของนัก
ทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรมยานยนตเปนการวิจัย
เ ชิ งปริ ม าณด ว ย วิ ธี ก า รสํ า ร วจ  เพื่ อ วิ เ ค ร าะห
องคประกอบของมาตรฐานสมรรถนะของนักทรัพยากร-
มนุษย ดวยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ  ประกอบดวย
กลุมผูประกอบรถจํานวน 6 คน กลุมผลิตช้ินสวน 
และอะไหลยานยนตระดับที่หน่ึง จํานวน 112 คน 
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และกลุมผูผลิตช้ินสวน และอะไหลยานยนตระดับที่
สอง และสาม จํานวน 166 คน รวมจํานวน 284 คน 
 

ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตเชงิเนื้อหา และเชิงประชากร 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะนัก
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ของกลุม
งานที่ใชสมรรถนะตองการของฝายทรัพยากรมนุษย 
ทั้ง 3 แผนก คือ แผนกการสรรหา และการคัดเลือก  
แผนกการฝกอบรม และการพัฒนา และแผนกธุรการ
ทั่วไป ในดานความรูความสามารถ ทักษะ และเจตคติ
ตอการทํางานฝายทรัพยากรมนุษย  โดยใชกลุม
ตัวอยางของวิธีการตางแหลงขอมูล   

1.  ผู เ ช่ียวชาญเดลฟายเปนการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง จากกลุมงานทรัพยากรมนุษย จํานวน 
13 คน โดยการคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กําหนดไว 

2 .  ผู จั ดการฝ ายทรัพยากรมนุษย  หรือ
หัวหนางานแผนกการคัดเลือกและการสรรหา หรือ
แผนกการฝกอบรมและการพัฒนา หรือการบริหาร
คาจางและสวัสดิการ  จากวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ 
จํานวน 284 บริษัท 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ระยะที่หนึ่ ง  คือแบบสอบถาม  มีลั กษณะแบบ
ปลายเปด  และปลายปด  เพื่อสรางนิยามคําศัพท 
ความหมายของสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
และสมรรถนะในการปฏิบั ติหน าที่  (Functional 
Competency) ซึ่งในระยะนี้มีการพัฒนาแบบสอบถาม
ตนแบบเพื่อนํามาใชเปนแบบสอบถามตนแบบใน

ระยะตอไป ในระยะที่สองเปนการพัฒนาเครื่องมือ
จากเครื่องมือที่ใชถูกพัฒนาจากการศึกษาระยะที่หนึ่ง 
โดยใชลิเคิรท สเกล แบบ 5 ระดับ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ระยะท่ีหนึ่ง เปนการวิเคราะหขอมูลจาก
ค า มั ธ ย ฐ า น  แล ะค า พิ สั ย ร ะห ว า ง  ค วอ ไทล 
(Interquartile Range) ของแตละประเด็นของสมรรถนะ
ซึ่งเปนการหาความสอดคลองของผูเช่ียวชาญจํานวน 
13 คน  เกณฑที่ใชของคาพิสัยระหวางควอไทล ดังนี้ 

ไมเกิน 1.50 แสดงวาทัศนะที่มีตอประเด็นนั้น
สอดคลองกัน 

สูงกวา 1.50 แสดงวาทัศนะที่มตีอประเด็นนั้น
ไมสอดคลองกัน 

 
ระยะท่ีสอง  เปนการวิ เคราะหโดยการ

กําหนดน้ําหนักตัวแปรอาศัยหลักเกณฑทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะ ดวยวิธีการสกัด
องคประกอบดวยวิธี “Principle Component Analysis” 
แลวหมุนแกนแบบ Orthogonal ประเภท Varimax 
และการทดสอบความเหมาะสมของขอมูล โดยใชคา 
Kaiser-Meyer-Olkin ที่มีคามากกวา  .5  และใชคา 
Bartlette’s Test เปนการทดสอบความสัมพันธของ
ขอมูล 

 

ผล และการวิจารณ 
 
ผลจากการศึกษาระยะที่หนึ่ง พบวา จํานวน

รอบที่ใชสอบถามผูเช่ียวชาญเดลฟายใชจํานวน 2 
รอบ จึงทําใหขอคําถามเสถียร ซึ่งในรอบที่หนึ่ง เปน
การทํ าความเข าใจ เกี่ ยวกับนิยามคํ าศัพท  ของ
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สมรรถนะหลัก  และสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่
นําเสนอตอผูเช่ียวชาญเดลฟายจํานวน 25 และ 35 
สมรรถนะ ตามลําดับ จากการศึกษาในรอบที่หน่ึง
พบวาสมรรถนะหลัก จํานวน 15 สมรรถนะ (I.R. < 1.5) 
และสมรรถนะหลักอีก 3 สมรรถนะจากการเสนอแนะ
ผูเช่ียวชาญเดลฟาย รวมสมรรถนะหลัก 18 สมรรถนะ 
และสมรรถนะในการปฏิบั ติหนาที่  จํ านวน  29 
สมรรถนะ (I.R.< 1.5) นํามาพิจารณาตอการสอบถาม
รอบตอไป 

รอบที่สอง จากการศึกษาพบวา ผูเช่ียวชาญ
เดลฟายมีความคิดเห็นสอดคลองกันของสมรรถนะ
หลักจํานวน 16 สมรรถนะ  (I.R. < 1.5)  และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่จํานวน 26 สมรรถนะ 
(I.R. < 1.5) ดังภาพที่ 1   ดังนั้นจากการศึกษาระยะที่
หน่ึงสามารถนํามาสรางแบบสอบถามตนแบบ 
(Prototype questionnaires) เพื่อใชในระยะการศึกษา
ตอไป 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ในระยะที่สองเปนการจัดกลุมของสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ โดยวิธีการสกัด
องคประกอบดวยวิธี  “Principal Component Analysis” 
แลวหมุนแกนแบบ Orthogonal ประเภท Varimax 
ดังตอไปนี้ 

จากการวิเคราะหกลุมของสมรรถนะหลัก 
จะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของขอมูล โดย
ใชคา Kaiser-Meyer-Olkin มีคาเทากับ .917 ซึ่ง
มากกวา.5 และเขาสู 1 จึงสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยู
เหมาะสมที่ใช Factor Analysis และ Bartlette’s Test 
เปนการทดสอบสมรรถนะวามีความสัมพันธหรือไม 
โดยสถิติทดสอบจะมีการแจกแจงคา Significance มีคา
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ สมรรถนะหลักมี
ความสัมพันธกัน จึงสามารถใช   Factor Analysis 
ตอไปดังตารางที่ 1  และเมื่อนํามาวิเคราะหการจัด
กลุมของสมรรถนะหลัก  พบวาผูวิจัยสามารถจัดกลุม
สมรรถนะหลัก  ออกเปน 3 องคประกอบ    คือ 
องคประกอบที่ 1 มีคา Eigenvalues เทากับ 7.177 และ
คา Loading Factor อยูในชวงระหวาง .776 - .505 
องคประกอบนี้ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก การ
มุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงงานอยางเห็น
ไดชัดเจน  การพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดยการ
ผลักดัน  และการกระตุนจูงใจใหสมาชิกในการ
แสวงหาความรู  การคิดริเริ่มตอการพัฒนาโครงสราง
บริหารองคการ   การติดตามสถานการณธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา การ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
และการจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย  
 ในสวนองคประกอบที่ 2 มีคา Eigenvalues 
เทากับ 1.097 และคา Loading Factor มีคาอยูในชวง
ระหวาง .671 - .544 องคประกอบนี้มีอยู 6 สมรรถนะ 

