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การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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ยุทธศาสตร์ สาํ คัญในการพัฒนาประเทศประการหนึ่ง คือ การมุ่งพัฒนาฐานความรู ้ของบุคลากรของ
ประเทศ งานวิจยั และพัฒนาด้านวิชาการจึงเป็ นภาระหน้าที่ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพึงตระหนักและให้
ความสําคัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั และพัฒนา โดยการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างเครื อข่าย
และศักยภาพของนักวิจยั สู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
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การจัด ประชุ ม วิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมระดับ ชาติ ครั้ งที่ 6 และการจัด ประชุ ม วิ ช าการ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ 2013 ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมที่จดั ขึ้นในครั้งนี้ จึงสอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ยังได้รับความร่ วมมื อจากสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาทางด้านครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมอีก 9 แห่ง ให้ความร่ วมมือเป็ นพันธมิตรเครื อข่าย เพื่อสร้าง
ศัก ยภาพของนัก วิ จ ัย โดยได้รั บ การสนับ สนุ น และความร่ ว มมื อ จากสถานประกอบการ ศิ ษ ย์เ ก่ า และ
นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ั น การสร้ า งพลั ง ความร่ วมมื อ เช่ น นี้ จะช่ ว ยส่ ง เสริ มให้ ก ารพัฒ นาวิ ช าการด้ า น
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมได้ขยายสู่ วงการวิชาชีพและวิชาการ ในระดับสากลเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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ในนามของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ขอร่ วมแสดงความยินดี
และขอให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ขอแสดงความชื่นชม
และขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ าของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ในฐานะเจ้าภาพการจัด
ประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติ 2013 ที่ได้พยายามดําเนินการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เป็ นอย่างดี ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู ้อนั ทรงคุณค่านี้ ให้ดาํ เนิ นการไปได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่ อการพัฒ นาการศึ ก ษาและวิ จ ัย ด้า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ และครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมของประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ)
อธิการบดี
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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สารจากคณบดี
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
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การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ได้จดั ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 สําหรับการจัดประชุ มวิชาการ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 และประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ 2013
ระหว่ า งวัน ที่ 28–29 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ หอประชุ ม เบญจรั ต น์ อาคารนวมิ น ทรราชิ นี มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ในหัวข้อเรื่ อง “Engineering and Technical Education” ครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นเวทีให้นกั วิจยั นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูป้ ระกอบการ ตลอดจนผูท้ ี่สนใจ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้มี โอกาสพบปะเพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ นและประสบการณ์ ด้าน
วิชาการ อันนํามาซึ่ งการพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ สังคม
การเมื อ ง สิ่ ง แวดล้อ มและเทคโนโลยี ข องแต่ ล ะประเทศในปั จ จุ บ ัน อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่ วมมือด้านการวิจยั ในระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็งเพิม่ มากขึ้น
ในนามของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนิ นงานการจัดการประชุ ม
วิชาการทุก ๆ ท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้ให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุ นการจัดประชุมวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการจัดประชุมวิชาการ
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ 2013 บรรลุวตั ถุประสงค์และประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยดี โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร, Technical University of Dresden และสมาคม
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมไทย ตลอดจนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศทุกท่าน ท้ายนี้
ต้องขอขอบคุ ณวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ แขกผูม้ ีเกี ยรติ ผูบ้ ริ หารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมมือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดงาน หากมีขอ้ บกพร่ องประการ
ใดคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมขอน้อมรับและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล)
คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้จดั การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม ในระดับชาติอย่างต่อเนื่ องมา
ทุ ก ๆ ปี ครั้ งนี้ จัด เป็ นครั้ งที่ 6 โดยในปี นี้ ยัง เป็ นการร่ ว มเฉลิ ม ฉลองครบรอบ 55 ปี ของมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมอีก
ด้วย ซึ่งทุกครั้งที่จดั การประชุม คณะผูจ้ ดั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ ง พัฒนา โดยมีนโยบายในการส่ งเสริ ม อํานวย
ความสะดวก เอื้อให้แก่ผวู ้ ิจยั ทั้งการปรับแผนช่ วงเวลาของการจัดประชุม การจัดส่ งผลงานทางออนไลน์
การกําหนดแบบฟอร์มในการส่ งเอกสารผลงานวิจยั การแจ้งผล การสื่ อสารกับผูว้ ิจยั การส่ งผลงานวิจยั ให้ถึง
ผูป้ ระเมิ น การคัด กรองผูป้ ระเมิ น ที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะสาขาอย่า งแท้จ ริ ง โดยผ่า นการคัด กรองจากกอง
บรรณาธิ การซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในคณะฯ โดยในครั้งนี้ มีบทความวิจยั ที่ส่งผ่านเข้า
ระบบทั้งสิ้ น 93 ผลงานวิจยั ผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะสาขาทั้งสิ้ น 80 ผลงานวิจยั ลงตีพิมพ์เพื่อ
นํา เสนอผลงานวิ จ ัย ทั้ง สิ้ น 80 ผลงานวิ จ ัย ซึ่ ง คณะกรรมการจัด งานการประชุ ม ขอถื อ โอกาสนี้ ขอบ
พระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ประเมินผลงานด้านวิชาการ เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อการ
เผยแพร่ การนําเสนอต่อสังคมโดยรวม ขอขอบคุณผูว้ ิจยั ทุกท่านที่ได้ส่งผลงงานวิจยั เข้าร่ วมงานในครั้งนี้
การประชุ มวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อเรื่ อง “Engineering and Technical
Education” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หวังเป็ นเวทีหนึ่งที่นกั วิชาการจะได้เผยแพร่ ผลงานวิจยั
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมกัน นอกจากนี้การจัดประชุมยังประกอบด้วยการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
การอภิปรายเสวนา โดยท่านผูท้ รงคุณวุฒิ โดยได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นทุกครั้งที่ผา่ นมา
ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการดําเนิ นการจัดประชุมวิชาการฯ ขอยึดแนวทางการร่ วมสร้างสรรค์
พัฒนาสังคมไทยเพื่อความยัง่ ยืน ขอกราบขอบคุณท่านประธานเปิ ดงานและบรรยายพิเศษ ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่ วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากมี
ข้อบกพร่ องประการใด คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการฯ ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดงาน
การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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สารบัญ
รหัสบทความ
NCTechEd06TEE01

ชื่อบทความและผู้แต่ ง
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
การพัฒนาชุดปฏิบตั ิการแบบบูรณาการเรื่ องระบบการสื่ อสารข้อมูลแบบไร้สาย

หน้ า
1
3

ฐิ ติพงษ์ เลิศวิริยะประภา, จุมพล อุดมชัยบรรเจิ ด และนายชาคริ ตย์ แก้ วใส

NCTechEd06TEE02

โปรแกรมจําลองสายอากาศไมโครสตริ ปแพตช์โดยใช้วธิ ีการวนรอบของคลื่น

10

NCTechEd06TEE03

โมดูลสังเคราะห์ความถี่สาํ หรับวิทยุกระจายเสี ยงระบบเอฟเอ็ม
ณั ฐวุฒิ พานิชเจริ ญ และอัญชลี พานิชเจริ ญ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ดา้ นวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในจังหวัดราชบุรี
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
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ณพงศ์ วรรณพิรุณ และปณิ ตา วรรณพิรุณ
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เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
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การพัฒนาระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI
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ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ กรณี ศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
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บริหารอาชีวศึกษาและวิจัยพัฒนาหลักสู ตร
การศึกษาความคิดเห็นของครู ที่มีต่อหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สมทรง คุปตะนาวิน และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

การศึกษาความต้องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเอง
ของระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่ต่างกัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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วริ ล ชัยเฉลิม, ชัยวิชิต เชี ยรชนะ และประดิษฐ์ เหมือนคิด

การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา
แบบทุกคนมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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พิชัย วาจนสุนทร และตระกานต์ ทะสั งขา
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางานสําหรับอาชีวศึกษาไทย
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ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในสาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บุญสา ประเสริ ฐสวัสดิ์ และวรพจน์ ศรี วงษ์ คล
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มัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการวัดเครื่ องวัดและการวัดทางไฟฟ้ าของ
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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เสกสรร ชะนะ, กันตภณ มะหาหมัด, สุรพันธ์ ตันศรี วงษ์ และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

การประเมินความความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ของนักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
ประเที ยบ พรมสี นอง, และวรพจน์ ศรี วงษ์ คล

การพัฒนากระบวนการดําเนินงานสําหรับระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์
ในรู ปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา

Ed

NCTechEd06TEM11

06

NCTechEd06TEM10

367

373

บุษราคัม ทองเพชร, สุราษฎร์ พรมจันทร์ และสมคิ ด แซ่ หลี

ch

NCTechEd06IBA01

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
การศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีและแนวทางป้ องกันตามทัศนะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
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วรทัย ประจักษ์ เพิ่มศักดิ์
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การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

387

ทิ พยวัลย์ ศรี พนม
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การศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุและแนวทางป้ องกันตามทัศนะของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ

394

N

วรภร โจแฮนสั น
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เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนฝึ กทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ์
วิชาเครื่ องรับวิทยุ (2104 - 2209) เรื่ อง เครื่ องรับวิทยุเอฟเอ็มหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง 2546 )
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ศิริวรรณ พวงภู่, อรรณพ ภาคพาไชย, สิ ทธิ โชค อรุ ณชัย และรั ฐพล จิ นะวงค์
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การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียร่ วมกับชุดสาธิตการเรี ยนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กรณี ศึกษา:วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง

408

จันทร์ ขาว สายแปลง และณรงค์ เครื อกันทา
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การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ องการเขียนแบบเบื้องต้น
สําหรับปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบและการผลิต
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ภูวดล ทาฟั่ น, สุธิดา ชัยชมชื่ น และวิทวัส ทิ พย์ สุวรรณ
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การศึกษาการยอมรับเพศที่สามโดยภาพยนตร์ส้ นั เรื่ อง “Relationship”
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การประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
แบบรู้เรี ยนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภริ ดา ภู่ศิริ และวรพจน์ ศรี วงษ์ คล

การประเมินความต้องการการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาต่อกิจกรรมของ
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(K-radio)
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พรสวรรค์ จันทะคัด

การพัฒนาระบบจัดการเรี ยนรู้ที่มีการคัดกรองจริ ตและให้คาํ ปรึ กษา
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สิ ริพร เอี่ยมวิลยั , สุราษฎร์ พรมจันทร์ และจิ รพันธุ์ ศรี สมพันธุ์
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คอมพิวเตอร์ ศึกษา
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับผูท้ ี่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ โดยจัดการเรี ยนรู้แบบปัญหาเป็ นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
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บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริ ม รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1
สําหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ

455

นิพนธ์ พิมพ์ เบ้ าธรรม, อัญวีณ์ ไชยวชิ ระกัมพล และอลงกรณ์ อัมพุช

การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนเสริ ม เรื่ องเลขยกกําลังและพื้นฐานทางเรขาคณิ ต
รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 บนแอนดรอยด์แท็บแล็ต
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เพ็ญนภา พวงทอ และสุธิดา ชัยชมชื่ น
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การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ทฤษฎีการเสริ มแรง เรื่ อง สนุกกับภาษา
ของนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรี ยนวัดโมลี (นันทวิมล)

467

วรรษมน มียอด
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การพัฒนาเว็บช่วยฝึ กอบรมแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่ องระบบหลักประกันและประกันภัย
กรณี ศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
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สุชยา เอนกทรั พย์ , สุธิดา ชัยชมชื่ น และวิทวัส ทิ พย์ สุวรรณ
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การพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน เรื่ อง คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
สําหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อรนุช พงษา, สุธิดา ชัยชมชื่ น และวิทวัส ทิ พย์ สุวรรณ
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การพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย
Development of an Integrated Experimental Set on Wireless
Communication System

ฐิติพงษ เลิศวิรยิ ะประภา1, จุมพล อุดมชัยบรรเจิด2, และชาคริตย แกวใส3
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุด
ปฏิ บั ติ ก ารแบบบู ร ณาการเรื่ อ งระบบการสื่ อ สารข อ มู ล แบบไร ส าย สํ า หรั บ ใช ใ นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระบบโทรคมนาคมขั้ น สู ง
(Advanced Telecommunication System Laboratory) ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ชุดปฏิบัติการแบบบูรณา
การเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ประกอบไปดวย ชุดทดลอง ใบทดลอง แบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบหลัง
เรียน และโปรแกรม Xbee API นําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป 3 และ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ
ระบบโทรคมนาคมขั้นสูง แบงออกเปนกลุม ๆ ละ 2 คน ทําการทดลองดวยชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูล
แบบไรสาย จํานวนทั้งสิ้น 3 การทดลอง จากนั้นทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเก็บผลมาวิเคราะห
ประสิทธิภาพตอไป
ผลการวิจัยปรากฏวา ชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย มีประสิทธิภาพ 96.06/91.90 ซึ่งสูง
กวาเกณฑที่กําหนด 80/80
คําสําคัญ: ระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย โครงขายตัวตรวจจับแบบไรสาย มาตรฐาน IEEE 802.15.4
Abstract
The purpose of this experimental research is to develop and find efficiency of experimental set on wireless
communication system. This experimental set is intentionally used for teaching in the advanced telecommunication
system laboratory, Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King
Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) under the standard of 80/80. Tools used in this
research are the integrated experimental set, work sheet, tests, and Xbee API program. The samples groups are 10
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undergraduate students who enrolled the subject of advanced telecommunication laboratory at Department of Teacher
Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, KMUTNB. The students are divided into 5 groups,
2 students for each group. All of students did all three topics of the experimental set. The tests have been performed
during the experiments on each topic. Then, the post-test is done for efficiency analysis.
The results of the research revealed that the integrated experimental set on wireless communication system has
efficiency of 96.06/91.90 which is higher than the standard of 80/80 according to the hypothesis.
Keyword: Wireless Communication System, Wireless Sensor Network, IEEE 802.15.4
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ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ด า นการสื่ อ สารข อ มู ล แบบไร ส าย
(Wireless Communication) โดยอาศัยการเชื่อมตอโครงขายตัว
ตรวจจับแบบไรสาย (Wireless Sensor Network) มีใชงานกัน
อย า งแพร ห ลายในงานอุ ต สาหกรรม งานสิ่ ง แวดล อ ม งาน
กอ สรางและงานทางการแพทย เชนในงานอุต สาหกรรมตัว
ตรวจจับ (sensor) ไดถูกนํามาติดตั้งไวในอุปกรณผสมสารเคมี
ขนาดใหญ ห รื อ ท อ ส ง สารเคมี ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
ตรวจจับการรั่วซึมของสารเคมี [1] ในดานงานทางสิ่งแวดลอม
มีการฝงอุปกรณตัวตรวจจับไวในรังนกที่หายากบางชนิดเพื่อ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีผลตอการยายถิ่นฐาน
ของนกเหล า นั้ น [1] ในด า นงานก อ สร า งได ถู ก นํ า มาใช ใ น
การศึกษาผลกระทบของแผนดินไหวตอโครงสรางอาคารโดย
ฝงตัวตรวจจับไวภายใตกําแพงที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อวัดขอมูลที่
ไดจากการจําลองแผนดินไหวในลักษณะตางๆ เปนตน [1] ใน
อดีตการรับสงขอมูลจากตัวตรวจจับจะใชสายนําสัญญาณซึ่งทํา
ให มี ค วามยุ ง ยากในการติ ด ตั้ ง ในบางพื้ น ที่ สิ้ น เปลื อ ง
งบประมาณ และยากตอการบํารุงรักษา ในปจจุบันไดมีการนํา
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารแบบไร ส าย เข า มาช ว ยในการรั บ ส ง
ข อ มู ล จากอุ ป กรณ ตั ว ตรวจจั บ เพื่ อ ให ง า ยต อ การติ ด ตั้ ง และ
สามารถขยายพื้นที่การรับสงขอมูลได
สืบ เนื่องจากในหลักสูต รครุศ าสตรอุ ตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนื อ วิ ช า ปฏิ บัติ ก ารระบบโทรคมนาคมขั้ นสู ง (Advanced
Telecommunication System Laboratory) มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารข อ มู ล [2] และจากการสํ า รวจจาก
อาจารย ผู ส อนในวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระบบโทรคมนาคมขั้ น สู ง
ดังกลาว พบวายังไมมีชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี
ดานการสื่อสารขอมูลแบบไรสายใชในการเรียนการสอน และ
จากการสํารวจชุดทดลองที่มีในป จจุบันมี [3] ชุ ดทดลอง NI
ZigBee RF Test System ซึ่งประกอบไปดวยซอฟตแวร และ
ฮารดแวรทําใหชุดทดลองมีราคาสูงมาก มีความซับซอนของ
การใชงานเกินไป และชุดทดลองของ Piotr Wasilewaki [4]
เรื่อง WIRELESS SENSOR NETWORK STUDENT’S LAB
PROJECT ที่นํามาใชกับผูเรียนจํานวน 15 คน โดยใหผูเรียน
ศึกษาดานความสามารถ และขอจํากัดของเครือขายแบบไรสาย
เชน การตรวจสอบอัตราเร็วเฉลี่ยในการสงขอมูลจากอุปกรณ
เซ็นเซอรตางๆ และตรวจสอบขอผิดพลาดของการสง เปนตน
พบวาเนื้อหานั้นยากเกินไป เหมาะสมกับการเรียนรูขั้นสูงและ
วิจัยเพื่อพัฒนา ชุดทดลองทั้งสองจึงไมเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของเครือขายเซ็นเซอรไรสายขั้น
พื้นฐาน และการประยุกตใชงานเบื้องตน
ปจจุบันมีเทคโนโลยีทางดานการสรางโครงขายการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสายหลายประเภท ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตอง
เลือกพิจารณาระบบโครงขายที่เหมาะสมสําหรับใชในการเรียน
การสอน ดังนี้ 1) ระบบ WiFi (Wireless Fidelity) [5] หมายถึง
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย ที่สามารถสื่อสารขอมูลกัน
ไดผานคลื่นวิทยุ ซึ่งสามารถใชงานไดทุกตําแหนงที่คลื่นวิทยุ
ครอบคลุมถึง แตมีพื้นที่การใหบริการที่จํากัดประมาณหนึ่งรอย
เมตรขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม การสื่อสารแบบนี้เหมาะกับการ
ใชงานในอาคารสํานักงานตามหองประชุมหรือใชงานในบาน
ไมเหมาะสําหรับการใชในงานอุตสาหกรรมที่ตองเชื่อมตอกับ
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(Advanced Telecommunication System Laboratory) ภาควิชา
ครุ ศ าสตร ไ ฟฟ า คณะครุศ าสตร อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพื่อใหผูศึกษาสามารถ
นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ง านเบื้ อ งต น และถ า ยทอดความรู ใ ห แ ก
ผูสนใจในงานภาคอุตสาหกรรม

อุปกรณเซ็นเซอรตาง ๆ 2) ระบบ Zigbee เปนระบบโครงขาย
ตัวตรวจจับแบบไรสาย ที่รองรับการเชื่อมตอระบบโครงขาย
ขนาดใหญ เปนโครงข ายที่มี ความยืดหยุน และสามารถที่จ ะ
ขยายโครงขายไดงาย เนนใชอุปกรณที่ใชพลังงานต่ํา มีราคาถูก
เหมาะสํ า หรั บ การเฝ า ระวั ง (Monitor)
และการควบคุ ม
(Control) จึงเปนที่นิยมใชงานกัน อยางแพรหลายในงาน
อุตสาหกรรม งานสิ่งแวดลอม งานกอสรางและงานทางการ
แพทย [6] แตจะมีขอจํากัดคือมีความเร็วในการรับสงขอมูลต่ํา
ซึ่งในการเชื่อมตอโครงขายตัวตรวจจับแบบไรสายไมตองการ
ใชความเร็วสูงในการรับ สงข อ มูล การเชื่ อ มตอ โครงขายตัว
ตรวจจั บ แบบไร ส ายในระบบ Zigbee จึ ง เป น ตั ว เลื อ กที่
เหมาะสมสําหรับใชในการเรียนการสอนในเรื่องการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสาย ที่ใชในงานภาคอุตสาหกรรมมากกวาระบบ
การรับสงขอมูลไรสายแบบอื่น ๆ
เมื่อพิจารณาในดานของการเลือกใชอุปกรณสําหรับการสราง
โครงขายตัวตรวจจับแบบไรสาย จากงานวิจัยของ G. Auriol,
C. Baron [7] เรื่อง “Design lab work in telecom” ไดนําชุด
ทดลองมาใช นั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลั ย INSA
Toulouse จํานวน 2 คน ทําการทดลองเพื่อคนหาขอดีและ
ขอ จํากั ดตาง ๆ ของอุป กรณสื่อ สารขอ มูลแบบไร ส ายต าง ๆ
เชนโมดูล FM 433 MHz และโมดูล Zigbee พบวาโมดูล FM
433 MHz ในระหวางการรับสงขอมูลลักษณะของเครือขาย จะ
เกิดการชนกันและการสูญหายของขอมูลไดงาย ตางจากโมดูล
Zigbee ซึ่งเปนอุปกรณที่สามารถเลือกชองทางการสงขอมูลได
จึงลดความเสี่ยงของการชนกันของขอมูลและการสูญหายของ
ขอมูล และสามารถเชื่อมตอเปนโครงขายแบบดาว, ตนไมและ
แบบตาขายได โมดูล Zigbee จึงเปนอุปกรณที่เหมาะสมที่จะ
นํามาใชในการสรางชุดทดลองในเรื่องโครงขายตัวตรวจจับ
แบบไรสาย ที่สามารถนําไปประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งตองการความมั่นคงในการสงขอมูลและความยืดหยุนในการ
สรางโครงขาย
จากเหตุผลดังกลาวขางตนทางคณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่
จะพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการ
เรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย เพื่อใชประกอบการ
เรี ย นการสอนวิ ช า ปฏิ บั ติ ก ารระบบโทรคมนาคมขั้ น สู ง

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการและ
หาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบ
การสื่ อ สารข อ มู ล แบบไร ส าย โดยมี ร ายละเอี ย ดของการ
ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
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2.1 กําหนดกรอบเนื้อหา
ผูวิจัยทําการศึกษาหลักสูตรและแผนการสอนวิชาปฏิบัติการ
ระบบโทรคมนาคมขั้ น สู ง และวิ เ คราะห เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข อ ง
รวมกับอาจารยประจําวิชา ทําใหไดเนื้อหาที่มีประโยชนและ
เหมาะสมกับนักศึกษา จํานวน 3 หัวขอเรื่อง ดังนี้
2.1.1 คุณสมบัติพื้นฐานของระบบซิกบี
2.1.2 การประยุกตใชงานของตัวตรวจจับไรสายใน
ระบบซิกบี
2.1.3 การเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณ
แบบไรสาย

N

2.2 ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เชิงทดลองเบื้อ งตน (Pre –
Experimental Research) โดยใชแผนการทดลองแบบกลุม
ทดลองกลุมเดียว วัดผลหลังทดลอง (One –Shot Case Design)
[8] ดังภาพที่ 1
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X

O

เมื่อ X เปน ตัวแปรสาเหตุที่จัดกระทํา (Treatment)
O เปน ตัวแปรผลที่ไดจากการทดสอบหลังทดลอง
ภาพที่ 1 การศึกษาแบบกลุมเดียว One –Shot Case Design

สมชาย [9] ไดกลาวถึง ลักษณะการทดลองของแบบแผนการ
ทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลหลังทดลองไว ดังนี้

5
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2.3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การออกแบบสรางชุดทดลองเพื่อใชในการเรียนการสอน
ตองพิจารณาองคประกอบทุก ๆ โดยมนตชัย [10] มีขั้นตอน
การดําเนินการสรางพอสรุปไดดังภาพที่ 2
วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน

Ed

กําหนดวัตถุประสงคการทดลอง
กําหนดรูปแบบของชุดทดลอง

ออกแบบ

C
Te

มี
ลอกเลียนแบบหรือปรับปรุงใหงายขึ้น

ไมมี

ch

ศึกษาแบบจาก Catalog
เพื่อหารูปแบบที่ใกล

สรางตนแบบและเขียนคูมือ
ทดลองใช

ออกแบบ
ไมผาน

ประเมินผล

N

ผาน

สรางชุดถาวร

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบและสรางชุดทดลอง

จากขั้นตอนดังภาพที่ 2 ทําใหไดชุดปฏิบัติการแบบบูรณา
การเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ซึ่งประกอบดวย
ชุดทดลอง ใบทดลอง แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบ
หลั งเรียน และโปรแกรม Xbee API ที่ผ านการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไข ทําใหชุดทดลองมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

NCTechEd06TEE01

2.4 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ดํ า เนิ น การทดลองและเก็ บ ข อ มู ล กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุ
ศาสตร ไฟฟ า ชั้ นป 3 และ ป 4 โดยทํ าการทดลองนอกเวลา
เรียน ผูวิจัยไดสํารวจชวงเวลาที่นักศึกษาวาง และจัดชวงเวลา
การเรี ย น ตามความสะดวกของผู เ รี ย น เนื้ อ หาการทดลอง
ประกอบดวย 3 การทดลองใหญ ใน 1 การทดลองประกอบดวย
2-7 การทดลองยอย รวมทั้งสิ้น 14 การทดลอง การทดลองแต
ละครั้ง จะทดลองครั้งละ 1 การทดลองใหญ ใชเวลาประมาณ
2-3 ชั่วโมง จํานวน 3 ครั้ง และเนื่องจากชุดทดลองมีเพียงชุด
เดียวจึงสามารถทดลองไดทีละกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปน
กลุม ๆ ละ 2 คน จํานวน 5 กลุม โดยในขั้นการทดลอง เริ่มจาก
ผูสอนอธิบายเนื้อหาดวย Power Point เปนเวลา 15 นาที เพื่อให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาและการใชงานของอุปกรณ หลังจากนั้น
ใหนักเรียนทดลอง และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละ
การทดลองใหญ โดยผูสอนสามารถใหคําแนะนําเมื่อเกิดปญหา
ตางๆ ทําใหสามารถทดลองตอไปไดอ ยางตอ เนื่อ ง หลังจาก
ทดลองจบ ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวิเคราะห
ประสิทธิภาพของชุดทดลองตอไป
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1) เปนการศึกษาเพียง 1 กลุม 1 ตัวแปรสาเหตุ ที่ไมมีกลุม
ควบคุม
2) มีการวัด และการสังเกตผลที่เกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง ที่เปน
การทดสอบหลัง เรี ย น (Posttest) และได กลาวไวว าแบบ
แผนการทดลองนี้สามารถนํามาใชเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อนวัตกรรมที่ไดผลิตขึ้น วามีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดหรือไม

3. ผลการดําเนินงาน

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูล
แบบไรสาย โดยมีผลการวิจัยดังตอไปนี้
3.1 ผลการพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบ
การสื่อสารขอมูลแบบไรสาย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาชุดปฏิบัติการ
แบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสายจํานวน
1 ชุด ซึ่งประกอบไปดวย ใบทดลอง แบบทดสอบระหวางเรียน
แบบทดสอบหลั ง เรี ย น คู มื อ การใช ง านของชุ ด ทดลอง ชุ ด
ทดลอง Xbee ชุดแสดงผลไมโครคอนโทรลเลอร และโปรแกรม
Xbee API ดังภาพที่ 3
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ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ชุด
ปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไร
สายที่ผูวิจัยออกแบบและสรางขึ้น มีคาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาของใบทดลองอยูที่ระดับ 4.31 ดาน
เทคนิคการผลิตสื่อชุดทดลองอยูที่ระดับ 4.50 และดานเทคนิค
การผลิตสื่อโปรแกรมอยูที่ระดับ 4.50 ซึ่งสรุปไดวา ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นวาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการ
สื่อสารขอมูลแบบไรสายที่ผูวิจัยออกแบบ และสรางขึ้น ดาน
เทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ ชุ ด ทดลองและด า นเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ
โปรแกรม มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก และดานเนื้อหา
อยูในระดับ ดี โดยมีขอเสนอแนะ คือ การอธิบาย การใชภาษา
ความกระชับของเนื้อหา บางสวนนั้น ยังตองนํามาแกไข

ชุดแสดงผลไมโครคอนโทรลเลอร

ชุดทดลอง Xbee จํานวน 4 ชุด
(ก) ชุดทดลอง Xbee และชุดแสดงผล
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ไมโครคอนโทรลเลอร
สวนสําหรับสงขอมูล

Ed

3.3 การวิเคราะหผลการหาคาประสิทธิภาพของชุด
ปฏิบัติการโดยกลุมตัวอยาง

ch

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคาหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัตกิ าร
แบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ตามเกณฑ
80/80
คะแนน คะแนน คะแนน
รายการ
N
รวม
(เฉลี่ย) (รอยละ)
คะแนนแบบฝกหัด
10 2882
288.2
96.06
ระหวางเรียน
คะแนนแบบทดสอบ
10 2757
275.7
91.90
หลังเรียน