Results from Delphi Round 2 
Core Competencies 

Results from Delphi Round 1 
Core Competencies Stati

Round 1: 

Round 2 : 

Stati

Prototype 
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คือ  การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  การให
คําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ  การอุทิศตอองคการ
โดยใหความสําคัญกับความตองการขององคการ
มากกวาตนเอง  การสงมอบการบริหารงานบุคคลใน
เชิงปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/ปฏิบัติงาน  การคิดเชิง
วิเคราะหโดยการตีความหมาย และหาความสัมพันธ
เชิงเหตุผล  และการมุงเนนผลลัพธของธุรกิจ 
ตลอดจนเข าใจธุรกิจขององคการอย างถองแท  
องคประกอบที่ 3 มีคา Eigenvalues เทากับ 1.040 และ
คา Loading Factor อยูในชวงระหวาง .787 - .574 
องคประกอบนี้ประกอบดวย 4 สมรรถนะ คือ การ
โนมนาวใหผูอื่นยินยอมในขอเสนอ หรือทางเลือกท่ี
กําหนดขึ้นไดในสถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก  การ
บริหารความขัดแยงขององคการ  การปรับตัวตัวตอ
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงขององคการได  และการสรางวิสัยทัศน
ตอองคการ และกลยุทธตางๆ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดง KMO และ Bartlett’s Test 
ของสมรรถนะหลัก  
 

KMO and Bartlett's Test

.917

1487.121
120
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการจัดองคประกอบของ
สมรรถนะหลัก  
 

องคประกอบ (Factors) Factor 
Loading 

องคประกอบท่ี 1 
1. การมุงเนนหาวิธีการใหมๆ เพื่อการ 
ปรับปรุงงานอยางเห็นไดชัดเจน  
2. การพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง โดย
การผลักดัน และการกระตุนจูงใจให
สมาชิกในการแสวงหาความรู 
3. การคิดริเริ่มตอการพัฒนาโครงสราง
บริหารองคการ 
4. การติดตามสถานการณธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา 
5. การติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดอยาง
ชัดเจน และเหมาะสม 
6. การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
    .776 

 
    .670 

 
 

    .664 
 

    .637 
 

    .597 
 

    .505 
  7.177 
44.856 

องคประกอบท่ี 2 
1. การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  
2. การใหคําปรึกษาตอบุคลากรในองคการ 
3. การอุทิศตอองคการ โดยใหความสําคัญ
กับความตองการขององคการมากกวา
ตนเอง 
4. การสงมอบการบริหารงานบุคคลในเชิง
ปฏิบัติใหกับผูบริหารงาน/ปฏิบัติงาน 
5. การคิดเชิงวิเคราะหโดยการ
ตีความหมาย และหาความสัมพันธเชิง
เหตุผล 

 
    .671 
    .669 
    .652 

 
 

    .617 
 

    .587 
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องคประกอบ (Factors) Factor 
Loading 

6. การมุงเนนผลลัพธของธุรกิจ ตลอดจน
เขาใจธุรกิจขององคการอยางถองแท 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

    .544 
 

  1.097 
  6.859 

องคประกอบท่ี 3 
1. การโนมนาวใหผูอื่นยินยอมในขอเสนอ 
หรือทางเลือกที่กําหนดขึ้นไดใน
สถานการณที่ไมซับซอนยุงยาก 
2. การบริหารความขัดแยงขององคการ 
3. การปรับตัวตัวตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ขององคการได 
4. การสรางวิสัยทัศนตอองคการ และกล
ยุทธตางๆ  
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
    .787 

 
 

    .731 
    .685 

 
 

    .574 
 

  1.040 
 6.497 

 
ในสวนสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่มีการ

ทดสอบ Kaiser-Meyer-Olkin มีคาเทากับ .952 ซึ่ง
มากกวา.5 และเขาสู 1 จึงสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยู
เหมาะสมที่ใชเทคนิค Factor Analysis และคา 
Bartlette’s Test มีคา Significance เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่มี
ความสัมพันธกัน จึงตองใช Factor Analysis วิเคราะห
ตอไปดังตารางที่ 3 และเมื่อมีการจัดองคประกอบของ
สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่  ผู วิจัยสามารถจัด
องคประกอบได 4 องคประกอบดังตอไปนี้  
 องคประกอบที่ 1 มีคา Eigenvalues เทากับ 
51.996 และคา Loading Factor อยูในชวง

ระหวาง  .759 - .534  องคประกอบนี้ประกอบดวย 8 
สมรรถนะ ไดแก  การพัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคในการ
วางแผนการพัฒนาในสายอาชีพตางๆ ได  การนํา
หลักการและกระบวนการการบริหารความกาวหนา
ในสายอาชีพตางๆ ได  การกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ ตามวัตถุประสงค
ขององคการ  การกําหนดกลยุทธในการบริหาร
ผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการได  
ก า รพัฒน าสม าชิ ก ให ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลงตอองคการ  การเขาใจหลักการการ
บริหารผลงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยุทธ
ขององคการได  การพัฒนาโครงสรางขององคการ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันได และการ
สรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ 
 องคประกอบที่ 2  มีคา Eigenvalues เทากับ 
1.538 และคา Loading Factor อยูในชวงระหวาง  .766 - .531  
องคประกอบนี้ประกอบดวย 6 สมรรถนะ ไดแก  การ
เขาใจหลักการ แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  มีความรู และ
ความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย   การ
อธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผนทรัพยากรมนุษยได
อยางเปนรูปธรรม  การวางแผนเชิงกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ และการกําหนด
กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 
 องคประกอบที่ 3  มีคา Eigenvalues เทากับ 
1.181 และคา Loading Factor อยูในชวงระหวาง  .724 - .477  
องคประกอบนี้ประกอบดวย 7 สมรรถนะ ไดแก การ
วิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรมใหสอดคลอง
กับความตองการขององคการได  การสอน หรือการ
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เปนวิทยากร ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรู
ของการฝกอบรมได  มีความรู และเขาใจในหลักการ
แรงงานสัมพันธ เ ชิงกฎหมาย  ตลอดจนสหภาพ
แรงงาน  การประเมินผลการฝกอบรมไดตาม
วัตถุประสงคของการฝกอบรม  การนําหลักการทฤษฏี
การเรียนรู  เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคการได  การกําหนดกลยุทธการ
ฝกอบรม  การพัฒนา  และการจัดการเรียนรู ให
สอดคลองกับวิสัยทัศน กลยุทธขององคการ  และการ
นําหลักการ และแนวความคิดเรื่องอาชีวอนามัยมา
พัฒนาองคการได 
    องคประกอบที่ 4  มีคา Eigenvalues เทากับ 
1.071 และคา Loading Factor อยูในชวงระหวาง .737 - .519  
องคประกอบนี้ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก  การ
ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร  โดยการใช
เครื่องมือไดอยางเหมาะสม  ความสามารถปรับปรุง / 
พัฒนากระบวน และเครื่องมือในการสรรหาและการ
คัดเลือกใหเหมาะสมกับความตองการขององคการ  
การนําหลักการ และแนวคิดมาประยุกตใชในการสรร
ห า บุ ค ล า ก ร ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ อ ง ค ก า ร 
ความสามารถบริหารระบบโครงสรางคาตอบแทนบน
ฐานของคางานแตละตําแหนง  และความสามารถ
จัดทําแผนอัตรากําลังคนที่เหมาะสมใหสอดคลองกับ
กลยุทธองคการ ดังตารางที่4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดง KMO และ Bartlett’s Test 
ของสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่  