แสดงผลการรับคาจากสวิตซ

C
Te

แสดงผลอุณหภูมิ

(ข) โปรแกรม Xbee API

ภาพที่ 3 ชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสาย
3.2 การวิเคราะหผลการประเมินการออกแบบชุด
ปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 แสดงคาประเมินการออกแบบชุดปฏิบัติการแบบ
บูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย
โดยผูเชี่ยวชาญ

N

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 2 ผลคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝ ก หั ด ระหว า งเรี ย น (ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
เรีย นรู ) มี คา เฉลี่ ย เทา กับ 96.06 และผลคะแนนที่ ได จ าก
แบบทดสอบหลังเรียน (ประสิทธิภาพของผลลัพธการเรียนรู) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 91.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80
สรุ ป ได ว า ชุ ด ทดลองที่ ส ร า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค

รายการ
ดานเนือ้ หาของใบ
ทดลอง
ดานเทคนิคการผลิตสื่อ
ชุดทดลอง
ดานเทคนิคการผลิตสื่อ
โปรแกรม

ระดับความ
คิดเห็น

N

X

3

4.31 0.34

ดี

3

4.50 0.36

ดีมาก

3

4.50 0.50

ดีมาก

S.D.
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4. บทสรุป

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการแบบ
บู ร ณาการเรื่ อ งระบบการสื่ อ สารข อ มู ล แบบไร ส าย ให มี
ประสิท ธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ
7
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หลังจากเรียนเนื้อหาทั้งหมดเสร็จ โดยเวนระยะในการทดสอบ
ทํ า ให ค วามจํ า ในเนื้ อ หาบางส ว นลดลง ต อ งใช ทั ก ษะและ
ความรูที่มากขึ้นโดยสอดคลองกับผลการวิจั ยของ อลงกรณ
[11] เรื่ อ งการพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ทดลอง
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
พบวาชุดทดลองมีประสิทธิภาพ 85.7/83.1 และ สุริโยทัย [12]
เรื่ องการสร างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ด ทดลองเพื่ อ เสริ ม
ทักษะวิชาปฏิบัติ พบวาชุดทดลองมีประสิทธิภาพ 82.81/82.25
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตนเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดทดลองและศึกษาเพื่อนํามาพัฒนา ไดใช
กับกลุมตัวอยางเพียง 10 คน ขอมูลที่ไดอาจไมเพียงพอ ควรนํา
ชุดทดลองไปศึกษากับกลุมตัวอยางมากขึ้นและนําไปเปรียบเทียบ
กับวิธีวิจัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิจัยครั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรม
บั ณ ฑิ ต (คอบ.) ป 3 และ 4 สาขาวิ ศ วกรรมไฟฟ า คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ จํานวน 10 คน ที่ล งทะเบี ย นเรีย นวิช าปฏิบัติ ก าร
ระบบโทรคมนาคมขั้นสูง (Advanced Telecommunication
System Laboratory) โดยวิธีดําเนินการวิจัย ใหกลุมตัวอยาง
ทดลองดวยชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสายที่ประกอบไปดวย สื่อชุดทดลอง สื่อโปรแกรม
ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับ ดีมาก และใบทดลอง
ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับ ดี จากนั้นใหกลุม
ตัวอยางทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อเรียนจบบทเรียนแตละ
บทใหทําแบบทดสอบหลังเรียน และเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหา
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 96.06/91.90 เปนคารอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน คิด
เปนรอยละมีคาเทากับ 96.06 และคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่
เกิดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละมีคาเทากับ
91.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดอาจเกิดจาก สื่อชุดทดลองที่
ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญทั้งทางดาน
เทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ ชุ ด ทดลอง ด า นเทคนิ ค การผลิ ต สื่ อ
โปรแกรม และเนื้ อ หาของใบทดลอง ซึ่ ง ทางผู วิ จั ย ได นํ า
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข จนมีคาประเมินแตละดานอยูใน
เกณฑที่ดี รวมทั้งกลุมตัวอยางไดคัดเลือกจากผูเรียนที่มีความ
สนใจ ผูเรียนจึงมีความตั้งใจในการเรียนรู ดังนั้นชุดปฏิบัติการ
แบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ที่ผาน
การออกแบบและสรางอยางมีระบบ เมื่อนําไปใชฝกปฏิบัติกับ
ผูเรียนที่มีความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําไดดี
จนเกิดเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน คิดเปนรอยละ
มีคาเทากับ 96.06 ซึ่งสูงกวาคะแนนทางการเรีย นจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน โดยคิดเปนรอยละ มีคาเทากับ 91.90
นั้ น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการทํ า แบบฝ ก หั ด ระหว า งเรี ย น ทํ า
หลังจากศึกษาเนื้อหาแตละเรื่องเสร็จ จึงมีเนื้อหาที่เรียนรูเพียง
เรื่องเดียวและยังอยูในเวลาที่ตอเนื่องกัน นักศึกษามีเวลาในการ
จึงสามารถจดจําเนื้อหาได สวนแบบทดสอบหลังเรียน จะทํา
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โปรแกรมจําลองสายอากาศไมโครสตริปแพตชโดยใชวิธีการวนรอบของคลื่น
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บทความนี้นําเสนอโปรแกรมจําลองสําหรับวิเคราะหสายอากาศไมโครสตริปแบบแพตช ที่ผูใชสามารถออกแบบโครงสราง
สายอากาศไดตามที่ตองการ โปรแกรมที่พัฒนาทํางานบนหลักการของวิธีการวนรอบของคลื่นรวมกับทฤษฎีพื้นฐานของการ
ออกแบบสายอากาศแบบแพตช ซึ่งสามารถคํานวณและวิเคราะหคาสนามไฟฟา สนามแมเหล็กที่เกิดบริเวณพื้นที่ของสายอากาศ
รวมไปถึงแสดงคาการสูญเสียยอนกลับ โดยโครงสรางของโปรแกรมพัฒนาผานฟงกชั่น GUI ของโปรแกรม MATLAB® ผลการ
ทดสอบพบวาโปรแกรมสามารถจําลองและวิเคราะหคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาบนสายอากาศแบบแพตชที่ความถี่ใชงาน 1.8 GHz ที่
ใหผลลัพธสอดคลองกับผลของโปรแกรม IE3D และผลการวัดสายอากาศผานเครื่องวิเคราะหโครงขาย
คําสําคัญ: สายอากาศไมโครสตริปแบบแพตช การวนรอบของคลื่น
Abstract

This paper presented the simulation program to analysis of microstrip patch antennas. The user can design the

N

required patch antennas. The program base on the Wave Iterative Method (WIM) along with the antenna theory, will
calculate and analyze the electric field, magnetic field and return loss. The program is developed through the GUI
function of MATLAB

®

program. The results showed that the developed program can simulate and analyze the

electromagnetic of patch antenna operating frequency at 1.8 GHz to give results consistent with the results of the IE3D
software and measurement through the network analyzer.
Keyword: Microstrip Patch Antenna, Wave Iterative Method.

1. บทนํา

การออกแบบโปรแกรมจํ า ลองสํ า หรั บ วิ เ คราะห ว งจร
ไมโครเวฟ สวนใหญจะใชวิธีการเชิงตัวเลขที่ใชหลักการของ
การอิ นทิกรัล ในอากาศแบบสามมิติ ความถูกตอ งและความ
NCTechEd06TEE02

เที่ยงตรงของการจําลองขึ้นอยูกับขนาดของกริดเซลล ถาขนาด
ของกริดเซลลมีขนาดเล็ก จะทําใหมีความแมนยํามากขึ้น แตจะ
ใชหนวยความจําในการจําลองผลมาก และใชเวลานานมากขึ้น
ไปดวย [1] โปรแกรม Comsol เปนอีกตัวอยางของโปรแกรมที่
10

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

06

ระนาบแบบกราวดรวม (Coplanar circuit) วงจรในทอนําคลื่น
(Waveguide) เป น ต น จํ า เป น ต อ งเขี ย นเงื่ อ นไขและกํ า หนด
ขอบเขตการคํานวณในบริเวณของพื้นที่ที่จํากัดที่แตกตางกัน
ไปตามโครงสรางของวงจรนั้นๆ สําหรับกรณีการวิเคราะหใน
วงจรคลื่นระนาบ จะกําหนดใหมีคลื่นจากแหลงกําเนิด(Planar
source) แพรกระจายผานตัวกลางตางๆ ที่มีคุณสมบัติเปนวงจร
สายสง แลวเกิดปรากฏการของคลื่นที่มีการการตกกระทบ การ
สะท อ น และการสงผานภายในกลองตัวนํา (Conductor) ที่ มี
แผนวงจรตัวนําวางอยูบนฐานรอง (Substrate) ที่ทําจากวัสดุ
ไดอิเล็กตริก คลื่นจะสะทอนกลับไปมาภายในกลองตัวนําอยาง
ตอเนื่องและวนซ้ําๆ กัน ซึ่งสามารถคํานวณหาคาสนามไฟฟา
และสนามแม เ หล็ ก เพื่ อ นํ า มาใช วิ เ คราะห ห าค า พารามิ เ ตอร
โครงขายของวงจรในกลองตัวนํานั้นๆ นั่นเอง [6]
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ออกแบบงานทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยใชระเบียบวิธีไฟ
ไนตเอลิเมนต (Finite Element Method : FEM) ซึ่งเปนวิธีการ
คํานวณโดยใชสมการเชิงอนุพันธที่ตองมีสมการควบคุมระบบ
ภายใตเงื่อนไขขอบเขต โดยแบงเปาหมายออกเปนชิ้นสวนยอย
ที่เรียกวาเอลิเมนต (Element) และแตละเอลิเมนตจะเชื่อมกัน
ดวยจุดตอ (Node) แลวจึงนําสมการควบคุมระบบมาสรางเปน
สมการไฟไนต เ อลิ เ มนต สํ า หรั บ แต ล ะ เอลิ เ มนต บ นโดเมน
จากนั้ น จึ ง แก ร ะบบสมการดั ง กล า ว ซึ่ ง จะได ผ ลเฉลยโดย
ประมาณที่จุดตอบนโดเมนนั้น [2]
วิ ธี ก ารเชิ ง ตั ว เลขแต ล ะวิ ธี ต า งมี ข อ ดี แ ละข อ จํ า กั ด ใน
การศึกษาและเขาถึงเพื่อประยุกตใชงานที่แตกตางกัน จึงไดมี
นั ก วิ จั ย กลุ ม หนึ่ ง คิ ด ค น วิ ธี ก ารทางตั ว เลขแบบใหม ที่ เ หมาะ
สําหรับการวิเคราะหวงจรไมโครเวฟ ที่เรียกวาวิธีการวนรอบ
ของคลื่น (Wave Iterative Method) เปนวิธีที่ใชหลักการของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หลักการของทฤษฎีสายสง รวมกับวิธีการ
วนรอบ (Iterative Method) ที่สามารถประยุกตใชในการ
วิเคราะหวงจรไมโครเวฟตางๆ ได เชน วงจรตัวเหนี่ยวนําแบบ
กนหอย [3] วงจรกรองความถี่ไมโครสตริป [4] และ วงจร
กรองความถี่ภายในทอนําคลื่น [5] วิธีการคํานวณแบบใหมนี้
ให ผ ลที่ ถู ก ต อ งและสอดคล อ งกั บ ทางทฤษฎี แต ยั ง ขาดการ
พัฒนาและนําไปประยุกตใชกับวงจรไมโครเวฟที่หลากหลาย
ดังนั้นในบทความนี้ จึงนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมจําลองที่มี
การประยุกตใชวิธีการวนรอบของคลื่นที่ปรับปรุงใหมในการ
วิเคราะหสายอากาศไมโครสตริปแบบแพตช และเปรียบผลการ
จําลองกับโปรแกรมเชิงพาณิชยตางๆ

z

y

ch

C
Te

N

ทฤษฎีการวนรอบของคลื่น จะใชทฤษฎีพื้นฐานทางดาน
วิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ประกอบไปดวยทฤษฎีสายสง การ
วิ เ คราะห โ ครงข า ยไฟฟ า ทฤษฎี ส นามแม เ หล็ ก ไฟฟ า และ
เงื่อนไขขอบ (Boundary condition) สําหรับการวิเคราะหการ
แพรกระจายของคลื่นไปในตัวกลางตางๆ ที่ประกอบดวยคลื่น
ตกกระทบ คลื่ น สะท อ นกลั บ และคลื่ น ส ง ผ า น สํ า หรั บ การ
นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช สํ า หรั บ วิ เ คราะห ว งจรที่ มี โ ครงสร า งที่
แตกตางกัน เชน วงจรคลื่นระนาบ (Planar circuit) วงจรคลื่น
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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a

 r1


A1


B2 
r2


A2


B1

Metal

h2

 r1

SˆT
r2

Source

Medium 2

Dielectric

2

ภาพที่ 1 : โครงสรางกลองตัวนํา
ภาพที่ 1 กํ า หนดให พื้ น ที่ ใ ดๆ ที่ มี ค ลื่ น เคลื่ อ นที่ ผ า น มี
สมการของคลื่นในเทอมความสัมพันธของสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็ก ที่สามารถเขียนไดดังนี้

E 

2. ทฤษฎีการวนรอบของคลื่น

b

x

h1

1
Medium 1

 
Z0 A  B




 และ H



1  
A B
Z0





(1)

เมื่ อ Z0 หมายถึ ง ค า อิ ม พี แ ดนซ ข องคลื่ น
(Wave


Impedance) E และ H หมายถึ ง สนามไฟฟ า และสนาม
แมเหล็กในแนวสัมผัสผิวสวนโคง (Electric and Magnetic
Tangential fields)
2.1 สมการตัวกระทําทางขนาด (พิกเซล)
เมื่อคลื่นตกกระทบ (A) แพรกระจายไปกระทบกับวงจร
ภายในกลองตัวนําจะเกิดการสะทอนกลับดวยคาสัมประสิทธิ์
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โดยที่ ET  x, y  , J  x, y  หมายถึง
ของการกระจัดกระจาย (S) ดังนั้นสมการของคลื่นสะทอนกลับ

(B) เปนดังนี้

m,n

(2)

 S  A



m, n

โครงสรางของกลองตัวนําดังแสดงในภาพที่ 1 สามารถ
กําหนดสมการเงื่อนไขขอบเพื่อนําไปเขียนเปนคาสัมประสิทธิ์
ของการกระจัดกระจาย (Scattering parameter : S) ไดโดย
จําแนกพื้นที่ออกเปนพิกเซลเล็กๆ 3 สวน ไดแก พิกเซลของ
ตัวนําที่เปนโลหะ (Metal) พิกเซลของไดอิเล็กตริก (Dielectric)
และพิกเซลของแหลงกําเนิด (Source) ดังนี้

m,n

 / TM TE / TM
/ TM
aiTE
 TE
bim ,n
im , n
m ,n
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 B

สนามไฟฟาและความ
หนาแนนของกระแสในแนวแกน x และ y ตามลําดับ, E
หมายถึง สนามไฟฟาในโมด TE และTM, f  หมายถึง
ฟงกชั่นพื้นฐานของโมด TE และ TM, Y  หมายถึงแอดมิต
แตนซของโมด TE และ TM และ m, n หมายถึง ลําดับของโมด
จากสมการที่ (5) และ (6) สามารถเขียนสมการคลื่นตกกระทบ
ในโดเมนทางสเปกตรัมในความสัมพันธกับตัวกระทําทางโม
ดของสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับของคลื่นไดดังนี้



(3)

S  SM  SD  SS

โดยที่   
n

โดยที่ A  1  n  D   1  n  n  S ,
2

1  n2

 2n  D   2n12  S
1  n2

C

2

1  n1  n2

C
Te

B

1

(4)

1  n  n2

n

1

 1 D  1  n1  n2  S

1  n2
1  n1  n2
2

N

และคา D  1 , M  1 , S  1 เฉพาะบนพื้นที่ในสวนของ
ตัวนํา สวนของไดอิเล็กตริก และแหลงกําเนิด ตามลําดับ
2.2 สมการตัวกระทําทางโมด
คลื่นสะทอนกลับที่ไดจากการกระทําทางพิกเซล เมื่อมีการ
แพรกระจายจากจุดเริ่มตน (บริเวณพื้นที่ของแหลงกําเนิดใน
วงจร) จะใชสมการตัวกระทําทางโมด เพื่อทําการแปลงกลับ
จากคลื่นตกกระทบ ใหเปนคลื่นสะทอนกลับอีกครั้ง เพื่อให
คลื่นมีการวนรอบในกลองตัวนํา สําหรับสมการที่ใชตัวกระทํา
ทางโมด มีดังนี้

ET ( x, y )   Em , n f m, n ( x, y )

(5)




J ( x, y )  H ( x, y )  an   Em , nYm, n f m, n ( x, y )

(6)

m, n

m, n
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(8)

และ i หมายถึงชั้นของรอยตอที่ 1 และ 2, m,n หมายถึง
ลําดับของโมด TE และ TM และสมการแอดมิตแตนซทางโมด
เขียนไดดังนี้

Y   f m, n  Ym, n  f m, n

(9)

m,n

ch

 B1    M  A M  B   A1 
B    M  B  M  C   A 
 2
 2 

1  Z 0Ymn
 fn
1  Z 0Ymn

Ed

โดยที่ SM หมายถึงพารามิเตอรของกระจัดกระจาย ในสวน
พื้นที่ของตัวนําที่เปนโลหะ SD หมายถึงสวนพื้นที่ของไดอิเล็ก
ตริก และ SS หมายถึง สวนพื้นที่ของแหลงกําเนิด ตามลําดับ
จากนั้นนําสมการ (2) และ (3) มาเขียนรวมกันจะไดดังนี้

fn 

(7)

2.3 วิธีการวนรอบของคลื่น
การคํานวณของคลื่นที่มีการกระทําซ้ําหรือเรียกวาวิธีการ
วนรอบของคลื่น (Wave Iteration Method) ดังภาพที่ 2 จะอาศัย
หลักการสะทอนไปมาของคลื่นภายในทอนําคลื่น เริ่มตนดวย
คลื่นที่อยูในโดเมนทางขนาดหรือพิกเซลซึ่งเปนคลื่นที่ตกระ
ทบที่วงจรตัวนํากระทํากับคาสัมประสิทธิ์การกระจัดกระจาย
และรวมกับคลื่นเริ่มตนที่สงเขาไป จะไดคลื่นที่สะทอนออกมา
จากวงจรตัวนําในโดเมนทางขนาดเชนเดียวกัน หลังจากนั้นจะ
ถูกแปลงสภาพโดยใชการแปลงฟูเรียรอยางเร็ว (Fast Fourier
Transform) จากคลื่นสะทอนในโดเมนทางขนาดเปนคลื่น
สะทอนในโดเมนทางโมดหรือสเปกตรัม แลวจึงนําไปกระทํา
กับคาสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับ จะไดคลื่นที่ตกกระทบใน
โดเมนทางโมด จากนั้นนําคลื่นที่ไดแปลงกลับจากโดเมนทาง
โมดเปนโดเมนทางขนาด โดยใชการแปลงผกผันของฟูเรียร
อยางเร็ว จะไดเปนคลื่นที่ตกกระทบ แลวจึงทําการตรวจสอบ
การลูเขาของคําตอบ ถาผลลัพธไมลูเขา คลื่นทั้งหมดจะเกิดการ
ยอ นกลั บ ไปวนรอบใหม เสมือ นกั บ คลื่น มีก ารแพรก ระจาย
กลั บ ไปกลั บ มาในกล อ งตั ว นํ า นั่ น เอง สุ ด ท า ยสามารถ
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คํานวณหาคาสนามแมเหล็กไฟฟา และคาพารามิเตอรโครงขาย
ของวงจรที่ออกแบบตอไป

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช
การทดสอบโปรแกรมสําหรับออกแบบสายอากาศไมโคร
สตริปแพตชนี้ กําหนดความถี่ใชงานที่ 1.8 GHz ไดสรางบน
วัสดุฐานรอง FR-4 ที่มีคาไดอิเล็กตริกของซับสเตรท  
เท า กั บ 4.6 ความสู ง ของฐานรองมี ค า เท า กั บ 1.6 มิ ล ลิ เ มตร
ไดผลการออกแบบแสดงดังภาพที่ 4
r

06

FFT-1

Lp = 38.58 มม. Wg = 59.40 มม. Lg = 48.18 มม. Wf = 2.96 มม.
และ Lf = 22.41 มม.

โปรแกรมสามารถคํานวณใหคาที่ถูกตอง เมื่อเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช [7] และ
มีคาแมนยําทุกครั้งเมื่อปรับเปลี่ยนยานความถี่ที่ตองการใชงาน

ch

ภาพที่ 2 : กระบวนการของวิธีการวนรอบของคลื่น

Ed

ภาพที่ 4 : สายอากาศไมโครสตริปตแพทช ที่มีคา Wp = 49.8 มม.

Result E , H , S , Y , Z

N

C
Te

การพั ฒ นาและออกแบบโปรแกรมจํา ลองในบทความนี้
มุงเนนการวิเคราะหสายอากาศไมโครสตริปแพตช [7] ที่
ทํางานภายใตฟงกชั่น GUI ของโปรแกรม MATLAB ตัว
โปรแกรมที่ อ อกแบบมี ลั ก ษณะเป น หน า ต า งที่ ผู ใ ช ส ามารถ
ออกแบบโครงสร า ง ของวงจรสายอากาศที่ ตอ งการจากนั้ น
คํานวณและแสดงคาที่วิเคราะหไดผานบนหนาจอในรูปของ
กราฟก เชน รูปรางสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก คาการสูญเสีย
ยอนกลับ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3

3.2 ผลการจําลองคลื่นแมเหล็กไฟฟา
โปรแกรมจําลองที่ใชหลักการของวิธีการวนรอบของคลื่น
ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถวิ เ คราะห รู ป ร า งของสนามไฟฟ า และ
สนามแมเหล็กที่ปรากฏบนโครงสรางของสายอากาศ ดังแสดง
ในภาพที่ 5 เปนการคํานวณสนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นในแตละ
รอบของการคํานวณ (Iteration) ที่พบวามีคาความหนาแนน
ของกระแสไฟฟาบนพื้นที่ของแผนตัวนํา มีการแพรกระจายที
ละเล็ ก ที ล ะน อ ยในแต ล ะรอบของการคํ า นวณ และจะมี ค า
ถูกตองเมื่อจํานวนรอบลูเขาสูคําตอบ (ประมาณ 200 รอบ) และ
ทํานองเดียวกันกับสนามไฟฟาที่มีการแพรกระจายออกจาก
รอบๆ ของขอบแผนตัวนําและมีคาลดลงเมื่อหางออกไป ดัง
แสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคาของสนามทั้งสองในแต
ละจํานวนรอบในภาพที่ 5 (ก) ถึง (ง)

ภาพที่ 3 : โปรแกรมจําลองสายอากาศไมโครสตริปแพตช
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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การแผพลังงานที่ระดับ –3 dB เทากับ 150 MHz และมีผลลัพธ
ที่ใกลเคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจําลองดวยโปรแกรม
IE3D และผลจําลองที่ไดมีความสอดคลองกับผลการวัดดวย
เครื่องวิเคราะหโครงขายจากวงจรจริงที่สรางขึ้น
4. สรุปผล

ch

Ed

06

บทความนี้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมจําลองที่ทํางาน
ภายใต วิ ธี ก ารวนรอบของคลื่ น ที่ พ บว า สามารถวิ เ คราะห
สายอากาศไมโครสตริป แบบแพตชได อ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
สามารถแสดงรู ป คลื่ น ของสนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า ได อ ย า ง
เที่ยงตรงสอดคลองกับทฤษฎีของสายอากาศ และผลการจําลอง
มีความสอดคลอ งกับโปรแกรม IE3D และการวัดดวยเครื่อ ง
วิเคราะหโครงขาย ดังนั้นโปรแกรมดังกลาวสามารถนําไปใช
ประกอบการเรี ย นการสอนในรายวิช าวิศ วกรรมสายอากาศ
และใช ใ นการวิ เ คราะห ส ายอากาศตามความต อ งการของ
ผูใชงานได
5. เอกสารอางอิง

C
Te

ภาพที่ 5 : สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นบนสายอากาศ
แบบแพตช ณ รอบการคํานวณที่ 1,5,10 และ 200 ตามลําดับ

N

3.3 ผลการวิเคราะหคาการสูญเสียยอนกลับ

49.8mm
3mm

48.2mm

38.5mm
22.4mm
59.4mm

ภาพที่ 6 : ผลการเปรียบเทียบคาการสูญเสียยอนกลับ
การเปรียบเทียบคาการสูญเสียยอนกลับของสายอากาศ ไม
โครสตริปแบบแพตช ดังภาพที่ 6 พบวาจากผลการจําลองโดย
โปรแกรมจําลองที่ใชวิธีการวนรอบของคลื่นที่พัฒนาขึ้น มีการ
ตอบสนองความถี่ใชงานเทากับ 1.8 GHz มีความกวางแถบของ
NCTechEd06TEE02
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โมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
A Frequency Synthesizing Module for FM Radio Broadcasting System

ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ1 และ อัญชลี พานิชเจริญ2
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บทความวิจัยนี้มีจุดมุงหมายออกแบบและสรางโมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีกรอบความถี่
ตามมาตรฐานอยูที่ 87.5 MHz - 108 MHz โดยสังเคราะหความถี่ของแตละสถานีหางกันสเต็ปละ 250 KHz ตามมาตรฐานของการสง
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม การสังเคราะหความถี่ครั้งนี้ใชหลักการของเฟสล็อกลูป โดยกลไกการทํางานของระบบจะถูกบรรจุ
อยูภายในชิป SAA1057 การกําหนดคุณสมบัติการทํางานของระบบไดโดยการใชไมโครคอนโทรลเลอร ทําหนาที่เปนตัวสงคาของ
ระบบเฟสล็อกลูป ตลอดจนควบคุมการแสดงผลบนจอเอลซีดี ในสวนของวงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดัน (VCO : voltage
control oscillator) ซึ่งไมไดถูกบรรจุไวในชิป จึงไดทําการออกแบบสรางขึ้นมา วงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดันที่ออกแบบ
สามารถสรางความถี่ครอบคลุมความถี่ที่ใชงาน หลังจากการวัดและทดสอบการสังเคราะหความถี่พบวาโมดูลสังเคราะหความถี่
สําหรับวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการวิจัย
คําสําคัญ: การสังเคราะหความถี่ วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม วงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดัน

N

Abstract

The purpose of this research was to design and construct A Frequency Synthesis Modules for FM Radio Broadcasting System
with standard frequency: 87.5MHz - 108MHz. This frequency synthesis used the principle of the phase-locked loop system
components are contained on the chip PLL SAA1057, the functionality of the system by using microcontroller. The voltagecontrolled oscillator not included on the chip. After measurements and testing frequency synthesis the results showed that could
meet the aim set.
Keyword: Frequency synthesis, FM radio broadcasting system, Voltage control oscillator
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

3.1 หลักการของเฟสล็อกลูป
โมดู ล ที่ อ อกแบบนี้ ใช ห ลั ก การสั ง เคราะห ค วามถี่ แ บบ
เฟสล็อกลูป ดังมีแผนภาพบล็อกพื้นฐานดังภาพที่ 1