องคประกอบ (Factors) Factor 
Loading 

องคประกอบท่ี 1 
1. การพัฒนาระบบ หรือใชเทคนิคใน
การวางแผนการพัฒนาในสายอาชีพ
ตางๆ ได 
2. การนําหลักการและกระบวนการการ
บริหารความกาวหนาในสายอาชีพตางๆ 
ได 
3. การกําหนดกลยุทธในการพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพ ตาม
วัตถุประสงคขององคการ 
4. การกําหนดกลยุทธในการบริหาร
ผลงาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
องคการได 
5. การพัฒนาสมาชิกใหทําหนาที่เปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงตอองคการ 
6. การเขาใจหลักการการบริหารผลงาน
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และกลยุทธ
ขององคการได 
7. การพัฒนาโครงสรางขององคการ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบันได 
8. การสรางดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ขององคการ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 
 

 
   .759 

 
 

   .732 
 
 

    .730 
 
 

    .683 
 
 

    .631 
 

    .611 
 
 

    .571 
 
 

    .534 
 

13.519 
51.996 
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องคประกอบ (Factors) Factor 
Loading 

องคประกอบท่ี 2 
1. การเขาใจหลักการ แนวคิดและ
ขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2. มีความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. มีความรู และความเขาใจในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
4. การอธิบายเปาหมาย ภารกิจ ตามแผน
ทรัพยากรมนุษยไดอยางเปนรูปธรรม 
5. การวางแผนเชิงกลยุทธในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยขององคการ 
6. การกําหนดกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 
Eigenvalues 
Variance (percent) 
 
องคประกอบท่ี 3 
1. การวิเคราะหความจําเปนของการ
ฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการ
ขององคการได 
2. การสอน หรือการเปนวิทยากร 
ตลอดจนมีเทคนิคการถายทอดความรู
ของการฝกอบรมได 
3. มีความรู และเขาใจในหลักการ
แรงงานสัมพันธเชิงกฎหมาย ตลอดจน
สหภาพแรงงาน 
4. การประเมินผลการฝกอบรมไดตาม
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

 
     .766 

 
    .695 

 
    .694 

 
    .654 

 
    .629 

 
    .531 

 
 

  1.538 
  5.914 
 
 
    .784 

 
 

    .724 
 
 

    .642 
 
 

    .630 
 

5. การนําหลักการทฤษฏีการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคการได 
6. การกําหนดกลยุทธการฝกอบรม การ
พัฒนา และการจัดการเรียนรูใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน   กลยุทธขององคการ 
7. การนําหลักการ และแนวความคิดเรื่อง
อาชีวอนามัยมาพัฒนาองคการได 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

    .586 
 
 

    .536 
 
 

    .477 
 

  1.181 
  4.543 

องคประกอบท่ี 4 
1. การดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
โดยการใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 
2. ความสามารถปรับปรุง / พัฒนา
กระบวน และเครื่องมือในการสรรหาและ
การคัดเลือกใหเหมาะสมกับความตองการ
ขององคการ 
3. การนําหลักการ และแนวคิดมา
ประยุกตใชในการสรรหาบุคลากรได
อยางเหมาะสมกับองคการ 
4. ความสามารถบริหารระบบโครงสราง
คาตอบแทนบนฐานของคางานแตละ
ตําแหนง 
5. ความสามารถจัดทําแผนอัตรากําลังคน
ที่เหมาะสมใหสอดคลองกับกลยุทธ
องคการ 
Eigenvalues 
Variance (percent) 

 
    .737 

 
    .730 

 
 
 

    .587 
 
 

    .527 
 
 

    .519 
 
 