Ed

ปจจุบันการสื่อสารที่ใชการสังเคราะหความถี่ในการรับสง
ขอมู ลข าวสาร มีบทบาทสําคั ญมาก ไมวาจะเปน ระบบวิท ยุ
ระบบโทรทัศน ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหม ลวนแตอาศัยหลักการพื้นฐานทางความถี่ ซึ่งวิธีการ
ในการสงขอมูลไปกับความถี่นั้น หากเปนการมอดูเลตแบบ
แอนาลอก การมอดูเลตแบบเอฟเอ็มเปนระบบที่ไดรับความ
นิยมมากเนื่องจากประสิทธิภาพ ความคมชัดของเสียงที่ ซึ่งแต
กอนนั้นการสรางเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มจะ
อาศัยทฤษฎีการสรางอยู 2 วิธี คือ 1) วิธีของของอารมสตรอง
เปนการสงยานกวาง (WBFM : wide band frequency
modulate) ที่ไดจากการสรางแบบยานแคบ (NBFM : narrow
band frequency modulate) กอน โดยการสรางความถี่ที่
คลื่นพาหต่ํา แลวเพิ่มความถี่โดยใชวิธีทวีคูณความถี่ (frequency
multiplication) และลดคลื่นพาหลง โดยใชวิธีลดความถี่ (down
converter) เพื่อใหไดความถี่ที่ตองการ ซึ่งวงจรของอารมสตอง
นั้น มีขอเสียตรงที่หากตองการเปลี่ยนแปลงความถี่คลื่นพาห
ในการสง จะตองเปลี่ยนแปลงและออกแบบวงจรใหมเกือ บ
ทั้งหมด หากจะเปลี่ยนที่ตัวคริสตอลในวงจรเพียงอยางเดียวนั้น
อาจทําไดยากมาก เนื่องจากตองทําการฝนคริสตอลจนกวาที่จะ
ไดความถี่ตามที่ตองการ 2) วิธีสรางสัญญาณเอฟเอ็มแบบตรง
ซึ่งโดยทั่วไปสวนใหญจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนพื้นฐาน
วงจรเหลานี้ก็มีประสิทธิภาพไมดีพอที่จะผลิตคลื่นพาหไดอยาง
มี เ สถี ย รภาพ เพราะการเปลี่ ย นแปลงความถี่ ค ลื่ น พาห ข อง
คริสตอลทําไดยาก หากตองการวงจรเอฟเอ็มที่สามารถแกไข
ปญหาทั้งสองนี้ไดและไดรับความนิยมสูงในปจจุบันคือ วงจร
เอฟเอ็มที่หลักการของการสังเคราะหความถี่ที่เรียกวาเฟสล็อก
ลู ป เป น วงจรที่ มี ก ารเอาสั ญ ญาณเอาต พุ ต มาป อ นกลั บ เพื่ อ
เปรียบเทียบกับ สัญญาณอินพุต ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของ
ระบบควบคุม ทําใหความถี่ที่ออกไปนั้นมีความเที่ยงตรง จึงทํา
ใหวงจรมีประสิทธิภาพดีพอที่จะผลิตหรือควบคุมความถี่ได
อยางมีเสถียรภาพ และหากตอ งการเปลี่ยนความถี่ใหมก็
สามารถเปลี่ยนไดโดยการกําหนดคาการหารของวงจรภายใน
วงจรเฟสล็อกลูป ก็สามารถสังเคราะหความถี่ใหมไดตามความ
ตองการโดยไมตองเปลี่ยนชิ้นสวนของอุปกรณใหยุงยาก

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 ออกแบบสรางโมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม โดยประยุกตใชวิธีการเฟสล็อกลูป
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองลดการนําเขาซึ่งอุปกรณ
สังเคราะหความถี่สวนมากนําเขาจากตางประเทศ
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ภาพที่ 1: หลักการพื้นฐานของการสังเคราะหความถี่

NCTechEd06TEE03

แบบเฟสล็อกลูป

เฟสล็ อ กลู ป เป น ระบบที่ ค วบคุ ม ให ว งจรออสซิ เ ลเตอร มี
ความถี่ ห รื อ เฟสเปลี่ ย นแปลงไปตามความถี่ ห รื อ เฟสของ
สัญญาณอางอิงภายนอกเฟสล็อกลูป ซึ่ งประกอบดวยภาคที่
สํ า คั ญ 3 ภาค ภาคเที ย บเฟสหรื อ เฟสดี เ ทกเตอร (phase
detector) ภาคลูปฟลเตอร (loop filter) และภาคกําเนิดความถี่
ควบคุมดวยแรงดัน(VCO) เมื่อมีสัญญาณความถี่อางอิงเขามาที่
อินพุตภาคเทียบเฟสทําหนาที่เปรียบเทียบเฟสระหวางสัญญาณ
อางอิงกับสัญญาณ VCO เอาตพุตที่ไดจากภาคเฟสดีเทกเตอร
จะมีแรงดันที่มีแอมพลิจูดเปนสัดสวนกับผลตางในเฟสของ
สัญญาณทั้งสองที่ทําการเปรียบเทียบ แรงดันผลตางนี้ปอนไป
ให ว งจรลู ป ฟ ล เตอร ส ร า งแรงดั น เพื่ อ ส ง ไปควบคุ ม
ออสซิลเลเตอรของ VCO เมื่อลูปอยูในสภาวะล็อกความถี่ของ
VCO จะเทากับความถี่ของสัญญาณทางอินพุตพอดี

3.2 การใชเฟสล็อกลูปเปนตัวสังเคราะหความถี่
จากภาพที่ 2 สามารถกําหนดความถี่ขาออกได เพียงแตเพิ่ม
วงจรหารซึ่งตั้งตัวหารได หรือเปนวงจรหารชนิดโปรแกรมได
โดยความถี่ขาออกจะมีคาเปน
fo = Nfr
16

(1)
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 2: การเพิ่มวงจรหารซึ่งตั้งตัวหารไดจะทําให
สามารถกําหนดความถี่ขาออกได

4.2 สวนประกอบของวงจรในโมดูล
โมดู ล ที่ อ อกแบบนี้ ใช ห ลั ก การสั ง เคราะห ค วามถี่ แ บบ
เฟสล็อกลูป ดังมีแผนภาพบล็อกดังภาพที่ 4 แบงออกเปน 4
สวนใหญๆ คือ สมองกลฝงตัวหรือไมโครคอนโทรเลอร ชิปที่
ทําหนาที่สังเคราะหความถี่ ลูปฟลเตอร และภาคกําเนิดความถี่
ที่ควบคุมดวยแรงดัน
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ภาพที่ 3: วงจรเฟสล็อกลูปแบบพรีสเกลเลอร
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จากภาพที่ 2 อาจปรับปรุงใหมีพรีสเกลเพื่อใหสะดวกตอ
การนําไปใชงานดังภาพที่ 3

4.1 การออกแบบโมดูล
สําหรั บครั้งนี้ผูวิจัย ประยุกตใชหลักการของเฟสล็อกลูป
โดยเลือกใชชิปเฟสล็อกลูปรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรโดย
จัดวงจรใหระบบทํางานไดดวยตัวเองลักษณะของสมองกลผัง
ตัว โดยไมโครคอนโทรลเลอรจะทําหนาที่กําหนดคาใหกับ
วงจรหารชนิดโปรแกรมได เพื่อเปนตัวกําหนดความถี่ของการ
สังเคราะหความถี่ ซึ่งถาตองการเปลี่ยนความถี่ใหมสามารถทํา
ไดดวยการโปรแกรมการหารใหมโดยไมตองเปลี่ยนฮารดแวร

DLEN

DATA

CLB

TEST

SAA1057

N

ภาพที่ 4: แผนภาพบล็อกโมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุกระกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

ภาพที่ 5: วงจรสวนควบคุมการสังเคราะหความถี่และลูปฟลเตอร
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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BFY90

RF
POWER

C29
1nF

Q3
BFY90

R24
100
R14
15K

R35
18

R31
1K

C28
1nF

Q1
BFY90

C21
33pF

R34
33K

R33
10

R21 C27
100 1nF

R16
5.6K

R32
1K

Q4
BFY90

R20
470

R18
220

R38
1K

R29
100

fout

C22
22pF

R13
2.2K

R25
470

Vt IN

C30
1nF

R26
1K

R27
47K

C31
1nF

R28
33K
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C24
100uF

+12V
GND
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ภาพที่ 6: วงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดัน (voltage control oscillator)
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4.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร จะทําหนาที่สงคาใหชิป
เฟส ล็อกลูปเพื่อกําหนดการหารเพื่อใหระบบสังเคราะหความถี่
ขึ้นมาตามกําหนด ทั้งนี้หากตองการเปลี่ยนความถี่ก็สามารถทํา
ได ใ นขั้ น ตอนของการโปรแกรมความที่ ที่ ไ ด จ ากระบบ
กําหนดใหมีความถี่เดียวสอดคลองกับขอกฎหมาย และยังทํา
หนาที่ในการแสดงคาของความถี่ที่สังเคราะหขึ้นมาที่จอ
4.2.2 ชิปเฟสล็อกลูป เพื่อใหมีความสะดวกในการ
ออกแบบและทําใหโมดูลมีขนาดกระทัดรัด ผูวิจัยเลือกใชชิป
เฟสล็อกลูป SAA1057 ซึ่งชิปดังกลาวนี้จะรวมเอาสวนสําคัญ
ของการสังเคราะหความถี่ไดแก วงจรสรางความถี่อางอิง (fr)
พรีสเกลเลอร วงจรการหารชนิดโปรแกรมได วงตรวจตรวจ
เฟสสัญญาณหรือวงจรเปรียบเทียบเฟส จึงทําใหสะดวกตอการ
ออกแบบระบบ
4.2.3 ลูปฟลเตอร ทําหนาที่เปนวงจรกรองความถี่ต่ํา
เพื่อสรางแรงดัน VT สงไปควบคุมการกําเนิดความถี่
4.2.4 ภาคกําเนิดความถี่ชนิดควบคุมดวยแรงดัน ภาคนี้
แสดงไวในภาพที่ 6 วงจรถูกออกแบบมาใหครอบคลุมความถี่
ของวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 87.50 MHz ถึง 108.00
MHz นอกจากการกําเนิดความถี่แลว ยังรวมเอาวงจรสวนของ
การมอดูเลตเขาไวอีกดวย

NCTechEd06TEE03

ภาพที่ 7: โมดูลที่ออกแบบสราง

18

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

ตารางที่ 1(ตอ)

5. ผลการดําเนินงาน

การสังเคราะหความถี่ของโมดูล

การสังเคราะหความถี่ของโมดูล

ความถี่สังเคราะห ความถี่ที่วัดได ความถี่สังเคราะห ความถี่ที่วัด
(MHz)
(MHz)
(MHz)
ได(MHz)
92.00
92.000091
92.25
92.250075
92.50
92.500075
92.75
92.750039
93.00
93.000105
93.25
93.250015
93.50
93.500032
93.75
93.750054
94.00
94.000054
94.25
94.250052
94.50
94.500028
94.75
94.750089
95.00
95.000100
95.25
95.250098
95.50
95.500061
95.75
95.750054
96.00
96.000075
96.25
96.250001
96.50
96.500091
96.75
96.750009
97.00
97.000065
97.25
97.250014
97.50
97.500028
97.75
97.750088
98.00
98.000062
98.25
98.250065
98.50
98.500037
98.75
98.750069
99.00
99.000089
99.25
99.250082
99.50
99.500119
99.75
99.750055
100.00
100.000090
100.25
100.250048
100.50
100.500075
100.75
100.750029
101.00
101.000091
101.25
101.250090
101.50
101.500009
101.75
101.750012
102.00
102.000068
102.25
102.250035
102.50
102.500019
102.75
102.750073
103.00
103.000115
103.25
103.250021
103.50
103.500090
103.75
103.750110
104.00
104.000095
104.25
104.250028
104.50
104.500028
104.75
104.750105
105.00
105.000075
105.25
105.250092
105.50
105.500032
105.75
105.750090
106.00
106.000029
106.25
106.250028
106.50
106.500028
106.75
106.750035
107.00
107.000100
107.25
107.250038
107.50
107.500115
107.75
107.750075
108.00
108.000091

ch

ภาพที่ 8: กราฟการกําเนิดความถี่ของ VCO
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เมื่อดําเนินการออกแบบและสรางโมดูลเรียบรอยแลวการ
ทดสอบการกําเนิดความถี่ของ VCO โดยการจําลองการปอน
Tuning Voltage จากภายนอก ผลการทดสอบพบวา VCO
สามารถกําเนิดความถี่ไดระหวาง 86 MHz ถึง 120 MHz ดัง
แสดงในภาพที่ 8

C
Te

การทดสอบความถี่ที่ไดจากการสังเคราะหความถี่ ไดทํา
การโปรแกรมให ส ามารถสั ง เคราะห ค วามถี่ ต า งๆ แล ว วั ด
ความถี่ที่สังเคราะหไดดว ยเครื่องวัดความถี่ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ทดสอบการสังเคราะหความถี่ดว ยเครื่องวัดความถี่

การสังเคราะหความถี่ของโมดูล

N

การสังเคราะหความถี่ของโมดูล

ความถี่สังเคราะห ความถี่ที่วัดได ความถี่สังเคราะห ความถี่ที่วัด
(MHz)
(MHz)
(MHz)
ได(MHz)
87.50
87.500125
87.75
87.750022
88.00
88.000046
88.25
88.250035
88.50
88.500012
88.75
88.750020
89.00
89.000020
89.25
89.250112
89.50
89.500031
89.75
89.750054
90.00
90.000019
90.25
90.250072
90.50
90.500021
90.75
90.750075
91.00
91.000032
91.25
91.250102
91.50
91.500101
91.75
91.750098
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6. สรุป

จากการทดสอบโมดู ล สั ง เคราะห ค วามถี่ สํ า หรั บ วิ ท ยุ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มที่สรางขึ้นสามารถสังเคราะหความถี่
ไดครอบคลุมกับยานความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
ตั้งแต 87.50 MHz ถึง 108.00 MHz โดยความถี่ที่สังเคราะห
ขึ้นมามีเสถียรภาพทางความถี่ มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถ
นํ า ไปต อ ยอดการวิ จั ย เพื่ อ ใช เ ป น ชิ้ น ส ว นในการประกอบ
เครื่ อ งส ง วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในระบบเอฟเอ็ ม เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย

06

การทดสอบสัญญาณที่ไดจากการสังเคราะหความถี่ ดวย
เครื่องวัดสัญญาณ รูปสัญญาณที่ไดจากเครื่องวัดสัญญาณ
แสดงไวในภาพที่ 9 และภาพที่ 10

7. กิตติกรรมประกาศ

Ed

ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ผู เ กี่ ย วข อ งในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ที่สนับสนุนดาน
หองปฏิบัติการในการทําการวิจัยครั้งนี้จนสัมฤทธิ์ผล
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ภาพที่ 9: การสังเคราะหสัญญาณความถี่ 88.00 MHz

ภาพที่ 10: แสดงการสังเคราะหสัญญาณความถี่ 108.00 MHz
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การวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่น
โดยใชวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซดวยวิธีการวนรอบของคลื่น
Analysis and Design of Waveguide Filter Using Resonant Iris
Circuit with Wave Iterative Method

ศรัณย ชูคดี1, ธภัทร ชัยชูโชค1, พินิจ เนื่องภิรมย 2 และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล2
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งานวิจัยนี้นําเสนอการวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่นไมโครเวฟแบบสี่เหลี่ยมโดยใชวงจรชองแคบชนิด
ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุตอขนานกัน (Resonant Iris Circuit) การวิเคราะหจะใชวิธีการคํานวณแบบวนรอบของคลื่นซึ่งจะ
คํานวณหาคาขนาดของคลื่นบนพื้นที่พิกเซลของวงจรชองแคบ และโดเมนทางความถี่หรือโหมดที่แพรกระจายในอากาศ โดยใช
รูปแบบของการแปลงสภาพของโหมด-พิกเซลอยางเร็ว (Fast Mode-Pixel Transform) ที่สรางเปนโปรแกรมการจําลอง เรียกวา
โปรแกรม Waveguide Circuit Design ที่แบงการทํางานออกเปน 3 สวน ประกอบดวยสวนรับขอมูล สวนประมวลผล และสวน
แสดงผล โครงสรางของโปรแกรมจะมีลักษณะเปนหนาตางเมนูที่ทํางานภายใตฟงกชั่น GUI (Graphic User Interface) ของ

N

โปรแกรม MATLAB เพื่อวิเคราะหหาคาโครงขายพารามิเตอรตางๆ ของวงจรชองแคบภายในทอนําคลื่น จากนั้นไดออกแบบและ
สรางวงจรกรองความถี่เพื่อทดสอบการทํางาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซภายในทอนํา
คลื่นแบบสี่เหลี่ยมมีความสอดคลองกับโปรแกรมจําลอง CST Microwave Studio และผลการทดสอบวัดวงจรจริงที่สรางขึ้นมี
ความสอดคลองกับโปรแกรมจําลอง
คําสําคัญ: วงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ วิธีการวนรอบของคลื่น โปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit Design
Abstract
This research presents an analysis and design of rectangular waveguide filters using inductive-capacitive resonant
iris circuit. The numerical analysis based on the wave iterative method to calculate the amplitude of wave in the pixel
area and frequency domain. The alternating between bolts domains will use the Fast Mode-Pixel Transform presented
as a simulation program called Waveguide Circuit Design. This program is divided into three parts: input, output, and
processing. The input and output parts are designed by using GUI (Graphic User Interface) of MATLAB® software. This
program can analyze the parameters network of waveguide iris circuit. The sample rectangular waveguide filters is
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designed and fabricated. The analyzed results of resonant iris agree well with CST Microwave Studio® simulated
results. Finally the measured results of sample waveguide filters are consistent with the simulated results.
Keyword: Resonant Iris Circuit, Wave Iterative Method, Waveguide Circuit Design Simulation.
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ปจจุบันการวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถี่ยาน
ไมโครเวฟมีค วามสําคั ญ ตอ การใช งานในระบบสื่อ สารเป น
อย า งมากและเปน ส วนหนึ่ ง ของเทคโนโลยี ที่ มีก ารวิ จั ย และ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง ซึ่งวงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่นเปน
สวนหนึ่งที่มีนักวิจัย [1-3] ใหความสนใจในการวิเคราะหและ
ออกแบบเพื่ อ ให ไ ด โ ครงสร า งของวงจรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมกั บ การใช ง านในภาคอุ ต สาหกรรม สํ า หรั บ การ
วิเคราะหวงจรกรองความถี่ดังกลาวมีอยูหลายวิธี เชน วิธี Mode
Matching Method (MMM) [4], Finite Differential Time
Domain (FDTD) [5], Moment Method [6] เปนตน โดยแตละ
วิธีมีขอดีและขอจํากัดในการใชงาน และความยุงยาก ซับซอน
ในการคํานวณที่แตกตางกัน ซึ่งในปจจุบันไดมีการนําวิธีการ
คํานวณทางคณิตศาสตรตางๆ เหลานี้มาสรางเปนโปรแกรม
สําเร็จรูปที่รูจักกันทั่วไป ไดแก โปรแกรม CST Microwave
Studio®, โปรแกรม GWT (Guide Wave Technology) [7]
ปญหาสําคัญที่พบไดแกผูที่สนใจสวนใหญไมสามารถศึกษา
และเข า ใจถึ ง รายละเอี ย ดภายในโครงสร า งของโปรแกรม
เหลานั้นได ตลอดจนราคาของโปรแกรมที่สูงมาก ดังนั้นผูวิจัย
จึงมีแนวคิดในการศึกษา ออกแบบและพัฒนาวิธีการคํานวณ
แบบใหมเพื่อสรางเปนโปรแกรมจําลองที่สามารถวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรกรองความถี่ภายในทอ นําคลื่น โดยใชท ฤษฏี
ของคลื่น (Wave Theory) ที่แพรกระจายและเคลื่อนที่ไปมาซ้ําๆ
กันหรือแบบวนรอบ (Iterative Method) ภายในทอนําคลื่น ที่
สามารถคํานวณหาขนาดของคลื่นตกกระทบ คลื่นสะทอนกลับ
และคลื่นสงผานบนพื้นที่ของแผนตัวนํา หลังจากนั้นวิเคราะห
หาพารามิเตอรของโครงขาย เพื่อหาคุณสมบัติทางไฟฟาของ
วงจรตัวนําภายในทอนําคลื่น
สําหรับในบทความนี้ ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหโดยใช
วิธีการวนรอบของคลื่น [8] ที่อาศัยหลักการทฤษฎีสายสง และ

ทําการออกแบบและสรางวงจรกรองความถี่ที่ใชวงจรชองแคบ
ชนิดตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุตอขนานกัน (Resonant) เพื่อ
ทดสอบผลของการตอบสนองทางความถี่ โดยการใชโปรแกรม
จําลองเชิงพาณิชย CST Microwave Studio® และใชเครื่อง
วิเคราะหโครงขาย ซึ่งผลที่ไดสามารถนําไปพัฒนางานดานการ
ออกแบบวงจรกรองความถี่ ไ มโครเวฟ สํ า หรั บ ระบบการ
สื่อ สารผ านดาวเทีย ม และประยุกตใ ชในภาคการศึ กษาและ
ภาคอุตสาหกรรมทางดานโทรคมนาคมตอไป

06

1. บทนํา

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

N
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การวิเคราะหคุณสมบัติของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาของ
วงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่น จะประกอบไปดวยโหมด TE
และ TM การคํานวณที่ใชสวนใหญนั้น เปนการหาคาในรูปของ
โดเมนทางสเปกตรัม (Spectral Domain) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได
ศึกษาวิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิเคราะหโครงสรางวงจรกรอง
ความถี่อยางงายโดยมีทฤษฎีที่จําเปนดังนี้

NCTechEd06TEE04

2.1 สมการคลื่น (Wave Equation)
กําหนดใหพื้นที่ใดๆ ที่มีคลื่นเคลื่อนที่ผาน สมการ
ความสั ม พั น ธ ข องคลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า ในเทอมของค า
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กสามารถเขียนไดดังนี้

A


B


1
2 Z0

1
2 Z0





(1)



(2)

E  Z H 
0



E  Z H 
0



โดยที่ A คื อ คลื่น ตกกระทบ และ B คื อ คลื่น สะท อ น


กลับ E และ H แทนเวกเตอรสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก
ตามลําดับ และ Z 0 คือ อิมพีแดนซคุณลักษณะของคลื่น
สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพันธของคลื่นสนามไฟฟา
และสนามแมเหล็กตามขวางภายในทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยม
สามารถกําหนดขอบเขตในบริเวณรอบๆ วงจรตัวนําไดดังนี้
ก. กรณีของผนังไฟฟา (Electric Wall)
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เปนการกําหนดใหรอบๆ ตัวนําเปนผนังไฟฟาที่วิเคราะห
ไดเปนวงจรของตัวเหนี่ยวนํา แสดงดังภาพที่ 1

สําหรับฟงกชันพื้นฐานของโหมด TM สมการของคลื่นที่มี
ผนังไฟฟาและผนังแมเหล็ก แสดงดังภาพที่ 2 มีดังนี้

 m x   n y 
Ex( x , y )  K αx sin 
 sin 

 a   b 

(5)


 m x 
 n y 
E y ( x , y )  K αy cos 
 cos 

a


 b 

(6)

โดยที่  คือสมการในรูปของโหมด TM และ K เปนคาคงที่ใน
ทิศทางของแกน x และแกน y ดังนี้


 m x   n y 
Ex( x , y )  K x cos 
 sin 

 a   b 

 m x 
 n y 
E y ( x , y )  K y sin 
 cos 

a


 b 

(4)
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m, n  0 และ

2

  2 โดยที่

m, n  0

2.2 วิธีการคํานวณแบบวนรอบของคลื่น
หลักการของการคํานวณคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แพรกระจาย
ในทอนําคลื่นโดยใชวิธีการวนรอบของคลื่นจะมีกระบวนการ
ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งจะอาศัยการคํานวณขนาดและทิศทาง
ของคลื่นตกกระทบ (Incident Wave) คลื่นสะทอน (Reflected
Wave) และคลื่นสงผาน (Transmitted Wave) ที่แพรกระจาย
ผานวงจรชองแคบ โดยที่วงจรชองแคบจะคํานวณขนาดของ
คลื่นในโดเมนทางพิกเซล (Real Domain) สําหรับคลื่นที่
เคลื่อนที่ในตัวกลางที่เปนอากาศวางจะคํานวณในโดเมนทาง
โหมด (Spectrum Domain) โดยใชการแปลงสภาพฟูเรียรอยาง
เร็วทางโหมด (Fast Fourier-Mode Transform) ในการเปลี่ยน
สภาพระหวางโดเมนทั้งสอง ซึ่งสงผลทําใหการคํานวณรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นและสามารถแสดงรูปคลื่นของสนามแมเหล็กไฟฟาที่
ปรากฏบนพื้นผิวของวงจรชองแคบไดอีกดวย

ch

โดยที่  คือสมการในรูปของโหมด TE และ K เปนคาคงที่
ในทิศทางของแกน x และแกน y ดังนี้
KTE
x 

n

Ed

(3)

KTE
x 
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ภาพที่ 1 ผนังไฟฟารอบๆ ตัวนํา
จากภาพที่ 1 สมการของคลื่นตามขวางในทอนําคลื่นที่มี
ผนังไฟฟา (Electric Wall) สําหรับโหมด TE มีดังนี้

2
ab

n

b

m, n  0

m2
a2

 bn2

และ

2

  2 โดยที่

N

ข. กรณี ข องผนั ง ไฟฟ า และผนั ง แม เ หล็ ก (ElectricMagnetic Wall)
เป น การกํ า หนดให ร อบๆ ตั ว นํ า เป น ผนั ง ไฟฟ า และผนั ง
แมเหล็กที่วิเคราะหไดเปนวงจรของตัวเก็บประจุ โดยแสดงดัง
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ผนังไฟฟาและผนังแมเหล็กรอบๆ ตัวนํา
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3. ผลการวิจัย
ผลของงานวิจัยที่นําเสนอในบทความนี้ จะประกอบดวย
สวนแรกเปนการวิเคราะหวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซในทอ
นําคลื่นแบบสี่เหลี่ยมดวยโปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit
Design ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยใชวิธีการคํานวณแบบ
วนรอบของคลื่นเปรียบเทียบกับโปรแกรมจําลองสําเร็จรูปใน
เชิงพาณิชย CST Microwave Studio® ภายใตการจําลองการ
ทํางานในสภาพของโครงสรางเดียวกันที่มีแหลงจายพลังงาน
ของคลื่ นในโหมดพื้น ฐาน TE10  ที่กํ า หนดใหมีก ารแมทชิ่ ง
ทางโหมดที่ทางเขาและทางออกของทอนําคลื่น และสวนที่สอง
เปนการออกแบบวงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่นที่ใชชองแคบ
แบบเรโซแนนซโดยใชโปรแกรมจําลอง CST Microwave
Studio® โดยการกําหนดใหใชสายอากาศแบบโมโนโพลวางอยู
ที่ตําแหนงหางจากผนังปลายปดของพอรตทางเขาและทางออก
ประมาณ  4 เปนแหลงจายพลังงานและสรางชิ้นงานจริงเพื่อ

06

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมวิธีการวนรอบของคลื่น

ภาพที่ 4 วงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ
ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลของการตอบสนองทาง
ความถี่ในชวง 10 - 18 GHz ระหวางโปรแกรมจําลอง
Waveguide Circuit Design และโปรแกรมจําลองเชิงพาณิชย
CST Microwave Studio® ไดผลการตอบสนองเปนวงจรกรอง
ผานแถบความถี่ที่มีความถี่คัตออฟดานลาง (Lower Frequency)
เทากับ 13.14 GHz ความถี่คัตออฟดานบน (Upper Frequency)
เทากับ 16.12 GHz และความถี่กลางที่ 14.63 GHz มีความกวาง
ของแบนดวิธทเทากับ 2.98 GHz จากการเปรียบเทียบผลการ
จําลองกับ โปรแกรมจําลองเชิง พาณิชย CST Microwave
Studio® จะใหผลลัพธที่มีความสอดคลองกัน โดยคาความ
คลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางทั้งสองโปรแกรมมี
คาประมาณ 3.54 เปอรเซ็นต

N

ทดสอบผลการทํางาน โดยผลของการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การวิเคราะหวงจรชองแคบเรโซแนนซในทอนําคลื่น
แบบสี่เหลี่ยม
เปนการวิเคราะหวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซเพียงตัว
เดียว โดยใชโปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit Design ที่
ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น กํ า หนดให จ า ยพลั ง งานของคลื่ น ในโหมด
พื้นฐาน TE10  ในวงจรทดสอบที่มีความกวาง (a) เทากับ 2.4
เซนติเมตร และความสูง (b) เทากับ 1.8 เซนติเมตร สวนของ
วงจรชองแคบสี่เหลี่ยมมีความกวางเทากับ 0.9 เซนติเมตร และ
ความสูงเทากับ 0.675 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคา dB(S11) และ dB(S21)

ภาพที่ 6 คารีแอคแตนซของวงจรชองแคบเรโซแนนซ
NCTechEd06TEE04
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ของทอนําคลื่น และบริเวณพื้นผิวแผนตัวนําของวงจรชองแคบ
จะมีคาของสนามแมเหล็กปรากฏอยูในปริมาณที่นอยมากๆ ซึ่ง
มีความสอดคลองกับทฤษฎีของสนามแมเหล็กไฟฟา
3.2 การออกแบบวงจรกรองความถี่โดยใชชองแคบแบบ
เรโซแนนซ
ผูวิจัยไดทําการออกแบบวงจรกรองความถี่ภายในทอนํา
คลื่นแบบสี่เหลี่ยมโดยใชชองแคบแบบเรโซแนนซโดยไดทํา
การจําลองโครงสรางของทอนําคลื่นดวยโปรแกรม CST
Microwave Studio® และใชอลูมิเนียมเปนวัสดุในการสรางทอ
นําคลื่นและแผนวงจรชองแคบโดยการกําหนดใหมีสายอากาศ
แบบโมโนโพลวางอยูที่ตําแหนงแนวตั้งหางจากผนังปลายปด
ระยะทางประมาณ  4 ของความถี่กลางเปนแหลงจายพลังงาน