 1.071 
 4.120 
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ขอวิจารณ 
 ในอุตสาหกรรมยานยนต พบวา สมรรถนะ
หลักที่นักทรัพยากรมนุษยควรมีจํานวน 16 สมรรถนะ 
เมื่อมีการจัดหมวดหมูของสมรรถนะดังกลาวพบวา 
สามารถจัดหมวดหมูไดถึง 3 องคประกอบ โดย
องคประกอบที่หนึ่งเนนการพัฒนาองคการ เปนสวน
ใหญ องคประกอบที่สองเนนการใหบริการ  และ
องคประกอบที่สาม เนนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ใหบรรลุวัตถุประสงค  เปนตน  ซึ่งเมื่อพิจารณาดู
สมรรถนะดังกลาวพบอีกวา เปนการเนนพฤติกรรม
สวนบุคคล และคุณลักษณะ จุดเนนที่สําคัญเปนการเนน
ที่พฤติกรรมมากกวารายละเอียดของการวิเคราะหงาน 
(Task Analysis) สอดคลองกับ Sternberg and 
Kollinigian (1990), Boyatzis (1982), McLagan 
(1997), และ Gavavan (2001) ที่ไดทําการศึกษานิยาม
สมรรถนะตามแนวคิดของสหรัฐอเมริกา (US Approach) 
ที่กลาววา   ในมุมมองของตัวบุคคล สมรรถนะเปน
ลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคลซึ่งสามารถ
ผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี 
หรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ
สามารถประยุกตใชไดจากสมรรถนะนี้ หรือเปน
ความสามารถที่แทจริงของตัวบุคคลที่มีอยู แตยากใน
การยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม สวนในมุมมอง
ขององคการ พบวา สมรรถนะหลักมุงที่เปาหมายทาง
กลยุทธ หรือความสําเร็จขององคการ  และเปนสิ่งที่
คูแขงเลียนแบบไดยาก สวนสมรรถนะในการปฏิบัติ
หนาที่ เปนสมรรถนะตามลักษณะหนาที่การงาน 
แสดงวาสมรรถนะนั้นสามารถแบงออกเปนงานยอยๆ 
และกําหนดขอบเขตของงานที่จะทําไดจากการ
สังเกตการณปฏิบัติงาน (Boam and Sparrow, 1992 ; 
Bowden and Masters, 1993) หรือมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงาน (Rutherford, 1995; Hager et  al., 1994 ) ซึ่ง
ตรงกั บแนวคิ ดของการนิ ยามตามแนวคิ ดของ
สหราชอาณาจักร (UK Approach) ที่เนนลักษณะของ
งานหรือลักษณะของสวนบุคคล ความรู และทักษะ มี
การกําหนดมาตรฐานของงานเกิดจากความเชี่ยวชาญ
ของการทํางาน สมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ที่นัก
ทรัพยากรมนุษยควรมีจํานวน 26 สมรรถนะ   และ
สามารถจัดหมวดหมูไดเปน  4 องคประกอบ  โดย
องคประกอบที่หนึ่งเนนการประเมินการปฏิบัติงาน
ภายในองคการ โดยตองมีการวางแผนสายอาชีพตางๆ 
ในองคการ องคประกอบที่สอง เนนความรูความ
เขาใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย  ซึ่งทั้ ง  2 
องคประกอบเปนการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความเหมือนวาเปนสมาชิกขององคการตอไปตรงกับ
งานธุรการทั่ วไป  องคประกอบที่สาม เนนการ
ฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองคการ เชน 
หลักการสรางหลักสูตรการฝกอบรม เปนตนตรงกับ
งานฝกอบรมและการพัฒนา และองคประกอบสุดทาย
เนนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน
ในองคการตรงกับงานสรรหา และการคัดเลือก ดังนั้น
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต ส าม า รถแบ ง อ อก เ ป นสมร รถนะที่ เ ป น
คุณลักษณะ ซึ่งมีอยู 3 ลักษณะ และสมรรถนะที่เปน
ความรู และทักษะที่จําเปนตอการทํางานอยู  3 หนาที่
ของฝายทรัพยากรมนุษย 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาเสนอแนะโดยแบงออกเปน 3 ดาน 
ดังนี้ 
 ดานวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย  ควรมี
การศึกษามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยกับ
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อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการยกระดับวิชาชีพสู
ความเปนสากลตอไปในอนาคต  
 ด านสถาบันทางการศึกษา  ควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการสรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการต างๆ  ในการร างหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาตอไป 
 ดานอุตสาหกรรมยานยนต สามารถใชเปน
เกณฑในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของนัก
ทรัพยากรมนุษยไดตอไป 
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Behavior and Characteristics of High-Calcium Milk Consumption  
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

บทคัดยอ 

ปจจุบัน “ผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูง” มีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งสําหรับคนทุกเพศทุกวัย  อยางไรก็ดี 
งานวิจัยที่มีอยูในปจจุบัน มักเปนการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคนมแคลเซียมสูงในเพศหญิงเปนสวนใหญ 
ทั้งที่เพศชายก็มีความตองการแคลเซียมที่ไมแตกตางกัน  
งานวิจัยช้ินนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรม 
ความตองการและลักษณะของผูบริโภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอนมแคลเซียมสูง โดยทําการศึกษา
ในเพศชายอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 341 คน 
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคกลุมเปาหมายมีอายุต้ังแต 
30 ปขึ้นไป โสดหรือแตงงานแลว มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือนกวา 15,000 บาทขึ้นไป มี
ความถี่ในการซื้อสินคามากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห โดย
ใชเงินมากกวา 100 บาทขึ้นไปตอการซื้อ 1 ครั้ง ปจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อนมแคลเซียมสูงมาก
ที่สุดคือ คุณภาพ ความปลอดภัย ประโยชนที่ได และ
ความสดใหมของผลิต ภัณฑ  รองลงมาคือฉลาก
โดยเฉพาะวัน เดือน ปที่ผลิต  

คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภค นมแคลเซียมสูง 
ผลิตภัณฑ บุรุษ กรุงเทพมหานคร 
  

Abstract 
 

“High-calcium milk” currently becomes 

popular among all age and gender; however, 

previous studies mostly concentrated in the 

consumption behavior in female even though men 

also need calcium similarly.  Therefore, this study 

aims at consumer behavior and characteristics of 

male towards high-calcium milk consumption in 

Bangkok Metropolis. The research was conducted 

in Bangkok targeting at 341 males aged 18 and up 

and the results show that majority of them are 

single or married aged 30 and up, holding 

Bachelor’s Degree, and have more than 15,000 

Baht as their average monthly income.  They 

bought the product more than once a week with 

more than 100 Baht for each purchase.  Product 

quality, safety, benefits, freshness, and the label 

หน้าที่ 703
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describing manufacturing date are the important 

marketing factors considered.   

 

Keywords: consumer behavior; high-calcium 

milk; product; men; Bangkok 

 

1.  บทนํา 
   

  ในปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมการรับประทาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปและขาดการออกกําลังกาย จึงเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหรางกายขาดธาตุแคลเซียมที่เปน
สวนประกอบที่สําคัญของกระดูกและเปนโรคกระดูก
พรุนในที่สุด  ดังนั้นการบริโภค  “ผลิตภัณฑนม
แคลเซียมสูง” จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการ
ปองกันปญหาดังกลาวทั้งในเพศหญิงและชาย อยางไร
ก็ดี ในสวนของงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
และลักษณะของผูบริโภค รวมทั้งปจจัยทางการตลาดที่
ผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑกลุมนี้ 
ยังถูกมุงเนนไปยังเพศหญิงเปนสวนใหญ   งานวิจัยนี้   
จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อและ
ความตองการ รวมทั้งลักษณะของกลุมผูบริโภคเพศ
ชายที่ซื้อผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูง โดยผลการวิจัยที่ได
จะทําใหผูผลิตมีความเขาใจและรูจักลูกคาอยางแทจริง 
อันจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธการขยายฐานตลาด
ไปยังเพศชายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

นมแคลเซียมสูง คือ แคลเซียมในรูปอาหารซึ่ง
เปนผลิตภัณฑที่มาจากการวิจัยที่ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญ
ในการบริโภคแคลเซียม ตัวอยางของผลิตภัณฑดังกลาว
ในปจจุบันไดแก นมผง ซึ่งเปนนมที่ทําขึ้นจากนมโค