06

ภาพที่ 6 แสดงคารีแอคแตนซของวงจรชองแคบแบบ
เรโซแนนซดวยโปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit Design
โดยกําหนดคาความกวางของวงจรชองแคบ d a  0.375  0.625
ที่ความถี่ตั้งแต 10 - 18 GHz ผลลัพธที่ไดมีความสอดคลองกัน
กับคาทางทฤษฎี
ภาพที่ 7 แสดงคาสนามไฟฟาของวงจรชองแคบสี่เหลี่ยม
(Resonant) ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า มี ค า มากที่ สุ ด ที่ บ ริ เ วณรอยต อ
ระหว า งแผ น ตั ว นํ า ด า นในและบริ เ วณช อ งว า งทางด า น
แนวนอนของทอนําคลื่น และบริเวณพื้นผิวแผนตัวนําของวงจร
ชองแคบจะไมปรากฏคาของสนามไฟฟาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีความ
สอดคลองกับทฤษฎีของสนามแมเหล็กไฟฟา
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จากนั้ น ทํ า การทดสอบวั ด ค า พารามิ เ ตอร เ อสโดยใช เ ครื่ อ ง
วิเคราะหโครงขาย Agilent Technologies รุน N5230C แลวทํา
การเปรียบเทียบคาที่ไดกับโปรแกรมจําลอง โดยกําหนดขนาด
ความกวางของทอนําคลื่น (a) เทากับ 6.4 เซนติเมตร และความ
สูง (b) เทากับ 3.2 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 9

N

ภาพที่ 7 รูปคลื่นสนามไฟฟาบนวงจรชองแคบสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 9 การทดสอบวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซในทอนําคลื่น

ภาพที่ 8 รูปคลื่นของสนามแมเหล็กในชองแคบ
ภาพที่ 8 แสดงคาสนามแมเหล็กของวงจรชองแคบสี่เหลี่ยม
(Resonant) ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า มี ค า มากที่ สุ ด ที่ บ ริ เ วณรอยต อ
ระหวางแผนตัวนําดานในและบริเวณชองวางทางดานแนวตั้ง
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ออกแบบเพิ่มจํานวนวงจรชองแคบใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวน
ลําดับ (Order) ของวงจรกรองความถี่ใหมีคามากขึ้น
5. กิตติกรรมประกาศ

06

คณะผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ทางสาขาวิ ช าครุ ศ าสตร
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ที่ ไ ด ใ ห ค วาม
อนุ เ คราะห ใ ช ง านเครื่ อ งวิ เ คราะห โ ครงข า ย และโปรแกรม
จําลอง CST Microwave Studio® สําหรับใชในการทดสอบ
ชิ้นงานที่ออกแบบ
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ภาพที่ 10 แสดงกราฟการตอบสนองทางความถี่ในชวง 2 6 GHz พบวาโครงสรางของวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซตัว
เดียวภายในทอนําคลื่นแบบสี่เหลี่ยมที่ออกแบบ สามารถทํางาน
ในชวงความถี่ตั้งแต 2.34 GHz ถึง 4.68 GHz ที่เปนความถี่ตัด
ผ า นในโหมดพื้ น ฐาน TE10  และความถี่ ใ นโหมดลํ า ดั บ ที่
สอง TE20  เมื่อออกแบบนําเอาวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ
ที่มีอัตราสวนความกวางของชองแคบตอความกวางของทอนํา
คลื่น d a  0.375  0.375 มาวางในทอนําคลื่นที่มีความยาว 9.6
เซนติเมตร ที่สงผลทําใหไดผลตอบสนองเปนแถบผานความถี่
ที่ความถี่ตัดดานลางอยูที่ 4.44 GHz และความถี่ตัดดานบน
เทากับ 4.76 GHz มีความกวางของแบนดวิธทเทากับ 320 MHz
ซึ่ ง พบว า ผลจากการจํ า ลองโดยใช โ ปรแกรมจํ า ลอง CST
Microwave Studio® มีความสอดคลองกันกับผลการวัดจาก
เครื่องมือวิเคราะหโครงขาย
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4. สรุปผล
บทความวิจัยนี้เปนการนําเสนอการวิเคราะหและออกแบบ
วงจรกรองความถี่ในทอนําคลื่นไมโครเวฟแบบสี่เหลี่ยมโดยใช
วงจรชองแคบแบบชนิดตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุตอขนาน
กั น (Resonant) ด ว ยวิ ธี ก ารวนรอบของคลื่ น โดยได ส ร า ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น โปรแกรมจํ า ลองเรี ย กว า
Waveguide Circuit Design ที่พัฒนาขึ้นและทํางานภายใต
ฟงกชั่น GUI (Graphic User Interface) ของโปรแกรม
MATLAB® ซึ่งผลการตอบสนองทางความถี่ของวงจรชองแคบ
มีความถูกตองและสอดคลองกับผลที่ไดจากโปรแกรมจําลอง
CST Microwave Studio® นอกจากนี้แลวโปรแกรมจําลอง
Waveguide Circuit Design สามารถแสดงรูปคลื่นของ
สนามแมเหล็กไฟฟาภายในวงจรชองแคบใหคาที่สอดคลองกัน
กับทฤษฏีของสนามแมเหล็กไฟฟา โดยผูวิจัยไดออกแบบและ
สรางวงจรกรองความถี่โดยใชวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ
วางในโครงสรางทอนําคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งผลจากการทดสอบวัด
จริงสอดคลองกับผลที่ไดจากการใชโปรแกรมจําลอง อยางไรก็
ตามผลของการตอบสนองทางความถี่ที่ไดยังไมมีความคมชัด
ในการคั ด แยกสั ญ ญาณ ดั ง นั้ น ในงานวิ จั ย ต อ ไปจะทํ า การ
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การพัฒนาแหลงพลังงานไฟฟาโดยใชพลังงานชีวภาพ
The Development of Electrical Power Source using Biological Power

ลัญฉกร นิลทรัตน, ธภัทร ชัยชูโชค และศรัณย ชูคดี

Ed

บทคัดยอ

06

โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
E-mail : nintarat@gmail.com, palm_chatuwon@hotmail.com, sarunskru@hotmail.com

C
Te

ch

งานวิจัยการพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟาโดยใชพลังงานชีวภาพ ทําขึ้นเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนและเปนพลังงานทางเลือกใหมโดย
คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและความปลอดภัยโดยไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต จะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนไดแก
ผลิตภัณฑบรรจุน้ําหมักจากกลวยจํานวน 4 ชุด ประกอบดวยชุดละ 56 เซลล โลหะที่ใชในการทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายโดย
ใชแผนทองแดงและแผนสังกะสี ชุดการแสดงผลใชหลอด LED และติดตั้งเครื่องมือวัดแรงดันและกระแสไฟฟา นอกจากนี้จะมี
ขั้นตอนการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ คือ ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของใหละเอียด จากนั้นทําการสรุปขอมูลจากการศึกษา และทําการ
ออกแบบโครงสรางของแบตเตอรี่พลังงานชีวภาพ โดยการคํานวณขนาดของอุปกรณตางๆใหเหมาะสม จากนั้นทําการออกแบบ
โครงสรางแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพ และทําการทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพถึงความพรอมและความปลอดภัย
กอนนําไปใชงานจริง ผลการทดลองพบวาแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพสามารถทํางานไดโดยจะไดแรงดันที่นําไปใชขับหลอด
LED ขนาด 3 VDC, 2W ซึ่งคาที่ไดจากแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพจะขึ้นอยูกับคาความเปนกรดเบสหรือคา PH ของน้ําหมัก
กลวยและจํานวนของเซลลที่นํามาใช

N

คําสําคัญ: แบตเตอรี่ไฟฟา พลังงานชีวภาพ พลังงานทดแทน

Abstract

The Development of Electrical Battery using by Biological Power Prepared for use as renewable energy and energy
conservation alternative energy and bearing in mind the safety of chemicals used in the manufacturing process The
project consists of three major parts including bananas canned broth containing 4 sets of 56 cells the cells The metal
used to make the chemical reaction with the copper and the zinc solution. Used to set the LED and measure the
electromotive force set up and use a voltmeter and an ammeter This is a step by step through the operation. Information
related to the profile. Then prepare a summary of the study. The structure and design of the Battery Biological Electric
Power In the next step by calculating the size of equipment to fit then the preparation with the design and structure of
Battery Biological Electric Power. When the battery power is biological and ready to use. The testing is done with
battery electric energy to biological and safety prior to use. The results showed that the Battery Biological Electric
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Power to function as scoping out. Is the voltage applied to the LED the labor force 3 VDC 2W actually the value
obtained from Battery Biological Electric Power is dependent on the pH of fermented bananas or PH value and the
number of cells used.
Keyword: Electrical Power Source, Biological Power, Renewable Energy.
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เพื่อรองรับกับราคาเชื้อเพลิงน้ํามันที่สูงขึ้นและรองรับเชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติที่กําลังจะหมดลง โดยหลายหนวยงานไดคิดคน
หาวัตถุดิบหรือพืชตางๆ มาพัฒนาเปนพลังงานทดแทนซึ่งก็มี
ให เ ห็ น อยู ม ากม ายหลายชนิ ด ด ว ยกั น อย า งเช น อ อ ย
มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลม เปนตน พลังงานไฟฟาจากกลวย
เป น กระแสไฟฟ า ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ กระแสไฟฟ า ที่ ไ ด จ าก
แบตเตอรี่รถยนต ซึ่งจะมีความแตกตางคือกระแสไฟฟาที่ได
จากแบตเตอรี่รถยนต จะใชสารละลายอิเล็กโตรไลตที่เปนกรด
อยางกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟวริก ซึ่งเปนกรดที่อันตรายและ
กอมลพิษ ในขณะที่กระแสไฟฟาที่ไดจากกลวย ใชสารละลาย
อิเล็กโตรไลตที่เปนดาง ซึ่งกระแสไฟฟาที่ไดจากกลวยจะมี
ความปลอดภัยและไรมลพิษ
ทั้งนี้ตัวเลขจากการวิจัย [3] นั้น น้ําคั้นที่ไดจากหยวกกลวย
เนา สามารถที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดดี เนื่องจากสามารถ
ใหพลังงานไฟฟาได และขั้นตอนที่งาย เพียงนําหยวกกลวยสับ
เปนชิ้นเล็กๆ ทิ้งไวในถัง 2 สัปดาห จากนั้นกรองแยกเอากาก
และสิ่งสกปรกออก และนําน้ําคั้นที่ไดใสขวด นําไปผลิตเปน
เซลล ผ ลิ ต กระแสไฟฟ า และหากเปรี ย บเที ย บราคาต น ทุ น
ระหวางการผลิตกระแสไฟฟาจากหยวกกลวยกับแผงโซลาร
เซลลนั้น เซลลไฟฟาจากหยวกกลวย 1 เซลล สามารถให
กําลังไฟฟา 3.72 วัตต ตนทุนประมาณ 10 บาท ในขณะที่แผง
โซลารเซลล ใหกําลังไฟฟาขนาด 75 วัตต ราคาอยูที่ 15,000
บาท นอกจากราคาจะต่ํากวาแลว เซลลไฟฟาจากหยวกกลวย
สามารถผลิตไฟฟาไดทั้งกลางวันและกลางคืน [4]

N

C
Te

ch

Ed

1. บทนํา
ในปจจุบันการใชทรัพยากรดานพลังงาน มีความตองการ
สูงมากขึ้น ในทางกลับกัน ทรัพยากรดังกลาว มีแตลดนอยลง
ทํ า ให มี ค วามต อ งการสู ง และราคาแพงมากขึ้ น การนํ า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อย า งน้ํ า มั น ก า ซ ถ า นหิ น แร ธ าตุ ต า งๆ
ใต พื้นดิน เอามาใช อ ยางสิ้น เปลืองโดยไมคํานึงถึง มลภาวะ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหในปจจุบันมนุษยจึงเริ่มคิดคนหา
แหล งทรัพยากรพลังงานชนิ ดใหมมาทดแทน เพื่อลดตนทุน
คาใชจาย มีความปลอดภัย ไมกอมลพิษไปยังชุมชน พลังงาน
ทดแทนคือพลังงานสะอาดที่ไดมาจากธรรมชาติ และคืนกลับ
ธรรมชาติ [1] โดยไมมีมลภาวะและสงผลกระทบกลับไปยัง
ธรรมชาติ พลังงานทดแทนเปนสิ่งที่ในปจจุบันทุกมุมโลกกําลัง
แขงขันคิดคนเพื่อเปนพลังงานแหลงใหมที่มนุษยจะนํามาใช
เพื่อดํารงชีวิตตอไป
แบตเตอรี่ เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช กั น อย า งกว า งขวางทั้ ง ใน
วงการอุ ต สาหกรรมและในชี วิต ประจําวั น ตั วอย า งอาทิ เช น
ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ที่ใชในรถยนตรวมทั้งอุปกรณตางๆ ใน
วงการวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมนอกจากนี้นับตั้งแตวิทยุ
รั บ ส ง ชนิ ด มื อ ถื อ และโทรศั พ ท มื อ ถื อ ได เ ข า มามี บ ทบาทใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น และนิ ย มใช กั น อย า งแพร ห ลายในแวดวง
โทรคมนาคม พิษภัยและอันตรายจากแบตเตอรี่มาจากสารที่ใช
ในการทําแบตเตอรี่ที่สําคัญคือสารตะกั่ว สารแมงกานีส สาร
แคดเมี ย ม สารนิ เ กิ ล สารปรอท และสารเคมี ที่ ใ ช ใ นการทํ า
ปฏิกิริยาเชน กรดซัลฟวริก เปนตน สารพิษตางๆ เหลานี้หาก
ไมไดรับการจัดการอยางถูกวิธีโอกาสที่จะเกิดการปนเปอนตอ
แหลงน้ํา ผิวดิน พื้นดิน และบรรยากาศแลวแพรไปสูคน พืช
และสัตวก็มีสูง หลังจากที่ประเทศไทยตองเจอกับวิกฤตการณ
เชื้อเพลิงน้ํามันอยางหนัก รัฐบาลก็ไดประชาสัมพันธการใช
พลังงานทดแทนภายใตแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป [2]
NCTechEd06TEE05

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1 สารละลาย กรด-เบส
การศึกษาสมบัติทั่วไปของสารละลาย กรด-เบส [5] พบวา
สารละลาย กรด-เบส มี ส มบั ติ ที่ ค ล า ยกั น และแตกต า งกั น
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2.3 พลังงานไฟฟา จากหยวกกลวย
การผลิ ต พลั ง งานไฟฟ า จากหยวกกล ว ย จะทํ า การศึ ก ษา
แตละสวนของตนกลวย ตั้งแตราก-ลําตน-ดอก-ผล ซึ่งแตละ
สวน ไดคั้นเฉพาะน้ํามาทําการทดลอง พบวา
แรงดันไฟฟา
(V)
0.96
0.87
0.96
0.91
1.02
1.10

กระแสไฟฟา
(mA)
2.7
2.67
3.88
2.69
2.84
2.90

06

ชิ้นสวน
ที่การศึกษา
รากกลวย
หยวกกลวยดิบ
หยวกกลวยเนา
ดอกกลวย
ผลดิบกลวย
ผลสุกกลวย

กําลังงานไฟฟา
(W)
2.59
2.32
3.72
2.44
2.89
3.19

และหากมีความตองการแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและ
กําลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น สามารถทําไดโดยการตอเซลลไฟฟา
หลายเซลลรวมกัน ทั้งนี้ผลจากการวิจัย พบวาน้ําคั้นที่ไดจาก
หยวกกล ว ยเน า สามารถที่ จ ะนํ า มาผลิ ต กระแสไฟฟ า ได ดี
เนื่ อ งจากสามารถให พ ลั ง งานไฟฟ า ได และมี ขั้ น ตอนที่ ง า ย
เพียงนําหยวกกลวยสับเปนชิ้นเล็กๆ ทิ้งไวในถัง 2 สัปดาห
จากนั้นก็กรองแยกเอากากและสิ่งสกปรกออก และนําน้ําคั้นที่
ได ใ ส ข วด นํ า ไปผลิ ต เป น เซลล ผ ลิ ต กระแสไฟฟ า และหาก
เปรี ย บเที ย บราคาต น ทุ น ระหว า งการผลิ ต กระแสไฟฟ า จาก
หยวกกลวยกับแผงโซลารเซลลนั้น เซลลไฟฟาจากหยวกกลวย
1 เซลล สามารถใหกําลังไฟฟา 3.72 วัตต ตนทุนประมาณ 10
บาท ในขณะที่แผงโซลารเซลล ใหกําลังไฟฟาขนาด 75 วัตต
ราคาอยูที่ 15,000 บาท นอกจากราคาจะต่ํากวาแลว เซลลไฟฟา
จากหยวกกลวยสามารถผลิตไฟฟาไดทั้งกลางวันและกลางคืน
3. ผลการวิจัย
การทดลองผลหาคาตางๆที่ไดจากทดสอบ ไดแก การวัดคา
PH ของน้ําหมักกลวย แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาโดยวัดจาก
ความสวางของหลอด LED ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
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สมบัติที่คลายกันประการหนึ่งคือ สามารถนํากระแสไฟฟาได
หรือเปนสารละลายอิเล็กโตรไลต และสารละลายอิเล็กโตร
ไลตที่ใชสวนมากจะเปนสารเคมีซึ่งเปนกรดอนินทรีย สมบัติ
ทั่วไปมีรสเปรี้ยวและมีฤทธิ์กัดกรอน จึงเปนอันตรายตอชีวิต
และรางกาย รวมถึงยังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวยสารที่
มี ส มบั ติ ดั ง กล า วที่ นิ ย มนํ า มาใช ใ นป จ จุ บั น เป น ปริ ม าณที่
คอ นขา งมาก สารละลายกรดซัล ฟว ริก (H2SO4) ซึ่ง มีใ ชใ น
แบตเตอรี่ แต ใ นป จ จุ บั น เราสามารถใช ส ารละลายที่ ไ ด จ าก
ธรรมชาติเชน กรดแอซิติกกรดมะนาว ซึ่งเปนกรดอินทรียมาใช
เปนสารละลายอิเล็กโตรไลตได แตไมเปนที่นิยมเนื่องจากราคา
คอนขางสูงและเสียงาย แนวคิดที่จะหาสารที่มีอยูในธรรมชาติ
ซึ่งมี ส มบัติเปน สารอิเล็กโตรไลตมาใชท ดแทนสารดังกลาว
โดยของเหลวที่ไดมา จะตองไมทําลายสิ่งแวดลอมและจะตอง
สามารถใหของเหลวไดในปริมาณที่มากพอ
2.2 สารอิเล็กโตรไลต
อิเล็กโตรไลต คือ สารที่สามารถแตกตัวเปนไอออนอิสระ
เมื่ อ ละลายน้ํ า หรื อ หลอมเหลวทํ า ให ส ามารถนํ า ไฟฟ า ได
เนื่องจากโดยทั่วไป สารละลายจะประกอบไปดวยไอออนจึง
มักเรียกกันวาสารละลายไอออนิก โดยปกติแลวอิเล็กโตรไลต
จะอยู ใ นรู ป ของกรด เบส หรื อ เกลื อ เซลล อิ เ ล็ ก โทรไลต
หมายถึง เซลลไฟฟาเคมีที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
ปฏิกิริยาเคมี หรือเปนระบบที่เกิดกระบวนการอิเล็กโทรลิซีส
ส ว นประกอบของเซลล อิ เ ล็ ก โทรไลต เซลล อิ เ ล็ ก โทรไลต
ประกอบดวยขั้วไฟฟาสองขั้ว จุมอยูในสารละลายอิเล็กโทร
ไลตหรืออิเล็กโทรไลตที่หลอมเหลว ขั้วไฟฟาทั้งสองตอกับ
ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ ในเซลลอิ เล็ก โทรไลต
ขั้วไฟฟาที่ตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
เรียกขั้วไฟฟานี้วา แอโนด และเปนขั้วบวก สวนขั้วไฟฟาที่ตอ
กับขั้วลบของแบตเตอรี่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน เรียกขั้วไฟฟานี้วา
แคโทด และเปนขั้วลบ

3.1 การวัดคา PH ของน้ําหมักกลวย
เปนการทดสอบหาคาPH ของน้ําหมักกลวย โดยการวัดหาคา
PH โดยใชเครื่องมือจะเปนแบบปากกา (8685/8686) ดังภาพที่2
ภาพที่ 1 การเกิดสารละลายอิเล็กโทรไลต
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ภาพที่ 2 การวัดคา PH
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลคา PH กับอุณหภูมิแรงดันของน้ํา
หมักกลวยที่วัดไดในแตละวัน

4.9
4.8
4.7
5.0
5.5
4.7
4.7
4.8
4.6
4.8
4.9
4.8
4.7
4.6
4.8
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1/06/55
2/06/55
3/06/55
4/06/55
5/06/55
6/06/55
7/06/55
8/06/55
9/06/55
10/06/55
11/06/55
12/06/55
13/06/55
14/06/55
15/06/55

3.2 ทดสอบวัดคาแรงดันและกระแส
เปนการทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพ โดยการ
เก็บพลังงานที่ไดจากน้ําหมักกลวยมาเก็บไวเปนเซลลคลายกับ
แบตเตอรี่ และนําพลังงานที่ไดมาใชกับหลอด LED ดังภาพที่ 4

ch

คา PH

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบคาแรงดันกับคา PH
ของน้ําหมักกลวยในระยะเวลาที่หมักประมาณ 15-20 วัน
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กลวยที่ใชหมัก (ตอน้ํา 1 ลิตร)
แรงดันไฟฟา
อุณหภูมิ
DCV
(องศาเซลเซียส)
0.96
26
1.0
27
1.2
27
0.88
30
0.85
32.5
1.0
30
1.0
25
0.96
27
1.0
28
0.98
27
0.95
28
0.96
29
1.0
29
1.0
25
0.97
26

ภาพที่ 3 กราฟการเปรียบเทียบคาแรงดันกับคา PH

ภาพที่ 4 วงจรทดสอบคาแรงดันและกระแสแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงาน
ชีวภาพขณะมีโหลด

ภาพที่ 4 แสดงวงจรทดสอบคาแรงดันและกระแสแบตเตอรี่ไฟฟา
พลังงานชีวภาพขณะมีโหลด เพื่อทําใหทราบผลของการทดลอง
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ของแรงดั น ไฟฟ า เพราะในกรณี ที่ ไ ร โ หลดค า กระแสจะไม
แสดงผานทางเครื่องมือวัด

Ed

06

3. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองการทํา งานของแบตเตอรี่ไ ฟฟ า พลั ง งาน
ชีว ภาพ สรุ ป ผลได ว า จะสามารถทํ า งานได ต ามที่ ไ ดกํ า หนด
ขอบเขตเอาไว คือจะไดแรงดันที่นําไปใชกับหลอด LED ที่กิน
แรงดัน 3 VDC, 2W ไดจริง ซึ่งคาที่ไดจากแบตเตอรี่ไฟฟา
พลังงานชีวภาพจะขึ้นอยูกับ คาความเปนกรดเบสหรือ คาPH
ของน้ํ า หมั ก กล ว ยและจํ า นวนของเซลล ที่ นํ า มาใช โดยค า
แรงดั น ที่ ไ ด จ ะได ม าจากการนํ า เซลล ม าต อ อนุ ก รมกั น และ
คากระแสที่ไดจะนําเซลลมาตอขนานกันแลวนําการตอทั้งสอง
แบบมาตอกันแบบวงจรผสม จึงจะทําใหไดแรงดันและกระแส
พอที่ทําใหหลอด LED ติดได กรณีที่ตอโหลดเขาระบบจึงจะมี
กระแสไหลผานแอมปมิเตอร คาของกระแสจึงสามารถแสดง
ผลได แ ละค า ของกระแสที่ ไ ด จ ะมี ค า ประมาณ 100
mA
เนื่องจากกระแสจากแหลงจายไดผานโหลดไปใชงานสวนคา
ของแรงดันที่ไดจากการทดลองมีคาลดลงจากตอนที่ยังไมได
จายโหลดเหลือประมาณ 3-4 VDC ซึ่งเปนคาที่หลอด LED
สามารถติดสวางขึ้นมาได
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ภาพที่ 5 กราฟการเปรียบเทียบแรงดันและกระแสขณะมีโหลด
ภาพที่ 5 แสดงกราฟการเปรียบเทียบแรงดันและกระแส
ขณะมีโหลดกราฟดานบนเปนกราฟการเปรียบเทียบคาแรงดัน
ตอกันและกราฟดานลางเปนกราฟเปรียบเทียบกระแสตอวันจะ
เห็นไดวาคาของแรงดันที่ไดจะมีคาไมคงที่ แตคากระแสที่ได
จะมีคาคงที่
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ภาพที่ 6 กราฟการเปรียบเทียบแรงดันและกระแสขณะมีโหลด
ภาพที่ 6 แสดงกราฟในกรณีของการเปรียบเทียบแรงดัน
และกระแสขณะไมมีโหลดนั้นกราฟที่แสดงจะแสดงแคกราฟ
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การออกแบบและหาประสิทธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ
The design and efficiency of temperature-controlled solar oven

ธราธิป ภูระหงษ และบุญเยีย่ ม ยศเรืองศักดิ์

Ed

บทคัดยอ

06

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท : 0-42511-484
E-mail: tharathip_ph@npu.ac.th

ch

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาและออกแบบตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ ผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของแลวทําการออกแบบและหาประสิทธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ โดยมีชุดวงจรควบคุมการทํางานดังนี้ วงจรปรับ
อุณหภูมิ และมอเตอรไฟฟากระแสตรง 12 V ,150 W ควบคุมดวยรีเลย วงจรสามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดไดถึง 90 องศาเซลเซียส ใช

C
Te

แรงดันไฟฟากระแสตรง 12 V จากแบตเตอรี่ ตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ นําไปทดสอบใชงานจริงเพื่อหาประสิทธิภาพการ
ทํางาน ผลทดสอบปรากฏวาตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ นั้นสามารถใชงานไดจริงเมื่อนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ สามารถ
ใหความรอนสูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 47 นาที (อุณหภูมิขึ้นอยูกับแสงอาทิตย) ในการทดสอบซึ่งไดตั้งอุณหภูมิ
สูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการทดสอบ 5 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. วัสดุที่นํามาทดสอบมี 3
อยางคือ กลวยน้ําหวา 300 กรัม,เนื้อหมูสด 300 กรัม,ปลาสด 500 กรัม ผลที่ไดคือ วัสดุที่นํามาทดสอบทั้ง 3 อยาง มีลักษณะแหง
น้ําหนักลดลงอยางเห็นไดชัดและเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว

N

คําสําคัญ: พลังงานแสงอาทิตย

Abstract

This research aims at developing an electronic controlled solar oven. The researcher has reviewed related
literatures, designed, and tested the efficiency of the created solar oven. The oven is equipped with a 12 V 150 W
temperature control circuit, and a 12 V DC motor which is controlled by a relay circuit. The maximum temperature
allowed by using this circuit is 90 C. In real situations, the oven was tested and the results show that the maximum
temperature provided by the oven reached 80 C in 47 minutes. The oven was used to dry three samples: 300g of
banana; 300g of pork meat; and 500 g of fresh fish. The temperature of the oven was set to 80 C and the samples were
dried for 5 hours. The results showed obvious dryness of the samples, and significant reduction in sample weights,
which meet the research criteria.
Keyword: Solar Energy
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ปจจุบันการใชพลังงานมีเพิ่มมากขึ้น และการใชพลังงาน
สวนใหญเปนพลังงานที่ใชแลวมีวันหมด ซึ่งการใชพลังงาน
บางอยาง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ เปนตนจะทําให
เกิดมลพิษ ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทําใหเกิดสภาวะ
ผิดปกติของโลกและมีผลกระทบตอมนุษยโดยตรง มนุษยรูจัก
และเรียนรูการตากแหง หรือใชความรอนจากแสงอาทิตยมา
เปนเวลานานแลว ไมวาเปนการตากผลผลิตทางการเกษตร การ
ตากเสื้อผา การทํานาเกลือ การถนอมอาหารเปนตน แตสวน
ใหญเปนการตากแหงแบบโดยตรง การตากแหงแบบธรรมชาติ
เปน แบบที่นิ ยมใช กันในระดั บ ครัว เรือ นในพื้น ที่ชนบทเป น
สวนใหญ มีผลผลิตที่จะตากแหงไมมากนัก ใชระยะเวลาในการ
ตากแหงนาน และมักพบสิ่งปนเปอนมาก ซึ่งประสบปญหา
มากมาย ทั้งความไมแนนอนของธรรมชาติ และบางครั้งยังอาจ
กอใหเกิดความไมสะอาดของผลผลิต หรือวัตถุดิบ เชน ฝุน
ละออง แมลงวัน เชื้อโรคตาง ๆ อาศัยวัตถุดิบรับแสงอาทิตย
โดยตรง และอากาศรอนจะเคลื่อนที่พาความชื้นออกจาก
วัตถุดิบโดยวิธีธรรมชาติ การตากแหงแบบธรรมชาติมักจะ
ประกอบดวยอุปกรณที่หาไดงาย ราคาไมแพง ปจจุบันการตาก
อาหารใหแหงโดยใชแสงแดด เชน ตากเนื้อ ปลา ผลไม เปนตน
ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทนและ
เป น พลั ง งานสะอาดไม ส ร า งมลพิ ษ โดยการใช พ ลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย ใ นการอบกล ว ยน้ํ า หว า ปลา เนื้ อ ที่ ส ามารถ
ควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการอบไดโดยใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิ
ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละควบคุ ม การทํ า งานของพั ด ลมระบาย
อากาศดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส

ภายในตูสู ง ขึ้ น ทํ า ใหวั ต ถุ ภ ายในตู เ กิ ดการระเหยน้ํ า ให
กลายเปนไอออกจากวัตถุ
2.2.1 การคํานวณหาคาความรอน จากวัสดุที่จะเลือกใช
ทําตูอบ จึงทําการเลือกวัสดุทดสอบที่จะทําเปนตูอบขนาดไม
เกิน 20x20 ตารางนิ้ว คือ [1]
2.2.1.1. สังกะสีจากการคํานวณพลังงานความ
รอนของสังกะสี 2 kg ที่มีคาความรอนจําเพาะ 390 J/kg °C ทํา
ใหอุณหภูมิของสังกะสีเพิ่มขึ้นจาก 25°C เปน 65°C มีพลังงาน
ความรอนเปน Q = mC∆ T = 2x390x40 = 31200 J โดยใช
เวลาเทากับ 18 นาที คิดเปนกําลังได 31200/(60x18) = 28.88 W
2.2.1.2 เหล็ก จากการคํานวณพลังงานความ
รอนของสังกะสี 2 kg คาความรอนจําเพาะ 500 J/kg °C ที่ทําให
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 28°C เปน 65°C มีพลังงานความรอนเปน
Q = mC ∆T= 2x500x37 = 37000 J โดยใชเวลาเทากับ 15
นาที คิดเปน กําลังได 37000/(60x15) = 41.11W
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1. บทนํา
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2.2 การออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิ
การออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิจะตองทําการออกแบบ
จากลักษณะการทํางานของวงจรโดยที่ ลักษณะการการทํางาน
ของวงจรดังภาพที่ 1

ชวงคาอุณหภูมที่ตั้งไว
การทํางานของมอเตอรพัดลม
ภาพที่ 1 การทํางานของชุดควบคุมอุณหภูมิ

2. การดําเนินการออกแบบ

2.1 ออกแบบโครงสรางตูอบแสงอาทิตยปรับอุณหภูมิ
การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยนั้น จะตองใชหลักการ
การอบแหงเพื่อใหไดประสิทธิภาพในการอบแหงใหไดมาก
ที่สุด ซึ่งการอบแหงจะอาศัยการระเหยของน้ําออกจากวัตถุโดย
หลักการของการระเหย คือ ความชื้นต่ําอุณหภูมิสูง ตูอบ
แสงอาทิตยจะอาศัยหลักการตูเรือนกระจก ใหแสงอาทิตยสอง
การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานความรอนทําใหอุณหภูมิ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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อุณหภูมิภายในตูอบ
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ลักษณะการทํางานของชุดควบคุมอุณหภูมิ คือ เมื่อคา
อุณหภูมิที่วัดไดดวยเซนเซอร IC1 นอยกวาคาที่ตั้งไว IC2 จะ
ไม สั่ ง ให รี เ ลย ทํ า งาน มอเตอร ก็ จ ะไม ทํ า งานจนกระทั้ ง ค า
อุณหภูมิที่เซนเซอร IC1 เกินชวงคาอุณหภูมิที่ไดตั้งไวทําให
เซนเซอร IC1 สงสัญญาณให IC2 ของวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สั่งการใหรีเลยทํางาน และมอเตอรก็จะทํางาน ถายเทอากาศเพื่อ
ลดความรอนที่อยูภายในตูอบไมใหอุณหภูมิเกินคาสูงสุดที่ตั้ง
NCTechEd06TEE06
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ไว เมื่อถึงคาอุณหภูมิต่ําสุดที่ตั้งไวทําใหเซนเซอร IC1 สง
สัญญาณให IC2 ของวงจรสั่งการใหรีเลย กวาจึงจะหยุดการ
ทํางาน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ภาพที่ 2 วงจรควบคุมอุณหภูมิ

Ed

3. ผลการดําเนินงาน

อุณหภูมิใน
ตูอบ °C
58.2°c
60.3°c
61.2°c
62.8°c
63.6°c
64.2°c
64.7°c
65.4°c
66.1°c
66.6°c
67°c
67.5°c
68.3°c
68.8°c
69.3°c

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

อุณหภูมิใน
ตูอบ °C
73.1°c
73.5°c
73.7°c
73.9°c
74.1°c
74.3°c
75°c
76.4°c
77.4°c
77.9°c
78.6°c
79.1°c
79.9°c
80.5°c
80.9°c

ch

ผลของการดํ า เนิ น งานวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบและหา
ประสิ ท ธิ ภ าพตู อ บแสงอาทิ ต ย ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ มี ผ ลการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบงเปนหัวขอดังตอไปนี้

เวลา/นาที

06

เวลา/นาที
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3.1 การทดสอบประสิทธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิ
จากผลการดํ า เนิ น งานที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ม าทํ า ให ไ ด ตู อ บ
แสงอาทิ ต ย ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ ผู จั ด ทํ า ได ส ร า งขึ้ น และมี
ส ว นประกอบของชุ ด วงจรควบคุ ม ในการทํ า งานของตู อ บ
แสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางอุณหภูมิภายในตูอ บแสงอาทิตยเทียบกับเวลา
ชวงเวลา 09.00 น.–14.00 น.
เวลา/นาที
0
1
2
3
4
5
6
7
8

อุณหภูมิใน
ตูอบ °C
25.7°c
35.4°c
39.8°c
43.6°c
46.5°c
48.7°c
51.6°c
54.3°c
56.4°c

NCTechEd06TEE06

เวลา/นาที
24
25
26
27
28
29
30
31
32

อุณหภูมิใน
ตูอบ °C
69.8°c
70.1°c
70.6°c
71.1°c
71.4°c
71.9°c
72.3°c
72.6°c
72.9°c

ภาพที่ 3 กราฟแสดงผลการทดสอบอุณหภูมิภายในตูอบ
แสงอาทิตยเทียบกับเวลา

3.2 ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิและการทดสอบโดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ
มีวัสดุที่นํามาทดสอบ ดังนี้ กลวยน้ําหวา ขนาด 300 กรัม
เนื้อหมูสด ขนาด 300 กรัม ปลาสด ขนาด 500 กรัม
เปรียบเทียบน้ําหนักระหวางการอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตย
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละตากแห ง ด ว ยแสงอาทิ ต ย ธ รรมชาติ ใ ช
ระยะเวลา 5 ชั่วโมง ชวงเวลา 09.00 น. – 14.00 น
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ภาพที่ 4 การทดสอบโดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ
(กลวยน้าํ หวา,เนื้อหมูสด)
ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบตูอบและแสงธรรมชาติกลวยน้ําหวา

06

ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ
อบแหงกลวยน้ําหวา 300 กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง น้ําหนัก
กลวยที่ทดสอบแลวเหลือเพียง 150 กรัม และการตากแหงโดย
ใชแสงอาทิตยธรรมชาติ กลวยน้ําหวา 300 กรัม ในระยะเวลา 5
ชั่วโมง น้ําหนักกลวยที่ทดสอบแลว เหลือเพียง 200 กรัม ผล
การทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ มีการ
เปลี่ ย นแปลงของน้ํ า หนั ก ไปมากกว า การตากแห ง ด ว ย
แสงอาทิตยธรรมชาติ
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ภาพที่ 4 การทดสอบโดยการใชตอู บแสงอาทิตย ควบคุมอุณหภูมิ
(กลวยน้าํ หวา)

N

ภาพที่ 5 น้าํ หนักกลวยน้ําหวาทีอ่ บแหงดวยดวย แสงอาทิตย
ธรรมชาติ และตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ กลวยน้ําหวา ขนาด 300
กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง (อุณหภูมิขึ้นอยูกับ
แสงอาทิตย)

เวลา

ตูอบแสงอาทิตย
(น้ําหนักตอกรัม)

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

280
260
230
190
150

ภาพที่ 7 น้ําหนักเนื้อหมูทอี่ บแหงดวยดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ
และตูอ บแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ

แสงอาทิตย
ธรรมชาติ
(น้ําหนักตอกรัม)
290
270
250
230
200
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ เนือ้ ปลาสดขนาด 500
กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง (อุณหภูมิขึ้นอยูกับ
แสงอาทิตย)

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ เนือ้ หมูสดขนาด 300
กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง (อุณหภูมิขึ้นอยูกับ
แสงอาทิตย)

แสงอาทิตยธรรมชาติ
(น้ําหนักตอกรัม)
300
280
260
230
210

เวลา

ตูอบแสงอาทิตย
(น้ําหนักตอกรัม)

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

460
400
310
250
200

แสงอาทิตย
ธรรมชาติ
(น้ําหนักตอกรัม)
490
450
340
290
240
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1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง

ตูอบแสงอาทิตย
(น้ําหนักตอกรัม)
280
260
220
190
160

06

เวลา

ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบตูอบและแสงธรรมชาติ เนื้อหมูสด
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ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ
อบแหงเนื้อหมูสด 300 กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง น้ําหนัก
เนื้อหมูสดที่ทดสอบแลวเหลื่อเพียง 160 กรัม และการตากแหง
โดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ เนื้อหมูสด 300 กรัม ในระยะเวลา
5 ชั่ ว โมง น้ํ า หนั ก เนื้ อ หมู ส ดที่ ท ดสอบแล ว เหลื อ เพี ย ง 210
กรั ม ผลการทดสอบโดยการใช ตู อ บแสงอาทิ ต ย ค วบคุ ม
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักไปมากกวาการตากแหง
ดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ

ภาพที่ 10 กราฟเปรียบเทียบตูอ บและแสงธรรมชาติ เนื้อปลาสด

ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ
อบแหงปลาสด 500 กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง น้ําหนักปลา
สดที่ทดสอบแลวเหลื่อเพียง 200 กรัม และการตากแหงโดยใช
แสงอาทิตยธรรมชาติ ปลาสด 500 กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง
น้ําหนักปลาสดที่ทดสอบแลวเหลื่อเพียง 240 กรัม ผลการ
ทดสอบโดยการใช ตู อ บแสงอาทิ ต ย ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงของน้ํ า หนั ก ไปมากกว า การตากแห ง ด ว ย
แสงอาทิตยธรรมชาติ
4. สรุปและอภิปรายผล

ภาพที่ 9 น้าํ หนักเนื้อปลาที่อบแหงดวยดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ
และตูอ บแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ
NCTechEd06TEE06

ผลการทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของตู อ บแสงอาทิ ต ย
ควบคุมอุณหภูมิ ผลปรากฏวาในการทดสอบตูอบแสงอาทิตยมี
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจาก อุณหภูมิปกติที่ 27 องศา
เซลเซียส ถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลา
36

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

5. ขอเสนอแนะ

06

 ควรมีการออกแบบตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ ใหมี
พื้นที่วางวัสดุใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณจํานวนวัสดุใหมาก
ขึ้น
 ควรเลือกใชแผนสะทอนความรอนใหเหมาะสมในการใช
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาความรอนภายใน
ตูอบไดดียิ่งขึ้น
 จอแสดงผลอุณหภูมิและปุมควบคุมการทํางานตางๆ ควร
จะย า ยมาติ ด ตั้ ง ด า นหน า ของตู อ บ เพื่ อ จะได ง า ยแก ก าร
มองเห็นและใชงาน
6. บรรณานุกรม

ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์. หลักการของตัวรับรังสีแผนราบ ใน สัมมนา
วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต .
กรุงเทพมหานคร : สสท. – สจธ, 2550.
[2]
ออนไลน “ตู อ บแสงอาทิ ต ย ” [ออนไลน ],เข า ถึ ง ได จาก
[1]

Ed

47 นาที เมื่อเทียบกับอุณหภูมิจากแสงอาทิตยธรรมชาติใน
ระยะเวลาที่เทากันอุณหภูมิสูงสุดเพียง 37 องศาเซลเซียส ดังนั้น
ตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ จึงมีประสิทธิภาพดีกวาการ
ตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ ผลการหาประสิทธิภาพการ
อบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิเมื่อเทียบกับการ
ตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ การทดสอบประสิทธิภาพ
ระหวางการอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิกับ
การตากแห ง ด ว ยแสงอาทิ ต ย ธ รรมชาติ ผ ลปรากฏว า ตู อ บ
แสงอาทิ ต ย ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ มี ร ะยะเวลาที่ เ ร็ ว กว า การที่ ใ ช
แสงแดดธรรมชาติ ตู อ บแสงอาทิ ต ย มี อุ ณ หภู มิ ค วามร อ น
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากอุณหภูมิปกติที่ อุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส ถึงอุณหภูมิสูงสุด 80 องศาเซลเซียใชระยะเวลา 47
นาที (ชวงเวลา 09.00 น. – 14.00 น. อุณหภูมิขึ้นอยูกับ
แสงอาทิตย) วัสดุที่นํามาอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิ (กลวยนําหวา, เนื้อหมูสด, ปลาสด) มีน้ําหนักลดลง
เห็นไดอยางชัดเจนกวาการตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ
และการอบแห ง ด ว ยตู อ บแสงอาทิ ต ย ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ จึ ง มี
ประสิทธิภาพดีกวาการตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ
จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชตูอบแสงอาทิตย
ควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 15 คน โดยพึงพอใจ ดานความ
ปลอดภัยของระบบควบคุมมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.483 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี ใน
สวนภาพรวมของความพึงพอใจทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ย เทากับ
4.05 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.633 ผลการประเมิน
ภาพรวมอยูในเกณฑความพึงพอใจอยูในระดับดี
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AvailableURL:http://mis.en.kku.ac.th/project/index.php?p
roName&proDep&proYear&start=200[15 กุมภาพันธ 2556]

ตารางที่ 5 การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับออกแบบตูอ บ
แสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ

หัวขอการประเมิน

คาเฉลี่ย

1. ดานความปลอดภัย
2. ดานประสิทธิภาพ
3. ดานความสะดวกการใชงาน
4. ดานการคุมทุนในการพัฒนา
รวม

4.3
4
3.9
4
4.05

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.483
0.666
0.567
0.816
0.633
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การศึกษาการนําคุณสมบัติกําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย มาใชในการจัดกลุมอารเรย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาใหกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
A Study of the Maximum Power Point of the Photovoltaic Array
for Optimization to the Solar Power Plant

ศรีศศิน ด่านตระกูล, หาญพล พึ่งรัศมี และไพรัช อุศุภรัตน
1*
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
(โครงการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต;
2
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ศูนยความเปนเลิศทางดานพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี 12120;
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Email: mumu_tu@hotmail.com
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งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวคาพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันเนื่องจากการจากจัดเรียงกลุมตามคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPP) ที่ไม
เทากัน แตละแผงที่ผลิตไดจ ริง ซึ่งสงผลตอ กําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม โดยทําการจัดแยกกลุมอารเ รย และทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาพลังงานที่ผลิตได โดยงานวิจัยนี้ไดทําการจัดแยกกลุมแบบจําลอง 3 กลุม คือ กลุมที่1 การติดตั้งแบบจัดกลุมอารเรย
ตามคา MPP ของตัวแผงที่ผลิตไดจริง กลุมที่ 2 การติดตั้งแผงแบบที่ยังไมมีการแยกกลุมตามคา MPP ของตัวแผง และ กลุมที่ 3 จาก
การออกแบบจากขอมูลคุณสมบัติของแผงที่เลือกใช ซึ่งทําการจัดเก็บขอมูลกําลังการผลิตไฟฟาดังกลาวจากโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยตนแบบ และนํามาวิเคราะหขอมูล ผลที่ไดพบวาคากําลังการผลิตไฟฟา เมื่อทําการจัดกลุมอารเรย ตามคา MPP ของตัว
แผงเซลลที่ผลิตไดจริง จะสงผลในการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาใหแกระบบเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 15 % เมื่อเทียบกับคา
กําลังการผลิตไฟฟาที่ไดจากการติดตั้งโดยวิธีแบบไมมีการจัดแยกกลุมตามคา MPP ที่เลือกใชในโรงไฟฟาโดยทั่วไป
คําสําคัญ: โฟโตโวตาอิก โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
Abstract
This paper presents the photovoltaic (PV) generated energy by use the maximum power point (MPP) of PV modules
throughout the presence of module mismatch losses of arrays and differences in PV modules. The highly efficient MPP
result in a 15% energy enhancement compared to the normal operating condition. The proposed method simulated PV
arrays with adaptable module interconnection schemes in order to reduce mismatch losses. The model has been
validated by experimental results taken on a solar power plant, with three interconnection schemes. The proposed
model is useful for the calculation of the instantaneous power losses and gives good results in the calculation of the
energy yield.
Keyword: Photovoltaic, Solar Power Plant.

NCTechEd06TEE07

38

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการลดทอนประสิทธิภาพของ
เซลลแสงอาทิตย
คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย การตรวจสอบ
กํ า ลั ง ผลิ ต สู ง สุ ด ของแผงเซลล หากอุ ณ หภู มิ ข องเซลล แ ละ
ปริมาณความเขมแสงที่ตกกระทบแผงเซลลมีคาคงที่ ซึ่งจะมี
จุ ด สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด กํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด เรี ย กว า Maximum
Power Point (MPP หรือ PMAX) ในการพิจารณาคุณลักษณะ
ทางกระแสและแรงดันของเซลลแสงอาทิตย จะมีพารามิเตอรที่
สําคัญที่จะตองเกี่ยวของดังตอไปนี้ แรงดันไฟฟาขณะเปดวงจร
(Open Circuit Voltage ; VOC) , กระแสขณะลัดวงจร (Short
Circuit Current ; ISC) ,กําลังไฟฟาสูงสุด (Maximum Power
Point ; MPP ) , กระแสไฟฟาสูงสุด (Maximum Power
Current ; IMP ) และแรงดันไฟฟาสูงสุด (Maximum Power
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต กระแสไฟฟ า ด ว ยเซลล
แสงอาทิตยนั้นไมไดขึ้นอยูกับขนาดของกําลังการผลิตไฟฟา
แตปญหาหลักที่มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟา
กอใหเกิดการลดทอนกําลังไฟฟาที่ผลิตไดของเซลลแสงอาทิตย
มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ ทางไฟฟา (Electrical) และ
ทางแสง (Optical) ทางแสงเปนปจจัยที่มีผลตอการรับแสง
ไดแก การสะทอน (Reflection) การบังเงา (Shadowing) และ
ไมรับรังสี (Not Absorbed Radiation) สําหรับทางไฟฟา คือ
การสูญเสียอันเนื่องมาจากการออกแบบและกระบวนการผลิต
เซลลแสงอาทิตย ซึ่งสงผลกระทบตอการออกแบบโมดูลของ
แผงเซลล แสงอาทิตย หากมีการตออนุกรมเซลลแ สงอาทิตย
หรื อ อนุ ก รมโมดู ล มากขึ้ น อาจจะทํ า ให เ กิ ด การสู ญ เสี ย
กําลังไฟฟามากขึ้นไปดวย
สําหรับการตอแผงเซลลแสงอาทิตยเปนระบบขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญจะตองคํานึงถึงผลกระทบของการผลิต
กระแสไฟฟาที่ไมเทากันจากการเรียงแถว (Array) ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นไดห ลายปจ จัย เชน การเกิดสภาวะเงาบังแดดในบาง
อาร เ รย ของระบบโดยรวม มุ ม เอี ย งของการติ ด ตั้ ง ไม อ ยู ใ น
ระนาบเดียวกันทั้งหมด คุณสมบัติของแผงเซลลเองที่ไมเทากัน
ซึ่งปจจัยตางๆที่กลาวมานี้เปนผลใหระบบผลิตไฟฟาอาจจะมี
ปรากฏการณของความไมเทากันในแตละอารเรย ซึ่งจะทําให
อาร เ รย ที่ มี ค า กํ า ลั ง ไฟฟ า ต่ํ า สุ ด กลายเป น ภาระทางไฟฟ า
ชั่ ว คราวและมี ก ารถ า ยเทพลั ง งานจากอาร เ รย ที่ ยั ง คงผลิ ต
กํ า ลั ง ไฟฟ า ได ดี ม ายั ง อาร เ รย ที่ มี ค า ต่ํ า ซึ่ ง ทํ า ให กํ า ลั ง ไฟฟ า
โดยรวมมีคาลดต่ําลง [1] เปนผลทําใหระบบผลิตไฟฟาในแต
ละอาร เรย ไดประสิทธิภาพออกมาไมเต็ม ที่ จึงส งผลใหการ
ผลิตกําลังไฟฟาโดยรวมออกมามีคาลดนอยลง โดยเฉพาะใน
ระบบผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กที่มีทั้งขอจํากัดทั้งในเรื่องการ
ลงทุ น และพื้ น ที่ ใ นการติ ด ตั้ ง ที่ จํ า กั ด ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ค วาม
ระมัดระวังในการออกแบบโมดูลใหมีการปองกันที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงไดนําเอาปจจัยทาง คุณสมบัติของตัวแผง
เซลลเองที่ไมเทากัน มาทําการศึกษาคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจาก
การจัดเรียงแผงในลักษณะตางๆกัน เพื่อแกปญหาในสวนของ
ภาระทางไฟฟาที่กลาวมาขางตน ใหการผลิตกําลังไฟฟาในแต

ละอารเ รยไดประสิทธิภาพอย างเต็ม ที่ เพื่อใหกําลังการผลิต
ไฟฟาโดยรวมไดสูงสุด
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Voltage ; VMP )

นอกจากนั้ น ยั ง มี ค า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพของเซลล
แสงอาทิตย ที่ใชในการคํานวณคาพลังงาน ไดแก
อัตราสวนของกําลังไฟฟาสูงสุดตอผลคูณระหวางกระแส
ขณะลัดวงจรกับคาแรงดันขณะเปดวงจรเรียกวา คาฟลลแฟค
เตอร (FF) เปนคาที่แสดงถึงคุณภาพของเซลลแสงอาทิตย
เซลลที่มีขนาดใหญ คาความตานทานจะมีคา FF นอยกวาเมื่อ
เทียบกับคา FF ในเซลลอุดมคติ ดังนั้นคา FF ในแตละแผง
เซลลฯ จึงมีคาไมเทากัน ถาแผงเซลลฯ มีคา FF มาก จะสามารถ
ผลิตกําลังไฟฟาออกมาไดมาก โดยสามารถหาคา FF ไดดัง
สมการที่ 1
V MPP x I MPP
FF =

(1)

V OC x I SC

ประสิท ธิภาพของเซลลแสงอาทิตย หาไดจ ากอัตราสวน
ของกําลังไฟฟาดานออกตอกําลังแสงอาทิตยดานเขา (Pin) หรือ
อัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาตอหนึ่งหนวยพื้นที่ โดย A คือ
พื้นที่ผิวของเซลลแสงอาทิตย (meter) และ E คือคาความเขม
แสงที่ตกกระทบ (W/m2) สามารถเขียน เปนสมการที่ 2
ɳ =

PMPP
=
A·E

FF · VOC · ISC
P in

(2)

NCTechEd06TEE07

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

P MAX = I m · V m = FF · ISC · VOC (3)

เมื่อ
I m = คากระแสของเซลล เมื่อคาพลังงานสูงสุด
V m = คาแรงดันของเซลล เมื่อคาพลังงานสูงสุด

3. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษา

ขั้ น ตอนที่ 1 ทํ า การศึ ก ษาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต แผงเซลล
แสงอาทิตย ลักษณะของเซลลแสงอาทิตยที่เลือกใชในโครงการ
หลั ก การทํ า งาน และคุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ า ของแผงเซลล
แสงอาทิตย เพื่อใชเปนขอมูลในการเลือกจัดกลุมคา MPP ของ
แผงเซลลแสงอาทิตย
ขั้นตอนที่ 2 นําแผงเซลลแสงอาทิตยที่จะใชในการติดตั้งใน
โรงไฟฟากรณีศึกษา โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2.2
MWp ณ บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ตําบล
หนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขาทํา
การทดสอบค า MPP ทุ ก แผงเซลล ที่ จ ะนํ า มาใช ภ ายใน
โครงการ และทําการแยกกลุมจัดกลุมอารเรย ของแผงเซลลที่มี
คา MPP ที่ใกลเคียงกัน ออกเปนกลุม แลวนํามาติดตั้งในพื้นที่
จริง โดยคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจะเขาสูอินเวอรเตอรแตละตัวที่
มีโปรแกรมเก็บรวมรวมขอมูลที่ทําการผลิตไดแตละชวงเวลา
ขั้ นตอนที่ 3 หลังจากได ขอ มูลที่ไ ดทํา การจัดวางอารเรย
ของแผงเซลลแสงอาทิตย และดําเนินการเก็บขอมูลที่ไดจาก
การผลิตจริงเปนระยะเวลา 1 ป โดยทําการแยกขอมูลที่เก็บได
ตามแต ล ะอาร เ รย ที่ จั ด วาง เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการทํ า การ
เปรียบเทียบหาความแตกตางจากคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจริง
ของแตละอารเรย
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นนําขอมูลที่เก็บ ได มาทําการ
คํานวณหาคาพลังงานที่ไดจากกําลังการผลิตไฟฟาจริง โดยการ
ใช วิ ธี ท างด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า ในการคํ า นวณจํ า นวนหน ว ย
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2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Johan H. R. Enslin และคณะ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การ
ติดตามคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPPT) มาบูรณาการกับแผงเซลล
แสงอาทิตย [3] ซึ่งกลาวถึงการเลือกใชคากําลังไฟฟาสูงสุด
หรือ Maximum Power Point Tracker (MPPT) ที่จะนํามา
ประยุกตใชรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตย ที่นําเสนอนี้ ซึ่งสงผล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกําลังไฟฟาในระบบไดมากถึง
25% เมื่อเทียบกับแผงเซลลแสงอาทิตยมาตรฐานในขณะที่มี
การทํางานทั่วไปจากหองปฏิบัติการ จากบทความนี้ไดนําเรื่อง
MPPT
แบบบูรณาการมาใชเปนตัวแปรควบคุมอยางงาย
เพื่อที่จะสามารถผลิตพลังงานไดมากกวาเดิม เนื่องจากการถาย
โอนพลังงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระบบนี้ จะทําไดโดย
การเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งโครงสรางอยางงายซึ่งจะสงผลให
การผลิตไฟฟามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใชตนทุนที่ต่ํา
ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในระบบผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก
Pallavee Bhatnagar และ R.K. Nema ไดทําการศึกษา การ
ใช เ ทคนิ ค ในการติ ด ตามค า กํ า ลั ง ไฟฟ า สู ง สุ ด :
โดยใช
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัยประยุกตใชงานกับแผงเซลลแสงอาทิตย[4]
กลาวถึงคุณสมบัติของการตอแผงเซลลแสงอาทิตย แบบ
อารเรย ที่ศึกษาถึงการใชคากําลังไฟฟาที่ผลิตออกมาที่มีระดับ
แตกตางกัน ที่เรียกวาจุดคากําลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งคา MPP ในแต
ละสถานที่ก็จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
บรรยากาศในบริเวณนั้น ซึ่งการทําใหการผลิตพลังงานไฟฟา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้น MPPT จึง
เปนเทคนิคที่ใชในการดึงพลังงานสูงสุดจากเซลลแสงอาทิตย
ออกมา โดยการติดตามตรวจเช็คแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดจาก
เซลลแสงอาทิตยที่สอดคลองกับ MPP และ สามารถหาจุดการ
ทํางานของ MPP เพื่อดึงคาพลังงานสูงสุดที่ผลิตไดจากการ

จัดเรียงอารเรยของแผงเซลล และจัดทําเปนรายงานคุณสมบัติ
ของแตละแผงเซลลแสงอาทิตยออกมา
ซึ่งจากงานวิจัย ดังกลาวมาขางตน นั้น ทางผูวิ จั ย จึงไดนํ า
เทคนิ ค ดั ง กล า วมาทํ า การประยุ ก ต ใ ช ใ นกรณี ก ารจั ด ตั้ ง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เนื่องจากการจัดเรียงคาความ
ความแตกตางของแผงเซลลแสงอาทิตยจากคากําลังไฟฟาสูงสุด
ในแตละแผงจะสามารถนํามาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตกําลังไฟฟาใหแกระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งเทคนิคการติดตาม
ค า กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า สู ง สุ ด ของแผงเซลล ฯ จึ ง เป น อี ก
ทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมตามความตองการดังกลาว
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ดั ง นั้ น ค า พลั ง งานสู ง สุ ด ของเซลล ส ามารถอธิ บ ายเป น
สมการไดดังสมการที่ 3 [2]
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4.

ผลการศึกษา

ภาพที่ 1: ลักษณะการออกแบบระบบโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

4.2 จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2
เมื่อไดทําการทดสอบคา MPP จากทุกแผงเซลลที่จะ
นํามาใชภายในโครงการ และทําการจัดแยกกลุมอารเรยของ
แผงเซลลที่มีคา MPP ที่ใกลเคียงกัน ออกเปนกลุม ไดเปน 4
กลุม โดยแตละกลุมจะใชอินเวอรเตอรที่มีขนาดกําลังการผลิต
ไฟฟาเทากันทุกกลุม ดังตารางที่ 2
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4.1
จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ถึงกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟาระบบพลังงานแสงอาทิตย จากโรงงานตนแบบ
ซึ่งเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 230Wp ชนิด แบบหลาย
ผลึก (Polycrystalline Silicon Cells) มาใชในการออกแบบและ
ทําการติดตั้ง
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของแผงเซลลที่
เลื อ กใช ซึ่ ง มี ค า MPP = 230Wp จากโรงงาน แต แ ผงขนาด
ดังกลาวสามารถผลิตคาพลังงานออกมาไดจริงไดสูง ถึง 0±3%
คือ มีคา MPP ไดตั้งแต 230Wp – 236.9 Wp ในแตละแผง
ดังนั้นคาความคลาดเคลื่อนดังกลาวจึงมีผลตอการคาการผลิต
กําลังไฟฟาของระบบ

รังสีอ าทิตย แตจ ะมีขอ เสียคือ เมื่อเกิดการบังเงาจําทําใหเกิด
กําลังสูญเสียมาก ดังแสดงใน ภาพที่ 1
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พลังงานที่ผลิตได และทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคา
พลังงานที่ ผลิ ตได จากรูป แบบการติดตั้งที่แตกตางกัน ใน 3
กลุม คือ กลุมที่1 เมื่อมีการติดตั้งคา MPP ของตัวแผงที่ผลิตได
จริงเปนกลุมอารเรย กลุมที่2 การติดตั้งแผงแบบรวมกรณีที่ยัง
ไมมีการแยกคา MPP ของตัวแผงและ กลุมที่3 ไดจากการ
ออกแบบระบบจากคุณสมบัติของแผง จากบริษัทผูผลิต และทํา
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากทั้ง 3 กลุม เพื่อพิจารณาถึง
ความแตกตางของคาพลังงาน เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ในการเลือกรูปแบบวิธีการติดตั้งระบบ

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของแผงเซลลแสงอาทิตยที่เลือกใช [5]
Electrical Data @STC

N

Peak Power Watts - PMAX (WP)

Power Output Tolerance – PMAX (%)
Maximum Power Voltage – VMAX (V)
Maximum Power Current – IMPP (A)
Open Circuit Voltage – VOC (V)
Short Circuit Current – ISC (A)
Encapsulated Cell Efficiency ɳ c (%)
Module Efficiency ɳ m (%)

TSM-230PA05
230
0/+3
30.00
7.66
37.00
8.18
15.80
14.10

โดยมีรูปแบบจัดเรียงแผงเซลลแสงอาทิตย กับอินเวอรเตอร
ในรูปแบบระบบยอย และสตริงอินเวอรเตอร โดยอินเวอรเตอร
แตละตัวจะมีขนาดกําลังการผลิตเทากัน ซึ่งระบบดังกลาว มี
ความเหมาะสมตอระบบที่มีขนาดใหญกวา 3 kWp ขึ้นไป ซึ่งมี
ขอดีในการปรับพิกัดกําลังของระบบตามสภาพความเขมของ
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ตารางที่ 2 แสดงคาจากการทดสอบคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPP
หรือ PMAX) และตําแหนงที่ทําการติดตั้งในโรงไฟฟา
Type MPP Name

กําลังไฟฟาสูงสุด
(Wp)

ตําแหนง
อินเวอรเตอร

PMAX Spec. Sheet

230.00

PMAX Type A

234.01 – 235.00

Inverter No.5,6

PMAX Type B1

233.01 – 234.00

Inverter No.2,4

PMAX Type B2

232.01 – 233.00

Inverter No.3

PMAX Type C

230.00 – 232.00

Inverter No.1,7

4.3 จากการเก็บขอมูลการผลิตกําลังไฟฟาตามขั้นตอนที่ 3
และทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาพลังงานที่ผลิตได
จากขอมูล ทั้ง 3 กลุม เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
เพื่อพิจารณาถึงความแตกตางเพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ในการเลือกรูปแบบการติดตั้งระบบไดผลดังนี้
4.3.1 ผลการเปรียบเทียบคากําลังการผลิตที่ไดเฉลี่ย
ต อ เดื อ น จากแบบจํ า ลองทั้ ง 3 กลุ ม แสดงค า พลั ง งาน
เปรี ย บเทีย บในรู ป ของกราฟ ดั ง ภาพที่ 2 แสดงใหเ ห็ นว า ค า
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กําลังการผลิตไฟฟาในกลุมที่ 1 มีคากําลังการผลิตไฟฟาที่ไดใน
แตละเดือนสูงกวาในกลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 อยางเห็นไดชัด

18.17%

2.18%

Sep-12

12.22%

-2.97%

Oct-12

31.06%

13.33%

Nov-12

17.21%

1.35%

Dec-12

21.59%

5.14%

รวม

13.98%

-1.47%
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4.3.2 ผลการเปรีย บเทีย บค ากําลังการผลิตไฟฟาใน
กรณีเมื่อมีการจัดกลุมอารเรยตามคา MPP ของแผงเซลล ใน
กลุมที่ 1 และ กรณีไมไดจัดกลุมอารเรยของแผงเซลลในกลุมที่
2 ตามอินเวอรเตอร ผลปรากฏวาเมื่อพิจารณากรณี กลุมที่ 2 คา
กําลังการผลิตกระแสไฟฟาที่ไดที่สงไปยังอินเวอรเตอรแตละ
ตั ว ขึ้ น อยู กั บ ระยะทาง ถ า ระยะใกล กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ ไ ด จ ะ
มากกวาระยะไกล เมื่อพิจารณาในกรณี กลุมที่ 1 เมื่อมีการ
ติดตั้งคา MPP ของตัวแผงที่ผลิตไดจริงเปนกลุมอารเรย แผง
ขนาด Type A สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดสูงที่สุด และ ซึ่ง
คากําลังการผลิตพลังงานไฟฟาที่ไดก็จะขึ้นอยูกับระยะทางใน
การสงไปยังอินเวอรเตอรดวยเชนกัน ซึ่งถาระยะการสงกําลัง
การผลิตไกลกวาก็ย อมเกิดการสูญเสีย ในระบบเพิ่ม ขึ้นดวย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า กํ า ลั ง การผลิ ต ในกรณี ข นาดกํ า ลั ง ไฟฟ า
สูงสุดของแผงไมตางกันมาก ดังอินเวอรเตอรตัวที่ 2 และ 3 ซึ่ง
ผลปรากฏวาแผงขนาด Type B2 ในอินเวอรเตอรตัวที่ 3 มี
ขนาดกําลังการผลิตที่ไดมากกวา แผงขนาด Type B1 ใน
อิน เวอร เ ตอร ตัว ที่ 2 เนื่ อ งจากระยะทางในการส งไปยั ง
อิ น เวอร เ ตอร ใ กล ก ว า จึ ง เกิ ด การสู ญ เสี ย ในระบบน อ ยกว า
แสดงดังภาพที่ 3

Ed

ภาพที่ 2: กราฟเปรียบเทียบคาพลังงานรายป 3 กลุม จากแบบจําลอง

Aug-12

N

C
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เมื่อทําการเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตความแตกตางระวาง
คาพลังงานที่ผลิตไดในแตละเดือน โดยนํามาเปรียบเทียบกับคา
เปาหมายกําลังการผลิตที่ตั้งไว จากกลุมที่ 3 ซึ่งผลปรากฏวา
ภาพรวมแตละเดือน คาพลังงานที่ผลิตไดจริงในระยะเวลา 1 ป
ในกลุมที่ 1 กรณีจัดกลุมอารเรยของแผงเซลล คาพลังงานจริงที่
ผลิตไดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉลี่ยตอป มีคาเพิ่มขึ้นถึง 14% เมื่อ
เทียบกับคาพลังงานเปาหมายที่ตั้งไว ในกลุมที่ 3
แตคาพลังงานที่ผลิตไดจริง ในกลุมที่ 2 กรณีไมมีการจัด
กลุมอารเรย ของแผงเซลล คาพลังงานจริงที่ผลิตไดโดยสวน
ใหญกลับมีคาไมแตกตางจากคาพลังงานเปาหมายที่ตั้งไวจาก
กลุมที่ 3 โดยคาติดลบ แสดงใหเห็นวาคากําลังการผลิตไฟฟา
จริ ง ที่ ไ ด ใ นเดื อ นนั้ น มี ค า ต่ํ า กว า ค า ที่ ค วรผลิ ต ได จ ากค า
พลังงานเปาหมายที่ตั้งไวจากกลุมที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงเปอรเซ็นตความแตกตางของคากําลังการผลิตไฟฟา
เมื่อเปรียบเทียบกับคาพลังงานเปาหมายที่ตั้งไว
Month

กลุมที่ 1
(กรณีจัดกลุมอารเรย)

กลุมที่ 2
(กรณีไมไดจัดกลุมอารเรย)

Jan-13

18.56%

2.51%

Feb-13

7.84%

-7.06%

Mar-13

3.21%

-10.76%

Apr-13

-0.79%

-14.22%

May-13

18.70%

2.64%

Jun-13

12.34%

-2.87%

Jul-12

13.27%

-2.06%

NCTechEd06TEE07

ภาพที่ 3: กราฟเปรียบเทียบการผลิตไฟฟาของระบบพลังงาน
แสงอาทิตยตามกลุมอินเวอรเตอร (ก) กลุมที่ 1 กรณีจัด
กลุมMPP และ (ข) กลุมที่ 2 กรณีไมไดจัดกลุมMPP
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5. สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาในครั้งนี้ สรุปไดวา
1. การจัดเรียงแผงเซลลเปนกลุมๆ ตามคา MPP ของ
แผงเซลล ที่ ส ามารถผลิ ต ไฟฟ า ได จ ริ ง มี ผ ลต อ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพกํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า ที่ ผ ลิ ต ได เมื่ อ ทํ า การ
เปรียบเทียบกับแบบจําลองจากทั้ง 3 กลุม ดวยคุณสมบัติของ
แผงเซลลเองที่ไมเทากัน
2. จากการเปรียบเทียบกับแบบจําลองจากทั้ง 3 กลุมผล
ที่ไดพบวาคากําลังการผลิ ตไฟฟา เมื่อทําการจัดกลุม อารเ รย
ตามคา MPP ของตัวแผงเซลลที่ผลิตไดจริง จะสงผลในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาใหแกระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม
ประมาณ 15 %
3. เมื่อนํามาทําการแยกกลุมอารเรยตามคา MPP ในการ
ติดตั้งระบบดังในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนผลทําใหระบบผลิตไฟฟาใน
แตละอารเรยไดประสิทธิภาพออกมาไดอยางเต็มที่สูงสุด จึง
ส ง ผลให ก ารผลิ ต กํ า ลั ง ไฟฟ า โดยรวมออกมามี ค า มากกว า
แบบจําลองอีก 2 กลุม ในขณะที่ระยะทางก็มีผลตอการสูญเสีย
คาพลังงานที่ผลิตไฟฟาไดไปยังอินเวอรเตอรเชนเดียวกัน
4. เมื่อ ทํา การเปรีย บเทีย บค า กํา ลังการผลิ ตไฟฟา ตาม
ฤดูกาล วามีผลตอการผลิตพลังงานหรือไม โดยเปรียบเทียบกับ
คากําลังการผลิตไฟฟากับกลุมที่ 3 โดยคาการผลิตกําลังไฟฟา
จาก กลุมที่ 1 ในแตละฤดูก็ไมสงผลกระทบตอกําลังการผลิต
ไฟฟ า โดยรวม ในขณะที่ ก ลุ ม ที่ 2 ค า กํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ า
โดยรวมในบางฤดูกลับมีคานอยกวากําลังการผลิตไฟฟาที่ได
จากกลุมที่ 3
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06

4.3.3 ผลการเปรียบเทียบคากําลังการผลิตไฟฟาเมื่อ
พิจารณาตามฤดูกาล ผลปรากฏวาทั้ง 3 ฤดู ในกลุมที่ 1 มีคา
กําลังการผลิตไฟฟาที่สูงกวาอีก 2 กลุมอยางเห็นไดชัด ในขณะ
ที่ ในกลุมที่ 2 และ 3 คากําลังการผลิตไฟฟามีคาแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย แสดงในรูปกราฟดังภาพที่ 4

C
Te

ch

(ก)

N

(ข)

6. เอกสารอางอิง
[1]

(ค)

ภาพที่ 4: กราฟเปรี ย บเที ย บการผลิ ต ไฟฟ า ของระบบพลั ง งาน
แสงอาทิ ตย ในแตล ะฤดู กาล (ก) ฤดูฝ น (ข) ฤดู รอ น
และ (ค) ฤดูหนาว
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ระบบวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยที่เปนอิสระจากอุณหภูมิ
โดยใช DV-CCTA ที่ควบคุมดวยกระแส
A Temperature-Insensitive, Electronically Controllable
Floating Simulator Using DV-CCTA

กังวาล พยัคฆกุล, ประชารัฐ สัตถาผล, ไพสิฐ พิพัฒนฐิติกร และมนตรี ศิริปรัชญานันท
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บทความนี้นําเสนอวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอย ไดแก ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ โดยขึ้นอยูกับการเลือก
อุปกรณพาสซีฟในวงจร โดยใชวงจรผลตางแรงดันขยายความนําถายโอนสายพานกระแส (Differential Voltage Current Conveyor
Transconductance Amplifier : DV-CCTA) โครงสรางวงจรประกอบดวย DV-CCTA เพียง 1 ตัวและอุปกรณพาสซีฟที่ตอลงกราวนด
อีก 2 ตัว และมีวงจรชวยชดเชยอุณหภูมิอีก 1 วงจร วงจรทํางานโดยปราศจากเงื่อนไขในการแมทซกัน อีกทั้งคาของอุปกรณที่ไดจาก
วงจรจําลอง สามารถควบคุมไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและมีผลกระทบต่ําเมื่ออุณหภูมิรอบขางเปลี่ยนแปลง ดวยโครงสราง
ของวงจรที่ไมซับซอน จึงเหมาะที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม นอกจากนี้ยังไดนําเสนอการประยุกตใชงานวงจรที่สังเคราะหขึ้นใน
วงจรกรองความถี่ ผลการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม PSpice พบวาวงจรทํางานไดสอดคลองกับที่คาดการณไวในทฤษฎี
คําสําคัญ: วงจรจําลองคาอุปกรณ วงจรผลตางแรงดันขยายความนําถายโอนสายพานกระแส อิสระจากอุณหภูมิ ควบคุมดวยกระแส
Abstract
This paper presents a passive simulator which can offer the floating resistance, floating inductance and floating
capacitance conversion depending on the passive component selection. It comprises only single Differrential Voltage
Current Conveyor Transconductance Amplifier (DV-CCTA) and only 2 grounded passive elements, coopering with a
temperature compensating circuit without component matching requirement. The simulated component values can be
electronically adjusted and are theoretically temperature-insensitive. It is suitable for further fabricating in IC
architecture. The application example as band-pass filter is included. The simulation results using PSpice are given for
the introduced floating simulator to verify the theory and to exhibit the performances of the circuit.
Keyword: floating simulator, DV-CCTA, temperature-insensitive, electronically controllable
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ในปจจุบันนี้ การสังเคราะหวงจรเพื่อเลียนแบบหรือจําลอง
อุ ป กรณ ไ ด ก ลายเป น เรื่ อ งที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเป น อย า งมาก
เนื่องจากสามารถประยุกตใชในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไดหลากหลาย เชน การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณ วงจร
กรองความถี่ ตลอดจนการกําจัดคาอุปกรณแฝงที่ไมตองการที่
อยูในอุปกรณหรือวงจร [1-2] โดยปกติแลวการใชงานวงจร
จํ าลองคาอุป กรณมักใชแทนอุ ป กรณพ าสซีฟจํ าพวก ตัวเก็ บ
ประจุหรือตัวเหนี่ยวนํา เนื่องจากตัวแหนี่ยวนําที่เปนขดลวด มี
ข อ เสี ย หลายประการ เช น มี น้ํ า หนั ก มาก ขนาดใหญ ทํ า ให
สิ้นเปลืองพื้นที่ในการสรางเปนวงจรรวม อีกทั้งไมสามารถที่
จะปรับคาความเหนี่ยวนําไดงาย เชนเดียวกับตัวเก็บประจุที่ไม
สามารถปรับคาความจุไดงาย จากการศึกษาพบวาวงจรหรือ
ระบบทั้งหมดที่ไดนําเสนอมานั้น ยังมีขอจํากัดตางๆ ดังตอไปนี้
 ตองการความสมพงษของอุปกรณพาสซีฟที่ใช [6-8], [12]
 ไมสามารถควบคุมคาไดดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส [6-13]
 ใชตัวเก็บประจุแบบลอย ซึ่งไมเหมาะสมกับการสรางเปน
วงจรรวม [6-13]
 ใชตัวเก็บประจุตอยังตําแหนงที่ไมเหมาะสม ซึ่งทําใหเกิด
ความถี่โพล ยังผลใหตอบสนองความถี่ไดต่ํา [10], [13-15]
 ใหฟงกชั่นไดเฉพาะ ตั วตานทานแบบลบที่ผันแปรตาม
ความถี่ (Frequency dependent negative resistance, FDNR)
ตัวเหนี่ยวนําแบบลอยและลงกราวนด เทานั้น [10-15]
 คาอิมพีแดนซที่ใหมาจะขึ้นอยูกับคาอุณหภูมิ สงผลใหวงจร
หรื อ ร ะบ บ มี ค วาม ไม เ ส ถี ย ร ต อ การ เปลี่ ย น แ ป ล ง
สภาพแวดลอม [2-3], [5-15]
เมื่อเร็วๆนี้ไดมีผูนําเสนอวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยที่
สามารถควบคุ ม ได ด ว ยวิ ธี ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยใช DVCCTA เพียงตัวเดียวและอุปกรณแอคทีฟที่ตอลงกราวนดอีก 2
ตัว [16] วงจรสามารถทําหนาที่เปนตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา
และตัวตานทาน ขึ้นอยูกับการเลือกอุปกรณพาสซีฟในวงจร
สามารถทํ า หน า ที่ ไ ด ทั้ ง สามแบบโดยไม ต อ งเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางวงจรและไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณ
แต อ ย า งไรก็ ต ามวงจรที่ ก ล า วมานั้ น ยั ง ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิรอบขาง เมื่อนําวงจรไปตอใชงาน จะ

ทําใหสมรรถนะของวงจรและระบบขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อสังเคราะหวงจร
จําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช DV-CCTA ที่ควบคุมไดดวย
กระแสและมีการชดเชยอุณหภูมิ วงจรสามารถทําหนาที่เปนตัว
ตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุแบบลอย ขึ้นอยูกับการ
เลือกอุ ปกรณพ าสซีฟในวงจร วงจรที่นําเสนอประกอบดวย
DV-CCTA จํานวน 1 ตัวตอรวมกับวงจรชวยชดเชยอุณหภูมิ
และมีอุปกรณแอคทีฟที่ตอลงกราวนดอีก 2 ตัว วงจรสามารถ
ทําหนาที่ไดทั้งสามแบบโดยไมตองเปลี่ย นแปลงโครงสราง
และไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณ วงจรที่นําเสนอจึง
มีความเหมาะสมในการพัฒนาใหอยูในรูปแบบวงจรรวม อีกทั้ง
ยังมีการประยุกตใชงานวงจรจําลองคาอุปกรณในวงจรกรอง
ความถี่ แสดงถึงความสอดคลองกับทฤษฎีที่ไดวิเคราะหไว
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2.1 หลักการทํางานของ DV-CCTA
เนื่องจากวงจรที่นําเสนอมี DV-CCTA เปนอุปกรณหลัก จึง
ขอกลาวถึงวงจร DV-CCTA อยางคราวๆ ซึ่ง DV-CCTA มี
สัญลักษณและวงจรสมมูลดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 : DV-CCTA วงจรสมมูล (ข) สัญลักษณ (ก)

ลักษณะสมบัติของ DV-CCTA โดยทั่วไปสามารถแสดง
ดวยสมการเมตริกซไดดังตอไปนี้
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2.2 หลักการของวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช
DV-CCTA
ที่ผานมาไดมีผู นําเสนอวงจรจําลองคาอุ ป กรณแ บบลอย
โดยใช DV-CCTA เพียงตัวเดียว และอุปกรณแอคทีฟที่ตอลง
กราวนดอีก 2 ตัว แสดงดังภาพที่ 2

พิจารณาจากโครงสรางของวงจรในภาพที่ 3 จะไดกระแส
I A ดังแสดงในสมการที่ (5)
V 
I A  2 I R sinh  S 
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ถากําหนดให VS  VT จากสมการที่ (5) จะได
I A  2I R

ลงในสมการที่ (8) จะได

g m  I B / 2VT
Z in 

2VT Z1
I B Z2

(6)

(4)

06
I R2
IA

(8)

เมื่อแทนคา I A จากสมการที่ (6) ลงในสมการที่ (8) จะได
กระแสไบแอส IE ดังสมการที่ (9)
I V
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IE  R T
2VS

ดังนั้น จากภาพที่ 3 เมื่อใหกระแส I E ตามสมการที่ (9)
เปนกระแสไบแอส I B ใหกับวงจร DV-CCTA ในภาพที่ 2
โดยทําการแทนคาสมการที่ (9) ลงในสมการที่ (4) จะทําใหได
คาอิมพีแดนซอินพุตของวงจร
4V Z
(10)
Z in  S 1
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จากภาพที่ 2 เปนวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช
DV-CCTA เพียงตัวเดียว ซึ่งจะไดคาอินพุตอิมพีแดนซเปน
V V
Z
(3)
Zin  1 2  1
gm Z2

VS
VT

เมื่ อ Q14  Q23 ต อ ร ว มกั น แบบทรานสลิ เ นี ย ร ทํ า ให
ความสัมพันธของ I A , IC , I D และ I E ดังสมการที่ (7)
(7)
I A2 I E2  IC2 I D2
จากสมการที่ (7) ถากําหนดให I R  IC  I D จะได

ภาพที่ 2 : วงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช DV-CCTA
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จากสมการที่ (10) พบวาคาความตานทานอินพุตของวงจร
สามารถปรับคาอุปกรณไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสที่ VS หรือ
I R ก็ไดและวงจรยังเปนอิสระจากอุณหภูมิ
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จากสมการที่ (4) พบวาวงจรที่นําเสนอนั้นยังมีเทอมของ VT
ปรากฏอยู ส ง ผลให ค า อิ น พุ ต อิ ม พี แ ดนซ ข องวงจรมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิรอบขาง ซึ่งสามารถแกไขไดโดยใช
วงจรที่สามารถจายกระแส I B ที่แปรตามอุณหภูมิ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 [17] มาเปนตัวชวยสรางกระแสไบแอสใหกับวงจร
ของ DV-CCTA
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ภาพที่ 4 : โครงสรางของวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยที่นําเสนอ

Q22

2.3 วงจรที่นําเสนอ
จากภาพที่ 4 วงจรสามารถทําหนาที่เปนตัวตานทาน ตัว
เหนี่ ย วนํ า หรื อ ตั ว เก็ บ ประจุ แ บบลอย ขึ้ น อยู กั บ การเลื อ ก

Q23
VEE

ภาพที่ 3 : วงจรชวยชดเชยอุณหภูมิ (ก) บล็อกไดอะแกรม
(ข) โครงสรางภายในของวงจรชวยชดเชยอุณหภูมิ
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ตัวตานทานแบบลอย นั่นคือ
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Zin3 

ภาพที่ 6 แสดงผลการจํ า ลองการทํ า งานเทีย บกั บ ค า
อิมพีแดนซ เมื่อวงจรทําหนาที่เปนตัวตานทานแบบลอย โดย
กําหนด R1=1kΩ, R2=1kΩ สวนภาพที่ 7 เปนผลการจําลองการ
ทํ า งานเที ย บกั บ ค า อิ ม พี แ ดนซ เมื่ อ วงจรทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว
เหนี่ยวนําแบบลอย โดยกําหนด R3=1kΩ และ C1=1nF และภาพ
ที่ 8 เปนผลการจําลองการทํางานเทียบกับคาอิมพีแดนซ เมื่อ
วงจรทําหนาที่เปนตัวเก็บประจุแบบลอย โดยกําหนด R4=1kΩ
และ C2=1nF และภาพที่ 9 แสดงคาอิมพีแดนซเมื่อวงจรทํา
หนาที่เปนตัวเหนี่ยวนําแบบลอย เมื่อเปลี่ยนแปลง I R 2 เปน
การยืนยันใหเห็นวาวงจรปรับคาไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยกระแสไบแอส และภาพที่ 10 แสดงคาอิมพีแดนซของ
วงจรจํ า ลองเหนี่ ย วนํ า แบบลอย เมื่ อ ทํ า การเปลี่ ย นแปลง
อุณหภูมิ จะเห็นไดวาคาอิมพีแดนซของวงจรมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเพียง 0.022%/ ºC เทานั้น

06

อุปกรณพาสซีฟในวงจร Z1 และ Z 2 ซึ่งสามารถอธิบายได 3
กรณีดังนี้
1) ถา Z1  R1 และ Z2  R2 จะพบวาวงจรทําหนาที่เปน

โดยที่ Ceq  CRI R / 4VS

C
Te

3. ผลการจําลองการทํางาน

ภาพที่ 6 : คาอิมพีแดนซเมื่อวงจรทําหนาที่เปนตัวตานทานแบบลอย

N

เพื่ อ เป น การยื น ยั น และทดสอบสมรรถนะของวงจรที่
นํ า เสนอ จึ ง ได จํ า ลองการทํ า งานของวงจรด ว ยโปรแกรม
PSpice สําหรับทรานซิสเตอร PNP และ NPN ที่ใชในการ
จําลองการทํางานของวงจรไดใชพารามิเตอรของทรานซิสเตอร
เบอร PR200N และ NR200N ตามลําดับ ซึ่งเปนทรานซิสเตอร
อารเรย ALA400 ของ AT&T [18] โดยใช DV-CCTA ที่มี
โครงสรางแสดงดังภาพที่ 5 และกําหนดใหวงจรทํางานที่
แหลงจาย ±1.5V
Q10

Q11

Q14
Q13

Q15

Q19

Q20
Q21

Q18

ภาพที่ 7 : คาอิมพีแดนซเมื่อวงจรทําหนาที่เปนตัวเหนี่ยวนํา
แบบลอย

VCC

Q25

Q29

Q30
Q31

Q26

Q12
Y2

Q3 Q4

Y1

X

Q8 Q9

Z

IA

Q1

Q23
Q2

Q5

Q6

O

O-

Q16 Q17

Q27

Q33

IB
Q7

Q22

Q24

Q28

Q32

Q34

ภาพที่ 8 : คาอิมพีแดนซเมื่อวงจรทําหนาที่เปนตัวเก็บประจุ
แบบลอย

VEE

ภาพที่ 5 : โครงสรางภายในของ DV-CCTA
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p 

Qp 

(17)

1
4V I
C1C2 R3 R4 S 2 R 3
I R 2 4VS 3
4
RL

C1 R3 VS 2VS 3
C 2 R4 I R 2 I R 3

(18)

จากสมการที่ (17) พบว า สามารถที่ จ ะปรั บ ค า  p ของ
วงจรได ด ว ยการปรั บ ค า ความต า นทาน R3 และ R4 และ
ส ม ก า ร ที่ ( 18) พ บ ว า ส า ม า ร ถ ป รั บ ค า Qp ไ ด จ า ก
กระแสไบแอสที่ I R 2 และ I R 3 หรื อ VS 2 และ VS 3 โดยไม
สงผลกระทบตอความถี่โพล

Ed

06

ภาพที่ 9 : คาอิมพีแดนซของวงจรจําลองตัวเหนี่ยวนําแบบลอย
เมื่อเปลี่ยนแปลงคากระแสไบแอส I R 2

ภาพที่ 10 : คาอิมพีแดนซของวงจรจําลองเหนี่ยวนําแบบลอย
เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ภาพที่ 12 : ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร เมื่อทําการปรับคา

C
Te

ch

2.3 ตัวอยางการประยุกตใชงาน
การประยุกตใชงานวงจรจําลองคาอุปกรณในวงจรกรอง
แถบความถี่ผานแสดงไดดังภาพที่ 11

1k

ภาพที่ 11 : การประยุกตใชงานในวงจรกรองแถบความถี่ผา น

ภาพที่ 13 : ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร เมื่อเปลี่ยนคา
กระแสไบแอส I R 2 และ I R 3

N

จากวงจรในภาพที่ 11 จะไดฟงกชั่นถายโอนมาตรฐาน
อันดับที่สอง ตามสมการที่ (14) และพบวาคาความถี่โพลและ
ค า ควอลิ ตี้ แ ฟกเตอร จะได ต ามสมการที่ (15) และ (16)
ตามลําดับ