ระเหยน้ําออกแลวทําใหเปนผง นมพาสเจอไรซหรือ
นํ้านมที่ผานการฆาเชื้อดวยความรอนไมตํ่ากวา 63 องศา- 
เซลเซียส ในเวลาไมนอยกวา 30 นาที หรือทําใหรอน
ไมตํ่ากวา 72 องศา ไมนอยกวา 16 วินาที แลวทําใหเย็น
ลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาหรือตํ่ากวา นมยูเอชทีหรือ
นมสดที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนสูงมากคือไม
ตํ่ากวา 133 องศาเซลเซียส โดยผานกรรมวิธีการทํานม
ใหเปนเนื้อเดียวกัน แลวลดความรอนเหลือ 70 องศา 
และ 20 องศา ตามลําดับ จากนั้นบรรจุลงในภาชนะ
ภายใตภาวะที่ปราศจากเชื้อเพื่อปดกั้นการซึมผานของอากาศ 
แสงสวาง ความชื้น และเชื้อจุลินทรีย และ นมเปร้ียว 
อันไดมาจากการหมักนมดวยจุลินทรียจนเกิดรสเปรี้ยว 
อาจเติมสารปรุงแตงสี กลิ่น รส หรือเติมสารอยางอื่นที่
จําเปนตอกรรมวิธีการผลิตก็ได  

  จากความตองการแคลเซียมที่ไมแตกตางกัน
ระหวางเพศชายและหญิงดังแสดงในตาราง เห็นไดวา
เพศชายก็มคีวามจําเปนตองไดรับแคลเซียมในปริมาณที่
เทาเทียมกันกับเพศหญิง  

 

ตารางที่ 1:  ปริมาณแคลเซียมที่ตองการในแตละวัน [1] 

 อาย ุ(ป) ปริมาณแคลเซียม (มก.) 
ผูชาย 11-14 1200 

 15-18 1200 
 19-22 800 

 23-50 800 

 ≥ 51 800 

ผูหญิง 11-14 1200 

 15-18 1200 

 19-22 800 

 23-50 800 

 ≥ 51 800 
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อยางไรก็ดี ในขณะที่งานสวนใหญมุงเนน
ศึกษาในกลุมสตรี ([2], [3], [4]) ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคนมแคลเซียมสูงในเพศชายยังมี
อยูนอยมาก งานวิจัยน้ีจึงจะใชตัวแบบกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying Decision Process) 
เปนแนวทางในการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค
ของกลุมตัวอยาง 

 

พฤติกรรมการบริโภค 
ในดานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑหน่ึงๆ สิ่งที่จะตองวิเคราะหที่นอกจาก
ใครคอืผูซื้อ ซื้ออะไร ซื้อทําไม ใครเกี่ยวของกับการซื้อ
นั้น ๆ หรือไม ซื้ออยางไร ซื้อเมื่อใด และจะซื้อที่ไหน 
เหลานี้ จะตองมีการศึกษาเพิ่มอีกวาผูบริโภคตอบสนอง
ตอการกระตุนเราจากกิจกรรมทางการตลาดหรือ 4 Ps 
ขององคกรอยางไรดวย 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buying 
Decision Process) 
 การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในแตละครั้ง
เปรียบเสมือนเปนกลองดํา ทั้งนี้ เพราะในบางครั้ง
ผูบริโภคยังไมสามารถที่จะใหคําตอบไดวาปจจัยใด
ในตัวผูบริโภคหรือเหตุใดจึงทําใหตัดสินใจเชนนั้น 
และในการทําความเขาใจกระบวนการการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคนั้น นักการตลาดไดพบวาในกระบวนการ
ดังกลาว ประกอบขึ้นดวย 5 ขั้นตอน [5] คือ การ
ยอมรับความตองการที่เกิดขึ้น (Need Recognition) 
การแสวงหาทางเลือก (Identification of Alternative) 
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
การตัดสินใจซื้อ (Purchase and Related Decision) 
และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

 

 
 

ภาพที่ 1: กระบวนการตัดสินใจซื้อ และปจจัยที่มีอิทธิพล
ในการซื้อ [5] 
 

ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้ ลวนไดรับอิทธิพลมาจาก
ปจจัยตางๆ ที่อยูโดยรอบกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค ดังภาพที่ 1 อันไดแก ปจจัยดานสังคม 
เชน ใครเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ปจจัยทาง
จิตวิทยา เชน การรับรู และบุคลิกภาพ ปจจัยดาน
ขาวสารขอมูล ไดแกขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 
ตราสินคา ราคา ผูจําหนายหรือสถานที่จําหนาย
ผลิตภัณฑ และปจจัยดานสถานการณ เชน เวลาที่ทํา
การซื้อ สถานที่ และบรรยากาศในการซื้อ เปนตน  
 

3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
  

  งานวิจัยนี้มีวิธีดําเนินการศึกษาโดยการรวบรวม
ขอมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งวิธีปฐมภูมิใชการ
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามประเภทใหผูตอบกรอกเอง 
และทําการเก็บตัวอยางจากชายที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป
จํานวนทั้งสิ้น 341 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ 
Proportionate Stratified Random Sampling เพื่อใหได
จํานวนตัวอยางในสัดสวนเดียวกับจํานวนประชากรใน
แตละเขตของกรุงเทพมหานคร และเก็บตัวอยางแบบ 
Mall Intercept  

ปจจัยทางสังคม 

(Social and Group Forces) 

 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

(Buying Decision Process) 

 

ขาวสารขอมูล 

(Information) 

ปจจัยดาน

สถานการณ 

(Situation 

Factors) 

ปจจัยทางจิตวิทยา  

(Psychological Forces) 
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  การจัดกลุมของตัวแปรและการหาคาความ
นาเชื่อถือของแบบสอบถามถูกวิเคราะหโดยการวิเคราะห
ปจจัยหรือ Factor Analysis และคํานวณคาสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha สวนการวิเคราะหผลในเชิงพรรณนา
ของพฤติกรรมการบริโภคใชการหาคาความถี่และรอยละ 
การทดสอบสมมุติฐานในสวนของการหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงใชการทดสอบแบบไคสแควร 
( 2χ -Test for Independence) และใชการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อหาความแตกตางของ
ระดับความสําคัญที่ผูบริโภคใหกับกลุมปจจัยหลักทาง
การตลาดแตละตัว 
 

4.  ผลการดําเนินงาน 
  

  เนื่องจากคําถามหรือปจจัยยอยในแบบสอบถาม
แตละสวนมีความสัมพันธกันสูงมาก จึงใชเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัย (Factor analysis) เพื่อจัดกลุมคําถาม
เหลานี้ โดยผลการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) 
สําหรับแบบสอบถามในสวนปจจัยทางการตลาด 
พบวาสามารถจัดกลุมคําถามหรือปจจัยยอยที่มีคา 
Factor Loading ภายใต Component เดียวกันในชวง 
0.345 ถึง 0.825 และคา Eigenvalue มากกวา 1 ใหเปน
กลุมปจจัยหลักไดทั้งหมด 9 กลุมดังในตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2:  Cronbach’s Alpha ของกลุมปจจัย 
ทางการตลาด  
ปจจัยทางดานการตลาดของสินคา #

ปจจัย
ยอย 

Cronbach’s 
Alpha 

 ดานผูผลิตและตราสินคา 2 0.884 
 ดานบรรจุภัณฑ 4 0.841 
 ดานฉลาก 4 0.789 
 ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 6 0.756 
 ดานลักษณะทางกายภาพของ