ความตานทาน R3 และ R4

 RL 
 L 
 eq 
TBP  s  

  1
R
s2   L  s  
L  L C
 eq   eq eq

p 
Qp 

(14)




1
LeqCeq
1
RL

Leq
Ceq

(15)

ภาพที่ 14 : ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร เมื่อเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ

(16)

ภาพที่ 12 แสดงผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร จากการ
ประยุ ก ต ใ ช ง านวงจรจํ า ลองค า อุ ป กรณ เ ป น วงจรกรองแถบ
ความถี่ ผ า นในภาพที่ 11 เมื่ อ ทํ า การเปลี่ ย นแปลงค า ความ

แทนสมการที่ (12)-(13) ลงในสมการที่ (15)-(16) จะได
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ตานทาน R3 และ R4 พบวาวงจรทํางานสอดคลองกับสมการที่
(17) สวนภาพที่ 13 แสดงผลตอบสนองความถี่ของ V BP เมื่อ
เปลี่ ย นแปลงค า กระแสไบแอส I R 2 และ I R 3 ตามที่ ไ ด
วิเคราะหไวในสมการที่ (18) แสดงใหเห็นวาวงจรสามารถปรับ
คาควอลิตี้แฟคเตอรโดยไมมีผลกระทบกับความถี่โ พล และ
ภาพที่ 14
แสดงผลตอบสนองความถี่ ข องวงจร เมื่ อ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปสามคาไดแก 27, 50 และ 100 ºC
พบวา เอาตพุตมีการเปลี่ยนแปลงไปเพียง 0.063%/ ºC โดย
วงจรมีอัตราดึงกําลังไฟฟาเพียง 6.01 mW ซึ่งเห็นไดวาวงจรมี
ความไวต่ําตอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
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อิเล็กทรอนิกสโหลดไฟตรงแบบผสม
Hybrid DC Electronic Load

ณิชมน พูนนอย
ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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บทคัดยอ
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งานวิจัยนี้นําเสนอแนวคิดและสรางโหลดแบบผสมที่สามารถนําไฟฟากลับมาใชงานไดอีก ภายในประกอบดวยสองสวนคือ
สวนของวงจรชารจแบตเตอรี่แบบตะกั่วดวยวงจรบัคคอนเวอรเตอรทําหนาที่ลดแรงดันไฟฟาอินพุตสําหรับชารจแบตเตอรี่ และสวน
ของอิเล็กทรอนิกสโหลดทําหนาที่เปนโหลดความตานทาน ประมวลผลดวยไมโครคอนโทรลเลอรโดยใหความสําคัญกับกระแสที่
ใชชารจแบตเตอรี่เปนหลัก หากพบวาวงจรชารจแบตเตอรี่มีการดึงกระแสนอยลง ภาคควบคุมจะเพิ่มคําสั่งใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลดทําการดึงกระแสมากขึ้น เพื่อชดเชยกําลังไฟฟาใหมีคาเทากับสัญญาณคําสั่งที่ไดรับ ระบบอิเล็กทรอนิกสโหลดแบบผสมที่
สรางขึ้นมีพิกัดใชงานที่แรงดันไมเกิน 100V, 1000W

N

คําสําคัญ: บัคคอนเวอรเตอร อิเล็กทรอนิกสโหลด การชารจแบตเตอรี่
Abstract

This paper presents a concept and an implementation of a hybrid load consisted of electronic load and a buck
converter, which used to charge a lead-acid battery. The whole system is controlled by a microcontroller. The current
of both electronic load and buck converter is considered as control variable corresponding to the command power. The
battery is programmed to be charged first with constant current charging (CC) method then with constant voltage (CV)
charging method. And when it is charging under CC method, and if the battery current is less than the setting point, the
electronic load absorbs more current from DC Bus to compensate the command power. The prototype was implemented
to serve the maximum DC Bus voltage up to 100 V, 1000 W.
Keyword: Buck Converter, Electronics Load, Battery Charger.
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ในการทดลอง วิจัย หรือการเรียนการสอน ยังนิยมใช
โหลดทางไฟฟ า เป น ความต า นทาน ซึ่ ง มี จุ ด ด อ ย หากมี ก าร
ทดลองที่กําลังไฟฟาเอาทพุตสูงๆ จะเกิดความสูญเสียในรูป
ของความร อ นสู ง ตั ว ต า นทานจะต อ งมี ข าดใหญ และเมื่ อ
แรงดั น ไฟฟ า เอาท พุ ต เปลี่ ย นส ง ผลให ก ระแสเปลี่ ย นและ
กําลังไฟฟาเอาทพุตก็เปลี่ยนตาม เพื่อเปนการพัฒนา และ
แกปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสรางระบบ
โหลดไฟฟาแบบผสมของภาระทางไฟฟาระหวางการชาร จ
แบตเตอรี่ รวมกับอิเล็กทรอนิกสโหลด ดังภาพที่ 1 มีการขนาน
แหล ง จ า ยไฟฟ า กระแสตรงที่ บั ส ไฟตรงเพื่ อ ทดสอบวงจร
ดังกลาวจะตองใชโหลดที่สามารถรับแรงดันและกระแสไดสูง
ภาพที่ 2 แสดงภายในระบบจัดการพลังงานประกอบไปดวย
สองส ว นคื อ ส ว นของวงจรชาร จ แบตเตอรี่ จ ะทํ า หน า ที่ รั บ
กระแสไฟฟาจากบัสไฟตรงเขามาชารจแบตเตอรี่แตเนื่องจาก
ลักษณะการไหลของกระแสจะแตกตางกันขึ้นอยูกับชวงเวลา
ในการชารจแบตเตอรี่ทําใหกระแสไหลไมคงที่ ดังนั้นจะตองมี
การทํ า งานร ว มกั บ ส ว นที่ ส องคื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ หลด
เนื่ องจากอิเล็ก ทรอนิ กสโ หลดสามารถควบคุม การไหลของ
กระแสได ต ามต อ งการ โดยไม มี ผ ลจากการเปลี่ ย นแปลง
แรงดันไฟฟา

กําลังไฟฟาที่เหลือจะจายไปที่อิเล็กทรอนิกสโหลด เพื่อทําให
ไดกําลังไฟฟาเอาทพุตตามผูใชงานตองการ เมื่อแบตเตอรี่ชารจ
เต็มสามารถนําแบตเตอรี่กลับไปเปนแหลงจายไฟฟาหรือใช
งานอยางอื่นได

06

1. บทนํา

ภาพที่ 2 การจัดการโหลดทางไฟฟาประกอบดวย อิเล็กทรอนิกส
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โหลดทํางานรวมกับวงจรชารจแบตเตอรี่

ภาพที่ 3 ภาคควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร

2. ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 วงจรอิเล็กทรอนิกสโหลด [1], [2]

ภาพที่ 1 การทดลองทางอิเล็กทรอนิกสกําลังที่ใชการจัดการ
โหลดทางไฟฟา

แนวคิดของการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร
ดังภาพที่ 3 หลังจากไดรับคําสั่งกําลังไฟฟาเอาทพุตจากผูใชงาน
จะใหความสําคัญกับวงจรชารจแบตเตอรี่เปนหลักเพื่อทําการ
เก็บพลังงานไฟฟาและลดการสูญเสียใหไดมากที่สุด ในสวน

NCTechEd06TEE09

จากขอบเขตของโครงงานตองการใหอิเล็กทรอนิกส
โหลดสามารถรับภาระโหลดไดที่ 100V, 1,000W ซึ่งจะตอง
สามารถทนกระแสไดที่ 10A จะสามารถหาคาความตานทาน
จากกฎของโอหม ไดดังนี้
RC 
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เพื่อใหวงจรกําลังมีความรอนนอยลงจึงแบงวงจรกําลัง
ออกเปน 10 ชุด ซึ่งแตละชุดสามารถทนกระแสไดประมาณ
1 A ที่แรงดัน 100V (1,000W) และนํามาตอขนานกัน เพื่อให
ได พิ กั ด กระแสตามขอบเขตที่ กํ า หนดไว ซึ่ ง มี ก ารออกแบบ
วงจรดังภาพที่ 4 โดยจะควบคุมใหทรานซิสเตอรทํางานในชวง
Active Region เสมือนกับความตานทานปรับคาไดควบคุมแบบ
ลูปปดของกระแสดวย พี-ไอ คอนโทรลเลอร

ตารางที่ 1 พารามิเตอรและอุปกรณในวงจร
รายการ
คาความเหนี่ยวนํา
คาตัวเก็บชารจเอาตพุต
มอสเฟตกําลัง
ไดโอด
ความถี่สวิตชิ่ง
แกนเฟอรไรต

พิกัด/ขนาด
200 μH
220 μF,100V
IRFP254
RURG3020
15 kHz
ETD  49

Electronics Load

2.3 ภาคควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
ในงานวิจัยนี้จะเลือกใช Fio std 32 เนื่องจากสามารถเขียน
โปรแกรมดวยบล็อกเซ็ตของ Matlab/Simulink ทําใหงายตอ
การออกแบบและแก ไ ขคํ า สั่ ง ต า งๆ ซึ่ ง สามารถคอมไฟลล
โปรแกรมลงสูบอรดดวยยูเอสบีพอรต ภาพที่ 6 แสดงแนวคิด
การเขียนโปรแกรม แตเนื่องจากปริมาณกระแสจะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับชวงเวลาในการชารจแบตเตอรี่ [4]-[6] ทําใหกระแส
ชารจไหลไมคงที่ จึงมีการควบคุมในโหมดกระแสคงที่และ
แรงดันคงที่ตามลําดับ

100
1000W

06

RC

N-Module

10

RB

RB

RE

0.2,10 W

Rch

2,10W

ch

RE

Ed
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มีหลักการทํางานคือ เมื่อไดรับสัญญาณคําสั่งกําลังไฟฟา
จากผูใชงาน สวนประมวลผลจะทํ าการคํานวณพิกัดกระแส
ของวงจรชารจแบตเตอรี่วาสามารถใชกระแสในการชารจได
สูงสุดเทาไร และจะใหความสําคัญกับสวนนี้เปนหลัก และเมื่อ
ทราบกระแสที่ใชในการชารจก็จะคํานวณหากําลังไฟฟาสวนที่
เหลื อ สํ าหรั บให วงจรอิเ ล็ก ทรอนิกส โ หลดทํา หนา ที่ชดเชย
กําลังไฟฟาใหเทากับสัญญาณคําสั่งที่ไดรับ

N

C
Te

ภาพที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสโหลด

ภาพที่ 5 วงจรบัคคอนเวอรเตอร

2.2 วงจรบัคคอนเวอรเตอร [3]
การชารจแบตเตอรี่จะใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรเพื่อลด
ระดั บ แรงดั น อิ น พุ ต ให ต่ํ า ลงอยู ใ นระดั บ ที่ ส ามารถชาร จ
แบตเตอรี่ไดที่ 14V ใชแบตเตอรี่พิกัด 12V, 80Ah ชารจ
แบตเตอรี่ที่ 6A เพื่อคํานวณหาอุปกรณของวงจรบัคคอนเวอร
เตอรจะกําหนดให U out  14V , Iout  18A ที่ความถี่ 15kHz,
ΔU out  1V และ I L  1A ไดคาตามตารางที่ 1
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เมื่อเวลาผานไปแบตเตอรี่ที่ไดรับการชารจในโหมดกระแส
คงที่ (CC) จะเริ่มเต็มกระแสจะคอยๆลดลง ที่เวลา180 นาที
(3 ชม.) ภาคควบคุมจะสั่งใหชารจในโหมดแรงดันคงที่ (CV)
จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกสทําการดึงกระแสไฟฟามากขึ้นเพื่อ
ชดเชยกํ า ลั ง ไฟฟ า (PEL  VBus  I EL ) ให มี ค า เท า เดิ ม ตาม
เงื่อนไขของโปรแกรม

NCTechEd06TEE09
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ของ รู ป คลื่ น กระแส i L กั บ รู ป คลื่ น แรงดั น ที่ ข า เกท-ซอร ต
( VGS ) พบวามีกระแสไหลผานตัวเหนี่ยวนําตรงตามคําสั่ง การ
เก็บและคายพลังงานของตัวเหนี่ยวนําตรงกับสัญญาณขับนํา
เกตที่แ รงดั น 15V ดั งภาพที่ 7 จากนั้ น ทดสอบการชาร จ
แบตเตอรี่ที่โหมดกระแสคงที่ ไดกําลังไฟฟาที่แบตเตอรี่เทากับ
84W ( PBatt  14V  6 A  84W ) ดังภาพที่ 8
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ch

ภาพที่ 7 รูปสัญญาณกระแสที่ไหลผานตัวเหนี่ยวนํา
และแรงดันที่ VGS ขณะทํางานที่โหมด
กระแสตอเนือ่ งดิวตี้ไซเคิล 70%

ภาพที่ 8 ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอรเตอรวดั สัญญาณดาน
วงจรชารจแบตเตอรี่ ทําการกําลังไฟฟา 84W

ภาพที่ 6 โฟรชารตของโปรแกรม
3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอรเตอร
ทําการทดลองการทํางานแบบแยกเฉพาะวงจรบัคคอนเวอร
เตอร เพื่อสั่งใหทํางานตามสัญญาณคําสั่ง (iL _ ref ) ที่ไดรับจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชโพรบกระแส Agilent 1146A วัด
กระแสที่ ไ หลผ า นตั ว เหนี่ ย วนํ า ในการทดลองนี้ จ ะสั่ ง ให
วงจรบัคทํางานที่กระแส 5A (500W) ทําการวัดความสัมพันธ
NCTechEd06TEE09

3.2 ผลการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสโหลด
ในสภาวะเมื่ อ แบตเตอรี่ มี ก ารดึ ง กระแสน อ ยลง แล ว
พลังงานที่เหลือทั้งหมดจะถูกชดเชยดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลด ดังนั้นการทดลองนี้จะทดลองเฉพาะวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลดเพียงอยางเดียว จากการทดลองที่ 1,000W พบวาวงจร
อิเล็กทรอนิกสโหลดนี้สามารถทํางานไดดี ดังภาพที่ 9 ที่พิกัด
10A, 100V
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ภาพที่ 9 รูปสัญญาณกระแสและแรงดันของวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลดทดลองที่ 1,000W

3.3 ผลการทดลองทํางานรวมกันทั้งระบบ

ภาพที่ 11 กราฟทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรงที่ 1,000W

C
Te

3.3.1 ที่กําลังไฟฟา 500W

ch

Ed

เมื่ อ ทํ า การทดสอบโดยใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด ทางไฟฟ า เพื่ อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรวาตรงตามที่ออกแบบไวหรือไม
ไดผลตามที่ท ดสอบขางตน ในส วนถัดไปจะทําการทดสอบ
สภาวะการใชงานจริง โดยเก็บผลการทดลองทุก 15 นาที โดย
การวัดกระแสและแรงดันที่จุดตางๆแลวนําไปบันทึกลงตาราง
เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงที่เวลาตางๆ ดังผลการทดลอง
ตอไปนี้

06

ภาพที่ 10 กราฟทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรงที่ 500W

N

จากการทดลองเมื่ อ รวมกํ า ลั ง ไฟฟ า ทั้ ง สองส ว นเข า
ดวยกัน ทําการวัดสัญญาณที่วงจรบัคคอนเวอรเตอร จะเห็นวา
กระแสที่ไหลเขาไปชารจแบตเตอรี่ 6A ที่แรงดัน 14V เมื่อคิด
กํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ แ บตเตอรี่ จ ะได 84W
ดั ง นั้ น กํ า ลั ง ไฟฟ า ที่
อิเล็กทรอนิกสโหลดเทากับ 416W จะไดกําลังไฟฟาทั้งหมด
ตรงตามสัญญาณคําสั่งอางอิงที่ 500W ภาพที่ 10
3.3.2 ที่กําลังไฟฟา 1,000W
จากการทดลองเมื่อรวมกําลังไฟฟาทั้งสองสวนเขาดวยกัน
ทําการวัดสัญญาณที่วงจรบัคคอนเวอรเตอร จะเห็นวากระแสที่
ไหลเขาไปชารจแบตเตอรี่ 6A ที่แรงดัน 14V เมื่อคิดกําลังไฟฟา
ที่แบตเตอรี่จะได 84W ดังนั้นกําลังไฟฟาที่อิเล็กทรอนิกส
โหลดเทากับ 916W จะไดกําลังไฟฟาทั้งหมดตรงตามสัญญาณ
คําสั่งอางอิงที่ 1,000W ภาพที่ 11
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ภาพที่ 12 ชุดทดลองตนแบบการจัดการโหลดทางไฟฟา
4 สรุปผลการทดลอง

วงจรอิเล็กทรอนิกสโหลดถูกนํามาใชแทนโหลดแบบ
ความตานทาน ซึ่งมีจุดเดนตรงที่ ขนาดเล็ก ออกแบบใหทํางาน
ที่กําลังไฟฟาสูงได สามารถทํางานแบบเชิงเสนและที่สําคัญ
สามารถควบคุ ม ให ก ระแสคงที่ ต ลอดเวลาได ขณะเดี ย วกั น
วงจรชาร จ แบบเตอร รี่ ที่ มี ก ารดึ ง กระแสทางด า นอิ น พุ ต เพื่ อ

NCTechEd06TEE09

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education
[6]

L. Jung-Hyo, J. Song Moon, Y. Seok Lee. “Fast charging
technique for EV battery charger using three-phase AC-DC boost
converter” IECON 2011-37th Annual Conference on IEEE
Industrial Electronics. IECON, pp: 4577 – 4582, 2011

6 กิตติกรรมประกาศ

06

งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากงบประมาณเงิ น รายได
คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ.2555

5 เอกสารอางอิง
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นํ า มาชาร จ แบตเตอรี่ ด ว ยวงจรบั ค คอนเวอร เ ตอร ก็ ส ามารถ
นํามาประยุกตใชเปนโหลดทางไฟฟาไดเชนเดียวกัน เมื่อ
แบตเตอรี่ ช าร จ เต็ ม สามารถนํ า แบตเตอรี่ ลู ก นี้ ไ ปใช เ ป น
แหลงจายไฟฟาสําหรับงานอื่ นๆได ภาคควบคุม ทํางานดว ย
ไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
คาพารามิเตอรตางๆไดดี ทํางานที่แรงดัน 100V, 1,000W ชารจ
ที่ 30% ของความจุแบตเตอรี่ ที่การทดลอง 500W จะสามารถ
เก็บพลังงานไฟฟาไดสูงสุด 84W (16.8%) และที่การทดลอง
1,000W จะสามารถเก็บพลังงานไฟฟาไดสูงสุด 84W (8.4%)
ชุดทดลองที่สรางขึ้นแสดงในภาพที่ 12 โดยขนาดความจุของ
แบตเตอรี่ (Ah) ที่ใชมีผลตอปริมาณการนําพลังงานไฟฟา
กลับมาใชใหม (ในการทดลองนี้แบตเตอรี่ถูกคายประจุหมด
เหลือแรงดัน 11.5V)
จากผลการทดลองจะเห็นวาเมื่อเวลาผานไปแบตเตอรี่
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การเปรียบเทียบสมรรถนะวงจรบูสตคอนเวอรเตอร วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส
และวงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส
ประยุกตใชงานรวมกับแหลงกําเนิดไฟฟาพลังงานทดแทน
A Performance Comparison of Multidevice Interleaved Boost Converter,
Interleaved Boost Converter and Conventional Boost
Converter for Renewable Energy Application

ณิชมน พูนนอย และเมธีพจน พัฒนศักดิ์

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม,
ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1

Ed

2

1, 2

06
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บทคัดยอ

C
Te

บทความนี้นําเสนอการวิเคราะหสมรรถนะของวงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรง-ตรง จํานวนสามวงจรประกอบดวย วงจรบูสต
คอนเวอรเตอรแบบพื้นฐาน วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส และวงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส
ทํางานในสภาวะกระแสตอเนื่อง โดยวิเคราะหหาสมการ อัตราขยายแรงดันเอาตพุต การกระเพื่อมกระแสอินพุต การกระเพื่อม
แรงดันเอาตพุต คาความตานทานภายในตัวเหนี่ยวนําที่มีผลตออัตราขยายแรงดันเอาตพุต และออกแบบสรางชุดทดลองวงจรมัลติดี
ไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส ควบคุมแบบลูปปดของกระแสและแรงดันดวยพี-ไอคอนโทรลเลอรบนดีสเปซ ใชโหลด
ความตานทาน ผลทดลองวงจรคอนเวอรเตอรการกระเพื่อมกระแสอินพุตมีคา 0.5 A (2.5%) ที่เอาตพุต 600W 60V สามารถ

N

ตอบสนองตอสัญญาณคําสั่งแบบยูนิตสเตปและตอการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบกะทันหันไดดี ประสิทธิภาพของวงจรสูงสุดที่ 87 %
คําสําคัญ: เซลลเชื้อเพลิง เทคนิคการควบคุมแบบเหลื่อมเฟส วงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรงตรงแบบวงจรบูสต
Abstract

This paper presents performance analysis of DC-DC converters usually used for renewable energy resources. These
converters are conventional Boost converter, 4-Phase interleaved Boost converter and Multi device interleaved Boost
converter. The input current ripple, output voltage ripple, and voltage gain including their inductors’ parasitic
resistances which affect their voltage ratios were demonstrated.
The multidevice interleaved Boost converter was implemented and controlled by PI controllers implanted in
dSPACE system. With resistive load, the converter was tested at 600 W, 60 V. The experimental results verified the
performance of the converter and found that the maximum efficiency is about 87 %
Keyword: Fuel Cell, Renewable energy, interleaved technique, Boost converter.
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ในป จ จุ บั น ทั่ ว โลกกํ า ลั ง มี ก ารพั ฒ นาแหล ง กํ า เนิ ด ไฟฟ า
ทดแทน เพื่อใชเปนทางเลือกใหมนอกเหนือจากแหลงพลังงาน
หลั กที่ไดจาก โรงไฟฟ านิวเคลี ยร โรงไฟฟาที่มีการเผาไหม
ต า งๆ เป น ต น แหล ง พลั ง งานทดแทนที่ มี ก ารพั ฒ นาอย า ง
ตอเนื่องไดแก เซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell) โซลาเซลล
(Photovoltaic or Solar cell) กังหันลม (Wind turbine) ทั้งหมด
ที่กลาวมาเปนแหลงพลังงานสะอาดไมเกิดควันพิษจากการเผา
ไหม แตยังมีขอจํากัด คือ ไฟฟากระแสตรงที่ไดมีขนาดแรงดัน
ต่ําและมีกระแสสูง มีผลกระทบจากสภาพอากาศ เชน ปริมาณ
ลม (กังหันลม) ความเขมของแสงแดด (โซลาเซลล)
PEM FC

DC/DC
Inverter

Gear Box

Energy Storage
System(ESS)

DC/DC
Converter

ch

IM

Ed

DC Bus

DC/DC
Converter

2.
วงจรแปลงผั น ไฟฟ า กระแสตรง-ตรง (DC-DC
Converter)
วงจรบูสตคอนเวอรเตอรเปนวงจรยกระดับแรงดันเอาตพุต
ให สู ง กว า อิ น พุ ต ใช ห ลั ก การเก็ บ และคายพลั ง งานของตั ว
เหนี่ยวนําโดยใชการสวิทชแบบสวิตชชิ่ง โดยจะใหความสําคัญ
กับการกระเพื่อมของกระแสอินพุตเปนหลักเพื่อใหงายตอการ
วิเคราะหจะกําหนดเงื่อนไขของวงจรดังนี้คือ
- วงจรทํางานในสภาวะกระแสไหลตอเนื่อง
- แรงดันเอาตพุตสภาวะเริ่มตนมีคาเทากับแรงดันอินพุต
- สวิทช ตัวเก็บประจุและไดโอดมีคุณสมบัติตามอุดมคติ
2.1 วงจรบูสตคอนเวอร เตอรแบบพื้นฐาน (Conventional
Boost Converter : BC) [3]
วงจรแปลงผันแบบบูสตคอนเวอรเตอรแบบพื้นฐานนิยม
นํามาใชงานรวมกับแหลงกําเนิดไฟฟาทดแทนที่มีแรงดันต่ํา
เนื่องจาก มีอุปกรณนอย งายตอการวิเคราะห ออกแบบ ราคาถูก
มีลักษณะการตอวงจรดังภาพที่ 2

06

1. บทนํา

ภาพที่ 1 แหลงจายพลังงานไฟฟาแบบผสม

N

C
Te

ผลการวิจัย [1, 2] นําเสนอเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิง สรุปไดวา
ถึงแมราคาในปจจุบันของเซลลเชื้อเพลิงจะมีราคาแพง แตใน
อนาคตราคาจะถูกลง และอายุการใชงานจะมากขึ้น ซึ่งอายุการ
ใชงานของเซลลเชื้อเพลิงขึ้นอยูกับหลายองคประกอบก็ตาม แต
มี ห ลายเทคนิค ที่จ ะทํ า ใหอายุ ก ารใชงานนานมากขึ้น บริษั ท
Ballard Power System ทําการศึกษาแลวพบวาจะตองจํากัดการ
กระชากของกระแสหรืออาจจะลดการกระเพื่อมของกระแส
ด ว ย ดั ง นั้ น การใช ง านเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง ต อ งใช ง านร ว มกั บ
แหลงจายสํารองที่มีไดนามิกสสูงเพื่อแกปญหาที่ไดกลาวมา
การเชื่อมตอแหลงกําเนิดไฟฟาหรือแหลงเก็บ-จายไฟฟาเขากับ
โหลดทางไฟฟา จะใชวงจรแปลงผันเพื่อปรับเปลี่ยนแรงดันให
เหมาะสมกับรูปแบบการเชื่อมตอตามตองการ ในการเชื่อมตอ
แบบขนานไฟฟากระแสตรงเปนวิธีที่งายและมีความเชื่อมั่นสูง
ราคาต อ หน ว ยน อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ การเชื่ อ มต อ แบบไฟฟ า
กระแสสลับ เพื่อแทนที่แหลงจายไฟฟาแบบเดิม ดังจะเห็นได
จากการประยุกตใชในรถยนต (Hybrid electric vehicle) (ดัง
ภาพที่ 1)
NCTechEd06TEE10

i in

v in

D1

i

DC Grid

out

+

L

iL
vout

C out

+
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-

-

ภาพที่ 2 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบพืน้ ฐาน

การกระเพื่อมแรงดันเอาตพุต

vout 

อัตราขยายแรงดันเอาตพุต

vout
1

vin
(1  D )

การกระเพื่อมกระแสอินพุต

iL 

เมื่อ

f SW

คือ ความถี่สวิตช และ T คือ
S

vout  D
2  Rout  Cout

vin  D
f sw  L

(1)
(2)
(3)

1
f SW

2.2 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนาน (Interleaved
Boost Converter : IBC)
ในการประยุกตใชงานที่ตองการกําลังไฟฟาสูงวงจรบูสต
คอนเวอรเตอรยังมีขอจํากัดคือจะตองมีอุปกรณพาสซีฟขนาด
และพิกัดสูงขึ้นและมีการกระเพื่อมของกระแสอินพุตที่สูงมาก
อันจะสงผลเสี ย ตอ แหลงกําเนิดไฟฟา เพื่อ แกป ญหานี้ไดนํ า
วงจรบูสตคอนเวอรเตอรมาตอขนานกันโดยใชหลักการสวิตช
แบบเหลื่อมเฟส (Interleaved Technique) ดังภาพที่ 3 การตอ
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out
in

iin 

Vin  TS  q  q'
4  L  N  (1  D)

(5)

เมื่อ D  0.5 ;

iin 

Vin  q  q'
4  f SW  L  N  (1  D)

(6)

การกระเพื่อมแรงดันเอาตพุต[4]
TS
Vin  q  q '

2  Rout  C out (1  D) 2  N 2

(7)

ch

v out 

Ed

การกระเพื่อมกระแสอินพุต
เมื่อ D  0.5 ;

2.3 วงจรบูสตมัลติดีไวซคอนเวอรเตอร (Multidevice
Interleaved Boost Converter: MDIBC) [5]
วงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนานมีลักษณะ
การตอวงจรดังภาพที่ 4 โดยวงจรคอนเวอรเตอรแตละโมดูล
ประกอบไปด ว ยวงจรบู ส ต แ บบเดิ ม มี ส วิ ต ช แ ละไดโอดต อ
ขนานกั น สองตั ว เมื่ อ พิ จ ารณาวงจรบู ส ต ห นึ่ ง ตั ว จะพบว า มี
อุปกรณสวิตชและไดโอดเพิ่มเปนสองตัวและใชหลักการสวิตช
รวมทั้งตําแหนงของสวิตชดังภาพที่ 5-ก ลําดับการเหลื่อมเฟส
ของกระแสแตละเฟสจะมีการเลื่อนเฟสคํานวณดวยสมการ
(9)
Phase Shif t  2π/ ( n  m)
เมื่อ n คือจํานวนเฟสที่ตอขนาน m จํานวนสวิตชในหนึ่ง
เฟสและหากสวิตชในวงจรเดียวกันทํางานซอนกันจะเปนการ
ลัดวงจรทางดานอินพุตวงจรไมสามารถทํางานได
เมื่อพิจารณาที่สวิตช d>Ts/4 ดังภาพที่ 5-ข จะพบวาในแต
ละเฟสจะมีการสวิตชที่ตอเนื่องกันทํางานอยูในโหมดกระแส
ตอเนื่อง (CCM) จุดเดนของวงจรนี้คือการกระเพื่อมของกระแส
อินพุตนอยกวาวงจรบูสตแบบพื้นฐาน (กําหนดให m = 2, n =
2 คาดิวตี้ไซเคิล d  d  d  d ) อัตราขยายแรงดันเอาตพุต
คํานวณไดจากสวิตชชิ่งโมเดลดังนี้