ผลิตภัณฑ 
4 0.724 

 ดานราคา 3 0.831 
 ดานสถานที่จัดจําหนาย 5 0.860 
 ดานการใหขอมูลของผลิตภัณฑ 5 0.874 
 ดานการสงเสริมการตลาด 4 0.756 

 

และเมื่อพิจารณาถึงคาความเชื่อถือไดของแตละ
ปจจัยหลัก พบวาปจจัยหลักทางดานการตลาดทั้ง 9 ปจจัย 
มีคาความเชื่อถือไดในชวง 0.724 ถึง 0.884 โดยคา
ความเชื่อถือไดทั้งหมดมีคามากกวา 0.60 จึงแสดงให
เห็นวาแบบสอบถามมีความสอดคลองภายในของคําตอบ
คอนขางสูง ดังนั้นขอมูลที่ไดมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชวิเคราะหและทดสอบสมมุติฐานตอไป 
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ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 ลักษณะของกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังใน
ตารางที่ 3  
ตารางที่ 3: ลักษณะของกลุมตัวอยาง (n = 341) 

 
พฤติกรรมของผูบริโภคชายในการซื้อผลิตภัณฑนม
แคลเซียมสูง 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการ
ซื้อสินคาจํานวน 341 คน ดวยพรรณนาสถิติแสดงใน
ตารางที่ 4  
 
 
 
 

ตารางที่ 4 : พฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ 
                   (n = 341) 

พฤติกรรมของผูบริโภคตอนม
แคลเซียมสูง ความถี ่ รอยละ 

ประโยชนของการดื่มนมแคลเซียมสูง   

ทราบ 341 100.00 

ไมทราบ 0 0.00 

บุคคลท่ีมีสวนในการตัดสินใจซื้อ   

ตนเอง 291 85.34 

บุคคลในครอบครัว 50 14.66 

ความถี่ในการซือ้   
> 1 คร้ังตอสัปดาห 163 47.80 
1 คร้ังตอสัปดาห 90 26.39 
≤  1 คร้ังตอสองสัปดาห 88 25.81 

จํานวนเงินท่ีใชซื้อตอครั้งโดยเฉลี่ย   
ตั้งแต 101 บาทขึ้นไป 153 44.87 
50 - 100 บาท 114 33.43 

นอยกวา 50 บาท 74 21.70 
 

ผูบริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูง
ทุกคนทราบถึงประโยชนของการดื่มนมแคลเซียมสูง
และมีความรูเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนซึ่งสวนใหญ
เห็นวานมแคลเซียมสูงจะชวยทําใหกระดูกและฟน
แข็งแรง ทั้งยังเปนการปองกันภาวะกระดูกพรุน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพ [2] ที่ระบุวาผูบริโภค
นมแคลเซียมสูงเล็งเห็นวานมมีคุณคาตอรางกาย 
เสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรงและมีความตระหนักถึง
โรคกระดูกพรุน  

เมื่อพิจารณาดานการตัดสินใจซื้อ พบวาบุคคล
ที่มีสวนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูง
มากที่สุดคือตนเองถึงรอยละ 85.34 รองลงมาไดแก

ปจจัยสวนบุคคล รอยละ 
อาย ุ 18 – 25 ป 34.02 
 26 - 34 ป  28.74 
 35 - 44 ป 19.65 
 45 - 54 ป 12.32 
 ตั้งแต 55 ป ขึ้นไป 5.28 
สถานภาพ โสด 56.60 
 สมรสแลว (มีบุตร) 26.98 
 สมรสแลว (ยังไมมีบุตร) 13.78 
 หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 2.64 
การศึกษา ปริญญาตรี 56.60 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากวา 20.23 
 ปวส. / อนุปริญญา 14.66 
 สูงกวาปริญญาตรี 8.50 
อาชีพ พนักงานบริษัท 34.90 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21.41 
 นักเรียน/นักศึกษา 20.82 
 ธุรกิจสวนตัว 16.72 
 อื่น ๆ 6.16 
รายได 20,001 บาทขึ้นไป 32.84 
 15,001 - 20,000 บาท 12.61 
 10,001 - 15,000 บาท 20.23 
 5,001 - 10,000 บาท 20.53 
 ≥ 5,000 บาท 13.78 
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บุคคลในครอบครัวซึ่งมีสัดสวนที่นอยกวามากคือ
เพียงรอยละ 14.66  

นอกจากนี้ ผูบริโภคสวนใหญหรือเกือบ
ครึ่งหนึ่งนิยมซื้อผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงมากกวา 1 ครั้ง
ตอสัปดาห และในแตละครั้งจะใชเงินในการซื้อโดย
เฉลี่ยต้ังแต 101 บาทขึ้นไปมากที่สุด  

ในสวนของประเภทผลิตภัณฑนมแคลเซียม
สูงที่รูจัก พบวาผูบริโภคกลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑ
นมแคลเซียมสูงประเภทนมพรอมดื่ม UHT มากที่สุด 
รองลงมาคือประเภทนมเปรี้ยวพรอมดื่ม และนมพาสเจอรไรซ
แคลเซียมสูง (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 : ประเภทผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงที่
ผูบริโภครูจัก  

ผลิตภัณฑ 
นมแคลเซียมสูง 

ที่รูจัก 

% ของการตอบ, 
n = 722 

%เมื่อเทียบกับ
ผูบริโภค 

กลุมตัวอยาง,  
n = 341 

นมพรอมดื่ม UHT  40.03 84.75 
นมเปรี้ยวพรอมดื่ม 23.96 50.73 
นมพาสเจอรไรซ 23.27 49.27 
นมผง 12.05 25.51 
อื่น ๆ 0.69 1.47 
รวม 100.00 211.73 

 
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงที่บริโภค

ใน 1 เดือนที่ผานมา พบวาไดผลในทิศทางเดียวกันคือ
ผูบริโภคกลุมตัวอยางจะบริโภคผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูง
ประเภทนมพรอมดื่ม UHT มากที่สุดถึงรอยละ 49.53 
ของคําตอบทั้งหมด รองลงมาคือประเภทนมเปรี้ยว
พรอมดื่ม นมพาสเจอรไรซ และนมผง  

ในดานสถานที่ซื้อนมแคลเซียมสูง พบวา
ผูบริโภคกลุมตัวอยางจะซื้อจากรานสะดวกซื้อมากที่สุด 
(29.7% ของจํานวนคําตอบ) ตามดวยซุปเปอรสโตร 

(28.43%) รานคาปลีกทั่วไป (15.48%) และซุปเปอรมารเก็ต 
(14.09) ตามลําดับ  

เมื่อวิเคราะหถึงเหตุผลที่ผูบริโภคซื้อนม
แคลเซียมสูง พบวาผูบริโภคกลุมตัวอยางซื้อไปเพื่อ
บริโภคเองถึงรอยละ 58.72 ของจํานวนคําตอบ 
รองลงมาคือซื้อเพื่อใหคนในครอบครัวและซื้อใหแฟน 
สําหรับเหตุผลที่ผูบริโภคดื่มนมแคลเซียมสูงก็เพื่อบํารุง
ใหสุขภาพแข็งแรงถึงรอยละ 42.99 ของจํานวนคําตอบ 
รองลงมาคือเพื่อชวยปองกันโรคกระดูกพรุนรอยละ 
32.84  

ดานตรายี่หอ ผูบริโภคนิยมยี่หอโฟรโมสต
มากที่สุดถึงรอยละ 25.27 ของจํานวนคําตอบ รองลงมา
คือ ดัชมิลล (17.26%) เมจิ (10.03%) แอนลีน (9.45%) 
และตราหมี (8.49%) 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อ 
 การวิเคราะหดวยตารางแจกแจงความถี่รวม
ถึงความสัมพันธของอายุตอจํานวนเงินที่ใชซื้อผลิตภัณฑ
ตอครั้งโดยเฉลี่ย พบวาผูบริโภคในชวงอายุที่มากขึ้น
จะมีสัดสวนจํานวนคนที่ใชจายตอครั้ง 100 บาทขึ้นไป 
มากกวาผูบริโภคในชวงอายุที่นอยกวาอยางมีนัยสําคัญ
ที่ p < 0.001  
ตารางที่ 6: จํานวนเงินที่ใชซื้อจําแนกตามอายุ 

จํานวนเงินที่ใชซื้อสินคา 
ตอคร้ังโดยเฉลี่ย (%) ชวงอาย ุ

< 50 บาท 50-100 บาท >100 บาท 
รวม 
(%) 

18 – 25 ป 33.62 33.62 32.76 100.00 
26 - 34 ป 22.45 36.73 40.82 100.00 
35 - 44 ป 13.43 26.87 59.70 100.00 
45 ป ขึ้นไป 6.67 35.00 58.33 100.00 

รวม 21.70 33.43 44.87 100.00 
2χ  = 27.069 / df = 6 / p-value < 0.001 
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นอกจากนี้สถานภาพสมรสก็มีความสัมพันธ
กับจํานวนเงินที่ใชซื้อตอครั้งและความถี่ในการซื้อสินคา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยพบวา
ผูบริโภคที่สมรสแลว (ยังไมมีบุตร และมีบุตร) จะมี
สัดสวนของกลุมตัวอยางที่ใชเงินซื้อสินคาตอครั้ง
ในชวง 100 บาทขึ้นไปมากกวาผูบริโภคที่หยาราง 
หมาย หรือเปนโสด ซึ่ง 2 กลุมหลังนี้ จะมีสัดสวนใน
การใชเงินซื้อสินคาตอครั้งในชวง 50 - 100 บาทมากกวา  
 สวนของความถี่ในการซื้อสินคา พบวา
สัดสวนของผูบริโภคที่สมรสแลวมีบุตรหรือยังโสด
จะมีความถี่ในการซื้อกวา 1 ครั้งตอสัปดาหมากกวา
กลุมสมรสแลวไมมีบุตรหรือหยาราง/หมาย  
 
ตารางที่ 7:  จํานวนเงินที่ใชซื้อจําแนกตามสถานภาพสมรส 

จํานวนเงินที่ใชซื้อสินคา 
ตอคร้ังโดยเฉลี่ย (%) สถานภาพ

สมรส 
< 50 บาท 50-100 บาท  >100 บาท 

รวม (%) 

โสด 30.57 35.23 34.20 100.00 
สมรสแลว 
(ไมมีบุตร) 

12.77 25.53 61.70 100.00 

สมรสแลว 
(มีบุตร) 

9.78 31.52 58.70 100.00 

หยาราง/
หมาย 

0.00 55.56 44.44 100.00 

รวม 21.70 33.43 44.87 100.00 
2χ  = 30.970 / df = 6 / p-value < 0.001 

 

ตารางที่ 8:  ความถี่ในการซื้อจําแนกตามสถานภาพสมรส 

ความถี่ในการซื้อ (%)  
ตอสัปดาห สถานภาพสมรส 

> 1 คร้ัง 1 ครั้ง < 1 คร้ัง 
รวม (%) 

โสด 52.85 26.42 20.73 100.00 
สมรสแลว  
(ไมมีบุตร) 

40.43 14.89 44.68 100.00 

สมรสแลว  
(มีบุตร) 

43.48 29.35 27.17 100.00 

หยาราง / หมาย  22.22 55.56 22.22 100.00 
รวม 47.80 26.39 25.81 100.00 

2χ  = 17.245/ df = 6 / p-value = 0.008 
 

 สําหรับความสัมพันธของระดับการศึกษา
กับความถี่ในการซื้อสินคา พบวากลุมผูบริโภคที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย
จะมีสัดสวนของจํานวนตัวอยางที่ซื้อสินคามากกวา 1 ครั้ง
ตอสัปดาหมากกวากลุมอื่นๆ ถึงเกือบ 2 เทา  
 

ตารางที่ 9: ความถี่ในการซื้อจําแนกตามระดับ
การศึกษา 

ความถี่ในการซื้อ (%)  
ตอสัปดาห ระดับการศึกษา 

> 1ครั้ง 1 คร้ัง  < 1 ครั้ง 
รวม (%) 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

55.07 24.64 20.29 100.00 

ปวส./อนุปริญญา 38.00 20.00 42.00 100.00 
ปริญญาตรี 50.26 27.98 21.76 100.00 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
31.03 31.03 37.94 100.00 

รวม 47.80 26.39 25.81 100.00 
2χ  = 13.763 / df = 6 / p-value = 0.032 

  

 ในสวนของความสัมพันธของรายไดกับจํานวนเงิน
ที่ใชซื้อตอครั้ง พบวากลุมผูบริโภคที่มีรายได15,001 บาท
ขึ้นไปจะมีสัดสวนของผูบริโภคที่ซื้อสินคาตอครั้ง
ในชวง 100 บาทขึ้นไปมากกวากลุมที่มีระดับรายได
ตํ่ากวาถึง 2 เทา 
 

ตารางที่ 10:  จํานวนเงินที่ใชซื้อจําแนกตามรายได 
จํานวนเงินที่ซื้อสินคาตอคร้ัง (%) ระดับรายได

ตอเดือน 
(บาท) < 50 บาท 50-100 บาท  >100 บาท 

รวม 
(%) 

< 5,000  31.91 38.30 29.79 100.00 
5,001 - 
10,000  

38.57 38.57 22.86 100.00 

10,001 - 
15,000  

27.54 36.23 36.23 100.00 

15,001 - 
20,000  

2.33 34.88 62.79 100.00 

≥  20,001  10.72 25.89 63.39 100.00 
รวม 21.70 33.43 44.87 100.00 

2χ  = 51.903/ df = 8 / p-value < 0.001 
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ความสําคัญของปจจัยทางการตลาดตอการซื้อ
ผลิตภัณฑ 
 คาเฉลี่ยของความสําคัญที่ผูบริโภคจํานวน 
341 คนใหกับกลุมปจจัยหลักทางการตลาดทั้งหมด 9 กลุม 
แสดงในตารางที่ 11 ผูบริโภคเห็นวาปจจัยทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงมากที่สุด
คือปจจัยหลักดานคุณภาพผลิตภัณฑโดยจะให
ความสําคัญมากกับปจจัยยอยในดานความสะอาดและ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ประโยชนที่ไดจากการดื่ม 
และความสดใหมของผลิตภัณฑ รองลงมาคือปจจัยหลัก
ดานฉลากในปจจัยยอยดานฉลากสินคาหรือวัน เดือน 
ปที่ผลิต และการแจงรายละเอียดปริมาณแคลเซียม 
ดานราคา เชน ความเหมาะสมของราคา และความ
ประหยัดจากการซื้อเปนแพ็ค ตามดวยปจจัยดานสถานที่
จัดจําหนาย คือสามารถหาไดงาย มีช่ือเสียงนาเชื่อถือ 
และมีการจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบ ดานบรรจุภัณฑ
คือบรรจุภัณฑเก็บรักษาผลิตภัณฑไดดีและพกพาได
สะดวก ดานชื่อเสียงของผูผลิตและตราสินคา ดาน
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ ไดแก รสชาติ
และความเขมขนของผลิตภัณฑ และดานการใหขอมูล
ของผลิตภัณฑตอลูกคา สวนปจจัยหลักที่ผูบริโภคให
ความสําคัญนอยที่สุดคือปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดซึ่งเนนความสําคัญของปจจัยยอยเรื่องการ
ลดราคาและการใหของแถม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 11:  ความสําคัญของปจจัยหลักทางการตลาด 
ที่มีตอการซื้อผลิตภัณฑ (1 = นอยที่สุด; 5 = มากที่สุด) 
 

ปจจัยหลักทางการตลาด คาเฉลี่ย 
 ดานคุณภาพผลิตภณัฑ 4.34a 

 ดานฉลาก 4.12b 

 ดานราคา 4.10b 

 ดานสถานที่จัดจําหนาย 3.95c 

 ดานบรรจุภัณฑ 3.77d 

 ดานผูผลิตและตราสินคา 3.75d 

 ดานลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ 

3.66e 

 ดานการใหขอมูลของผลิตภัณฑ 3.53f 

 ดานการสงเสริมการตลาด 3.50f 

คาเฉลีย่ที่มีอักษรตางกันแสดงความแตกตางทางสถิติ (p < 0.05) 
  

ขอมูลเพิ่มเติมยังระบุวา ผูบริโภคสวนใหญ
มีความเห็นวาราคาของผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงใน
ทองตลาดนั้นมีความเหมาะสมแลวมากที่สุดถึงรอยละ 
69.50 และมีความคิดเห็นวาไมเหมาะสมเนื่องจากแพง
เกินไปรอยละ 27.56 สวนความคิดเห็นอื่น ๆ ผูบริโภค
ระบุวาไมแนใจ ไมทราบ และควรลดราคาอีกรอยละ 
2.35 นอกจากนี้ยังพบวาผูบริโภคคิดเห็นวาสื่อโฆษณา
ที่เหมาะสมมากที่สุดไดแกการโฆษณาทางโทรทัศน
ถึงรอยละ 95.0 เมื่อเทียบกับจํานวนผูบริโภคกลุม
ตัวอยางทั้งหมด รองลงมาไดแกการโฆษณาผานทาง
หนังสือพิมพรอยละ 54.84 โดยประเภทของกีฬาที่
เหมาะสําหรับใชในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑนม
แคลเซียมสูงมากที่สุดคือ ฟุตบอล ว่ิง และบาสเกตบอล 
ตามลําดับ 
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5.  บทสรุป 
 

ผลการศึกษาสรุปไดวาผูบริโภคนมแคลเซียมสูง
ทราบถึงประโยชนของการดื่มนมเปนอยางดี และ
สวนใหญบริโภคเพื่อบํารุงใหสุขภาพแข็งแรงและเพื่อ
เปนการปองกันภาวะกระดูกพรุน นอกจากจะซื้อไป
เพื่อบริโภคเองแลว ยังพบวาบุคคลที่มีสวนในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงมากที่สุดคือตัว
ผูบริโภคเอง รองลงมาไดแกบุคคลในครอบครัว  

ผูบริโภคสวนใหญหรือเกือบครึ่งหนึ่งนิยม
ซื้อผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 
หรือในแตละครั้งจะใชเงินในการซื้อมากกวา100 บาท
ขึ้นไปมากที่สุด โดยผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงที่รูจัก
และดื่มมากที่สุดคือนมพรอมดื่ม UHT รองลงมาคือ
ประเภทนมเปรี้ยวพรอมดื่ม และนมพาสเจอรไรซ 

ในดานสถานที่ซื้อ พบวาผูบริโภคกลุมตัวอยาง
จะซื้อจากรานสะดวกซื้อมากที่สุด ตามดวยซุปเปอรสโตร 
รานคาปลีกทั่วไป และซุปเปอรมารเก็ต โดยตรายี่หอ
ที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุดคือโฟรโมสต ตามดวยดัชมิลล 
เมจิ และ แอนลีน  

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงกับปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ทําใหสรุปไดวา กลุมผูบริโภคที่เปน
กลุมเปาหมายหลักคือมีความถี่ในการซื้อหรือปริมาณ
ในการซื้อแตละครั้งสูง คือ กลุมที่มีอายุปานกลางถึงสูง 
คืออายุต้ังแตประมาณ 30 ปขึ้นไป โสดหรือสมรสแลว 
มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี 
และมีรายไดมากกวา15,000 บาทขึ้นไปตอเดือน 

ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
ผลิตภัณฑนมแคลเซียมสูงมากที่สุดคือปจจัยดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ อันไดแกความสะอาดและปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ ประโยชนที่ไดจากการดื่ม และความสดใหม
ของผลิตภัณฑ  รองลงมาคือปจจัยดานฉลาก ไดแก
ฉลากสินคาหรือวัน เดือน ปที่ผลิต ดานราคา เชน 
ความเหมาะสมของราคา ตามดวยดานสถานที่จัด
จําหนาย คือสามารถหาไดงาย มีช่ือเสียงนาเช่ือถือ 
ดานบรรจุภัณฑคือบรรจุภัณฑเก็บรักษาผลิตภัณฑได
ดีและพกพาไดสะดวก ดานชื่อเสียงของผูผลิตและตราสินคา 
และดานลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑไดแก 
รสชาติและความเขมขนของผลิตภัณฑ รวมทั้งดาน
การใหขอมูลของผลิตภัณฑตอลูกคา สวนปจจัยที่
ไดรับความสําคัญนอยที่สุดคือปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  
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