06

วงจรจะนํ า วงจรบู ส ต แ บบพื้ น ฐานมาต อ ขนานแหล ง จ า ย
ทางดานอินพุตตามจํานวน N ตัว และที่เอาตพุตจะตอขนานกัน
โดยใชตัวเก็บประจุรวมกัน และวงจรบูสตที่นํามาตอขนานจะ
ใชอุปกรณที่มีขนาดและพิกัดเทากันทุกตัว
วงจรนี้ (IBC) มีจุดเดนกวาวงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบ
พื้นฐาน (BC) คือสามารถเพิ่มกระแสไฟฟาเอาตพุตใหสูงขึ้น
(ใชห ลัก การแบงกระแสตามจํานวนเฟสที่ตอ ขนาน N เฟส)
หากเที ย บที่ กํ า ลัง ไฟฟ า เอาต พุต เท า กั น สามารถลดพิ กั ด และ
ขนาดของอุปกรณพาสซีฟใหเล็กลงได
v
1
(4)
อัตราขยายแรงดันเอาตพุต

v
(1  D )

Phase Shift  2π/ 4  90

(8)

1

2

3

4

C
Te

เมื่อ q  N  D  trunc(N  D)
วิธีการสวิตชจะถูกแบงลําดับตั้งแต 1 ถึง N เฟส ในงานวิจัย
นี้เลือกใช N=4 ดังนั้นการเลื่อนเฟสของสวิตชจะคํานวณไดจาก
สวนละ 90 โดยเริ่มจาก G ไปจนถึง G ตามลําดับ
4

N

1

ภาพที่ 4 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนาน N เฟส
vin  Ton  (

ภาพที่ 3 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนาน N เฟส
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2
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การกระเพื่อมแรงดันเอาตพุต v
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vin  D
4  f sw  L  m  n

(12)

v out
4  R out  C out  m  n

(13)

SW
G
G
G
G
Ts/4

Ts/2

Ts

3Ts/4

5Ts/4

6Ts/4

7Ts/4

2Ts

t

( ). d=Ts/4

SW
G
G
G

การขนานตัวเหนี่ย วนําของวงจรบู สตทั้งสองแบบ (IBC,
MDIBC) มีจุดเดนคือ
- กระแสอิ นพุ ตถู กแบ งตามจํา นวนวงจรที่ต อ ขนาน จ า ย
กํ า ลั ง ไฟฟ า เอาท พุ ต ได สู ง กว า สามารถลดขนาดและพิ กั ด
อุปกรณพาสซีฟใหเล็กลงได ทําใหลดการกระเพื่อมของกระแส
อินพุต
ในการออกแบบและสร า งชุ ด ทดลองประกอบไปด ว ย
อุปกรณประเภทพาสซีฟ อุปกรณเหลานี้สามารถเลือกซื้อให
ตรงตามพิกัดที่ออกแบบไว แตตัวเหนี่ยวนําผูวิจัยจะตองสราง
ขึ้น การสรางตัวเหนี่ยวนํานอกจากใหไดคาความเหนี่ยวนําตรง
ตามที่ อ อกแบบมากที่ สุ ด จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ค า ความต า นทาน
แฝง ( R ) ภายในตัวเหนี่ยวนําดวย เนื่องจากสมการอัตราขยาย
แรงดันเอาตพุตในสมการที่ (1, 4, 11) นั้นวิเคราะหที่ตัว
เหนี่ยวนําไมมีคาความตานทานแฝง แตในการออกแบบและใช
งานจริ ง จะนํา ลวดทองแดงที่ มีคาความต านทานคาหนึ่ง พั น
บนบ็อบบิ้นของแกนเฟอรไรต ถาจํานวนรอบมากขึ้นทําใหคา
ความตานทานมากขึ้น ภาพที่ 6 ทั้งสามวงจรที่คาความตานทาน
ตัวเหนี่ยวนํามาก( R  0.2Ω ) อัตราขยายแรงดันเอาตพุตจะนอย
กวาที่คา ความตานทานน อ ย( R  0.05Ω ) อัต ราขยายแรงดั น
เอาตพุตของวงจรบูสตแบบพื้นฐานและแบบขนานจะสามารถ
ทํางานที่ดิวตี้ไซเคิลใกล 1 ไดแตวงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอร
เตอรแบบขนานที่เลือกศึกษานี้ (m  2, n  2) จะทํางานที่ดิวตี้
ไซเคิลไมเกิน 0.5 สอดคลองกับภาพที่ 5-ก สวิทชในวงจร
เดียวกันไมสามารถทํางานในสภาวะทับซอนกันได
L

D Ts

Ts/4 D Ts

Ts/2

D Ts

3Ts/4 D Ts

Ts

t

( ). d>Ts/4

ภาพที่ 5 ลําดับเฟสในการสวิตช (ก) d=Ts/4, (b) d>Ts/4
พิจารณาพลังงานในตัวเหนี่ยวนํา

(14)

1
 L  i2
2

ch

EL 

Ed

G

C
Te

เมื่อวงจรบูสตคอนเวอรเตอรมีการตอขนานตัวเหนี่ยวนํา 2
ตั ว ( N  2) กระแสที่ ไ หลผ า นจะแบ ง เป น สองส ว นโดยที่ ตั ว
เหนี่ยวนํามีขนาดเทากัน (L  L ) และ I2  I  I เขียนเปน
in

1

สมการไดดังนี้

2
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การกระเพื่อมกระแสอินพุต

L1

L2

EL 

1 
i
i 
  L1  ( ) 2  L2  ( ) 2 
2 
2
2 

(15)

EL 

1
L
 ( 1 )  i2
2
2

(16)

N

เมื่อเทียบกับวงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบ BC, IBC จะได

(17)
พบว า ขนาดของตั ว เหนี่ ย วบู ส ต แ บบขนาน (L , L ) ใหญ
กวาบูสตคอนเวอรเตอรแบบพื้นฐาน (L) เพื่อใหพลังงานเทากัน
(12) ในการออกแบบวงจรคอนเวอรเตอรที่กําลังไฟฟาเทากัน
จะพบวาการขนานวงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบพื้นฐาน (BC)
มีขอจํากัดดังนี้คือ (กําหนดใหแกนเฟอรไรตมีขนาดเทากัน)
- เพื่อใหจายกระแสไฟฟาไดมากขึ้นอุปกรณฟาสซีฟจะตอง
มีขนาดและพิกัดเพิ่มขึ้นและจํานวนรอบของขดลวดมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับบูสตแบบขนาน
- การกระเพื่อมของกระแสอินพุตนอยกวา

L

Voltage Ratio

2 L  L1  L 2

1

L

RL  0.05

2

BC, IBC

RL  0.08

MDIBC

RL  0.1
RL  0.2
D'

ภาพที่ 6 อัตราขยายแรงดันเอาตพตุ ที่มีผลจากคาความตานทานแฝง
ในตัวเหนี่ยวนํา (R )
L
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3. การทดลองและผลการทดลอง

เนื่องจากวงจรบูสตแบบพื้นฐานและวงจรบูสตแบบขนานมี
การวิ จั ย และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ในการทดลองนี้ จ ะ
ออกแบบ ทดลอง วงจรมัลติดีไวซบูสตแบบขนานซึ่งเปนวงจร
ใหม ยังไมไดรับความนิยม โดยควบคุมแบบลูปปดของกระแส
และแรงดันเอาตพุตที่ทํางานบนดีสเปซ (dSPACE-DS1104) ทํา
การวัดคาของกระแสที่ไหลผานตัวเหนี่ยวนําจํานวนสองคา i
และ i วัดดวยโพรบกระแส Agilent 1146A ในลูปปดของ
กระแสเพื่อหาคาผิดพลาด (Error) สําหรับตัวควบคุม พี-ไอ
คอนโทรลเลอร จากนั้นนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับแรงดัน
เอาตพุตที่วัดดวย Tektronix P5200 ในลูปปดของแรงดันแบบ
พี-ไอ คอนโทรลเลอรและสงสัญญาณเอาตพุตไปมอดดูเลตเปน
พีดับบลิวเอ็มกับสัญญาณอางอิง 4 ชุด ที่เลื่อนมุมเฟส  และ
เขาวงจรขับเกต-วงจรกําลังตามลําดับ ดังภาพที่ 8 ขนาดและ
พิกัดของอุปกรณแสดงในตารางที่ 1 ออกแบบที่กําลังไฟฟา
เอาตพุตสูงสุด 600 W ที่ 60V โหลดเปนความตานทาน
L1

L2

06

ภาพที่ 7 การทดลองสภาวะคงตัวของวงจรคอนเวอรเตอรที่ 600W

3.2 การทดลองสภาวะชั่วขณะ : ใชแหลงจายไฟแบบ
สวิทชชิ่งในการทดลองดังภาพที่ 8 ทําการเปลี่ยนสัญญาณคําสั่ง
แรงดันเอาตพุต (v ) ภาพที่ 8-ก เริ่มการทดลองที่ 50 โวลต เมื่อ
เวลา 4 วินาที เพิ่มคําสั่งแรงดันไปที่ 60 V หลังจากนั้นผานไป
12 วินาทีทําการลดแรงดันลงเหลือ 50 V ผลการเปลี่ยนคําสั่ง
อางอิง (Ch1) แบบทันทีทันใดพบวาวงจรสามารถปรับให
แรงดันเอาตพุต (Ch2) เขาสูคําสั่งภายในเวลา 0.2 วินาทีทั้งสอง
สภาวะ ผลการตอบสนองของกระแสอินพุต (Ch3) และกระแส
เอาตพุต (Ch4) มีการเพิ่ม ขึ้นและลดลงเพื่อชดเชยแรงดัน
เอาตพุตตามคําสั่งที่ไดรับ (ภาพที่ 8-ข) ผลรวมของกระแส i
และ i (Ch3 และ Ch4) มีคาเทากับกระแสอินพุต (Ch2)
3.3 การทดลองสเตปโหลด ใชแหลงจายไฟแบบสวิทชชิ่ง
ในการทดลอง ภาพที่ 9 เปนการทดลองแบบสภาวะชั่วขณะใน
สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงโหลด เริ่มการทดลองที่ 200 W ที่
เวลา 4 วินาทีเพิ่มโหลดเปน 600 W ผานไป 10 วินาทีลดโหลด
ลงเหลือ 200 วัตต พบวาวงจรใชเวลา 0.2 วินาทีเพื่อรักษาระดับ
แรงดันเอาตพุต (Ch2) ใหคงที่ โวลตเตจเร็กกูเรชั่นมีคา 3.44%
ขณะมีการเพิ่ม-ลดโหลดแรงดันเอาตพุตไมมีการออสซิลเลต
วงจรที่นําเสนอนี้มีความเสถียรภาพเขาสูสภาวะคงตัวไดเร็ว

ch

Ed

ref

Δiin  10%, Δvout  10%

ตารางที่ 1 พารามิเตอรและอุปกรณในวงจรกําลัง

พิกัด/ขนาด

C
Te

รายการ
คาความเหนี่ยวนํา
คาความตานทาน R
คาตัวเก็บประจุเอาตพุต
มอสเฟตกําลัง
ไดโอด
ความถี่สวิตชิ่ง
แกนเฟอรไรต

150 μH

L1

L1  0.03Ω. L 2 0.04Ω

L

L2

480 μF

IRFP254

N

RURG3020
25 kHz
ETD  49

3.1 การทดลองที่สภาวะคงตัว ใชแหลงจายไฟจากเซลล
เชื้อเพลิงในการทดลองภาพที่ 7 ใหวงจรคอนเวอรเตอรทํางาน
ที่แรงดันเอาตพุต 600 W, 60 V เมื่อทําการวัดกระแส i และ
i
(Ch3 และ Ch4) พบวามีกระแสไหลเฟสละ 10 A ตาม
หลักการทํางานแบบการเหลื่อมเฟสของกระแส (Interleaved
Technique) จุดเดนของวงจรนี้พบวาขณะทํางานการกระเพื่อม
ของกระแสอินพุต (Ch2) มีคา 0.5 A (2.5%) ซึ่งนอยกวาพิกัดที่
ไดออกแบบไวคือ 2 A (10%) (i  20A)
L1

L2

T
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4. สรุป

วงจรบู ส ต มั ล ติ ดี ไ วซ แ บบขนานสามารถทํ า งานที่
กําลังไฟฟาสูงได วงจรที่ออกแบบนี้มีการควบคุมแบบลูปปด
ของกระแสและแรงดันแบบพีไอคอนโทรลเลอรที่ประมวลผล
บนดีสเปซที่กําลังไฟฟาเอาตพุต 600 W 60 V
NCTechEd06TEE10
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Ed

06

วงจรบูสตแบบพื้นฐานและแบบขนาน สามารถประยุกตใชงาน
รวมกับแหลงพลังงานไฟฟาทดแทนไดดี ชุดตนแบบทดลองใช
งานกับเซลลเชื้อเพลิงที่ศูนยวิจัยพลังงานทดแทนดังภาพที่ 10
สําหรับทดลองในสภาวะคงตัว

ภาพที่ 10 ระบบตนแบบและชุดทดลองทีศ่ ูนยวิจัยพลังงานทดแทน
(RERC) TFII 3 floor

L1

N

C
Te

L2

5 เอกสารอางอิง

ch

ภาพที่ 8 การทดลองที่สภาวะชั่วขณะที่เวลา 4 วินาทีเปลี่ยนคําสั่ง
จาก 50 V ไปที่ 60 V และที่เวลา 16 วินาทีเปลี่ยนจาก 50 V ไปที่ 60
V (ก) เพื่อวิเคราะหแรงดันเอาตพุต (ข) เพื่อวิเคราะหกระแส i
และ i

th

ภาพที่ 9 การทดลองสเตปโหลดเพื่อทดสอบคุณสมบัติของวงจร
จาก 200 W ไปที่ 600 W ที่เวลา 4 วินาที

[1] W. Schmittinger and A. Vahidi “A review of the main
parameters influencing long-term performance and
durability of PEM fuel cells” J. Power Sources, vol. 180,
no.1, pp. 1-14, May 2008.
[2] P. Thounthong, P. Sethakul, S. Rael, B. Davat
“Performance valuation of Fuel Cell/ Battery/
Supercapacitor Hybrid Power Source for Vehicle
Applications” IEEE Industry Applications Society Annual
Meeting, pp. 1-8, 2009.
[3] M. Phattanasak, W. Kaewmanee, P. Thounthong, R.
Gavagsaz-Ghoachani, J.-P. Martin, S. Pierfederici, B.
Davat, M. Zandi. “Study of two phase interleaved boost
converter using coupled inductors for a fuel cell”
Electrical
Engineering/Electronics
Computer
Telecommunications and Information Technology (ECTICON), 2013 10th International Conference on, pp. 1-6,
2013.
[4] H.-B. Shin, J.-G. Park, S.-K. Chung, H.-W. Lee, T.A. Lipo
“Generalised steady state analysis of Multiphase
interleaved boost converter with coupled inductors”
Electric Power Applications. IEE Proceedings- vol. 152,
no. 3, pp. 584-594, 2005.
[5] Omar Hegazy, Joeri Van Mierlo, Philippe Lataire.
“Analysis Modeling and Implementation of a Multidevice
Interleaved DC/DC Converter for Fuel Cell Hybrid
Electric Vehicles” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 27, no.
11, pp.4445–4457, Nov.2011.

ประสิทธิภาพสูงสุด 87 % มีเสถียรภาพตอการเปลี่ยน
สัญญาณคําสั่งอางอิงหรือการเปลี่ยนแปลงของโหลดมีจุดเดน
ตรงที่ ก ารกระเพื่ อ มของกระแสต อ เฟสต่ํ า เมื่ อ เที ย บกั บ
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เครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร
The Automatic Walker for Patients with Microcontroller

จรัญ คนแรง1 และอัญชณา อุประกูล2
1

Ed

บทคัดยอ

06

สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1
run_jarun@hotmail.com and 2unchanay@hotmail.com
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งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร โดยวัตถุประสงค
ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อสรางอุปกรณในการชวยเดินของผูปวยที่เกี่ยวกับกระดูกเทากระดูกขาผูปวยกลามเนื้อแขนขาออนแรง และ
ผูสูงอายุ และเพื่อใหอุปกรณในการชวยเดินอัตโนมัติเคลื่อนที่แทนการยกดวยกําลังแขน โดยจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
ไมโครคอนโทรลเลอรเขามาควบคุมการทํางาน โดยการดัดแปลงเครื่องชวยเดินแบบธรรมดาใหเปนอุปกรณชวยเดินแบบอัตโนมัติ
โดยใชการขับเคลื่อนลอดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง ซึ่งอาศัยหลักการการกาวขาของผูปวยเปนตัวควบคุมใหอุปกรณสามารถ
เคลื่อนที่ไดแทนการยกเคลื่อนยายดวยกําลังแขน

N

จากผลการทดสอบพบวา ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหไดทดลองใชอุปกรณชวยเดินอัตโนมัติพบวามีประสิทธิภาพ
ในการใชงานไดโดยการอาศัยการกาวขาเปนตัวควบคุม ในการทดสอบการทํางานของเครื่องโดยแบงการทดลองออกเปน 2
รูปแบบคือ การทดลองความเร็วโดยไมหนวงเวลา และการทดลองความเร็วที่ใชของผูปวยโดยการหนวงเวลา จากการทดสอบการ
ทํางานของเครื่องชวยเดินฯโดยไมทําการหนวงเวลาพบวา ที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯต่ํา ทําใหเวลาที่ใชในการเดินของ
ผูปวยนาน และความเร็วที่ใชในการเดินชา ในขณะที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯสูง ทําใหเวลาที่ใชในการเดินนอย และ
ความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น และจากการทดสอบการทํางานของเครื่องชวยเดินฯ ที่ทําการหนวงเวลา พบวา คาความหนวงของ
เครื่องชวยเดินฯมากขึ้นทําใหเวลาที่ใชในการเดินมากขึ้น แตความเร็วที่ใชในการเดินลดลง แตที่ระดับความหนวงเดียวกันหากเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินจะเห็นวา เวลาที่ใชในการเดินนอยลง แตความเร็วที่ใชในการเดินเพิ่มขึ้น และจากการนําไปใชใน
การทดสอบจริงกับผูปวยที่กําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด และผูปวยที่เปนโรคกลามเนื้อออนแรง พบวาทั้งผูปวย ญาติผูปวย และ
พนักงานปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสวนใหญมีความพึงพอใจกับเครื่องชวยเดินโดยการลดภาระของผูดูแลใหนอยได
คําสําคัญ: เครื่องชวยเดิน , ไมโครคอนโทรลเลอร
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Abstract
This paper is a research for “The Automatic Walker for Patients with Microcontroller”. The objectives of this
research are 1) To make the device for help patient who is patient with bone of feet and legs, muscle weakness and
elderly person; 2) To

make automatically walker continue moving instead to rise by arm. Electronic devices and

microcontroller are used for control this device. The simple walker is modified to automatically walker by DC motor
movement. The moving of patient’s leg is control the moving of this device.
The result found that automatically walker can move by leg’s movement which acts as the controller in Chiangrai
Hospital. The testing of this device is divided into 2 experiments including 1) speed of patient without time delay
testing and 2) speed of patient with delay testing. For the testing without time delay found that walking time of patient
is high and the speed of patient is slow at low speed of the device. While walking time of patient is low and the speed of

06

patient is speedy at high speed of the device. For the testing with time delay found that the more time delay, the higher
walking time of patient using. In addition to the speed of patient is slow, too. At the same time delay, the more speed of
device, walking time of patient is low and the speed of patient is speedy. The patients who are starting therapy and

ch

Keyword: Walker, Microcontroller.

Ed

muscle weakness, and the operator of the hospital are satisfy with the automatically walker after the testing.

1. บทนํา

N

C
Te

เนื่องจากในปจ จุบันมีค นปวยและคนพิการบริเ วณ
สวนลางของรางกายมากขึ้น ในกรณีที่ผูปวยขาหักตองเขาเฝอก
ซึ่งในชวงทําการรักษาชวง หนึ่งจะตองมีการพักฟนและทําการ
รักษากายภาพบําบัดเพื่อสรางความแข็งแรงใหกลามเนื้อและ
ปรับสภาพของการเดินใหเปนปกติ และผูปวยที่เริ่มตนทําการ
กายภาพบํ าบั ดจะต อ งใช ร าวเหล็ก คูข นานเดิน ซึ่ง อยู ที่ส ถาน
กายภาพบําบัดและมีห นาที่คอยดูแลอยางใกลชิด[1] ในกรณี
ผูปวยเริ่มพยุงตัวเองไดก็สามารถใชเครื่องชวยเดิน (Walker) ใน
การทํ า กายภาพบํ า บั ด ด ว ยการฝ ก หั ด เดิ น ตั ว เอง แต ทั้ ง นี้ ถ า
ผูปวยไมมีกําลังแขนและกําลังขาที่จะยืนพยุงตัวเองเพียงลําพัง
ไดก็ไมสามารถที่จะยก เครื่องชวยเดินไดถึงแมวา เครื่องชวย
เดินจะทําจากอลูมิ เนียมซึ่งมีน้ําหนักเบาก็ตาม ทําใหผูดูที่แ ล
ผูปวยจะตองคอยประคองผูปวยอยูตลอดเวลา
ดั ง นั้ น คณะผู วิ จั ย จึ ง เกิ ด แนวความคิ ด ที่ จ ะทํ า
วยเดินใเครื่องชหเปนเครื่องชวยเดินอัตโนมัติของคนปวยหัด
เดินและคนชราโดยใชในการขับเคลื่อนลอดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ซึ่งอาศัยการกาวขาของคนปวยหัดเดินหรือคนชรา
มาเปนตัวควบคุมใหเครื่องชวยเดินอัตโนมัติเคลื่อนที่แทนการ
NCTechEd06TEE11

ยก นอ กจากนี้ ยั ง ช วย แบ ง เบาภาระให พ ย า บ าล ที่ ทํ า
กายภาพบําบัดผูปวยในโรงพยาบาลและขอดีคือราคาถูกกวา
ทองตลาดเนื่ อ งจากสามารถหาวั ส ดุที่มี อ ยูในท องถิ่น ในการ
สรางอีกทั้งยังซอมแซมไดงาย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ด ว ยไมโครคอนโทรลเลอร ข องผู ป ว ยที่ เ กี่ ย วกั บ กระดู ก เท า
กระดูกขาผูปวยกลามเนื้อแขนขาออนแรง และผูสูงอายุ
2.2. เพื่อสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรเลอรเคลื่อนที่แทนการยกอาศัยการกาวขา
ของคนปวยหัดเดินหรือคนชรามาเปนตัวควบคุม
3. วิธีดําเนินการวิจัย

ในการสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรนั้นดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 สวนของโครงสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ คณะผูวิจัย
ไดทําการออกแบบไวดังนี้
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- การออกแบบโครงสรางของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติและ
การจัดวางอุปรณควบคุมการทํางานของเครื่องประกอบดวย
กลองควบคุม
มือจับ

โครงสราง
ลอและมอเตอร
SENSOR

3.3. ทําการทดสอบ เครื่องชวยเดินอัตโนมัติและทดสอบ
ผลการใชงานกับผูใชงานจริง ในการทดสอบเครื่องชวยเดิน
อัตโนมัติไดทําการทดลองออกเปนดังนี้คือ
1) การทดสอบความเร็วโดยการหนวงเวลา โดยตั้ง
เวลาการหนวงออกเปน 5 ระดับ คือ หนวงเวลา 1 วินาที , 2
วินาที , 3 วินาที, 4 วินาที , 5 วินาที ตามลําดับ
โดยในการทดสอบความเร็ว และเวลาของผูปวยที่ใชในการ
เดินจะทําการทดสอบที่ร ะยะทาง 2 เมตร และกําหนดระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดิน 5 ระดับดังนี้
- ระดับที่ 1 อัตราความเร็ว 1 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 2 อัตราความเร็ว 5 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 3 อัตราความเร็ว 10 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 4 อัตราความเร็ว 15 เมตร/วินาที
- ระดับที่ 5 อัตราความเร็ว 20 เมตร/วินาที
2. ทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผล
3. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
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ภาพที่ 1 โครงสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ
หลั ก การทํ า งานของเครื่ อ งช ว ยเดิ น อั ต โนมั ติ ข องผู ป ว ย
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรสามารถทํางานโดยอาศัย
การควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ ข องตั ว เครื่ อ งด ว ยเซ็ น เซอร แ บบ
อิ น ฟราเรดเมื่ อ มี อ วั ย วะของผู ป ว ยเลื่ อ นมาตํ า แหน ง ของ
เซ็ น เซอร ที่ ต รวจจั บ ได จ ะส ง ผลให ส ง สั ญ ญาณไปยั ง ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อสั่งใหมอเตอรที่ขับเคลื่อนลอหยุด
การทํางานและเมื่อไมมีอวัยวะอยูบริเวณที่เซ็นเซอรตรวจจับได
ก็ทําใหเครื่องชวยเดินเคลื่อนที่ไปดานหนา
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ภาพที่ 3 ปุมควบคุมที่มือจับ

3.2 ติดตั้งอุปกรณควบคุมและเซ็นเซอรตรวจจับการเดิน

N

ของผูปวย และที่มือจับทั้งสองขางของเครื่องชวยเดิน

4. ผลการทดสอบการทํางานของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ

4.1. ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กผูปวยเด็กไดรับ
อุบัติเหตุจากการตกบอน้ํารอนกําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด
ในโรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เ คราะห จํ า เป น ต อ งใช ก าร
หนวงที่ 5 วินาทีเนื่องจากตัวผูปวยยังเดินไมถนัด ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 กลองควบคุมการทํางาน
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กที่เวลาในการ
หนวง 5 วินาที

เวลาใน ความเร็ว ระยะทาง เวลา ที่
การหนวง (เมตร/ (เมตร)
ใช
(วินาที) วินาที)
(วินาที)

เฉลี่ย
(เมตร/
วินาที)
0.036
0.037
0.038
0.038
0.039

1
5
10
15
20

1

29.07
28.02
26.11
25.24
24.53

เฉลี่ย
(เมตร/
วินาที)

0.069
0.071
0.076
0.079
0.082

จากตารางที่ 2 ผลการใชงานกับผูปวยสูงอายุที่เวลาในการ
หนวง 1 วินาที พบวาที่ระดับความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น เวลาที่
ใชในการเดินเพิ่มขึ้น
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จากตารางที่ 1 ผลการใชงานกับผูปวยเด็กที่เวลาในการ
หนวง 5 วินาที พบวาที่ระดับความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น เวลาที่
ใชในการเดินก็เร็วขึ้น

2
2
2
2
2
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เวลาในการ ความเร็ว ระยะทาง เวลาที่
หนวง
(เมตร/ (เมตร)
ใช
(นาทีวิ)
วินาที)
(วินาที)
1
2
55.54
5
2
53.72
5
10
2
53.05
15
2
52.03
20
2
51.03

ตารางที่ 2 การทดสอบการใชงานกับผูปวยสูงอายุที่เวลาในการ
หนวง 1 วินาที

ภาพที่ 4 การทดสอบเครื่องชวยเดินฯกับผูปวยเด็ก
4.2. ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยที่เปนคนสูงอายุ
ผู ป ว ยเป น โรคกล า มเนื้ อ อ อ นแรง ในวั น ทดสอบเครื่ อ ง
ผูปวยไดผานการกายภาพบําบัดมาแลวทําใหผูปวยเดินเองได
บาง แตยังทรงตัวไมถนัดและเริ่มเดินไดเร็ว ดังนั้นจึงทําการ
ทดสอบที่เวลาการหนวง 1 วินาที ดังตารางที่ 2

NCTechEd06TEE11

ภาพที่ 5 การทดสอบเครื่องชวยเดินฯกับผูปวยสูงอายุ
5. สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองการทํางานของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติทาง
ผูวิจัยไดทดลองความเร็วที่ใชของผูปวยโดยการหนวงเวลา
5. 1. การทดลองความเร็วโดยทําการหนวงเวลา
จากการทดลองความเร็วโดยการหนวงเวลา ที่ 1, 2, 3, 4
และ 5 วินาที ระยะทางในการเดินอยูที่ 2 เมตรและทําการ
ทดสอบระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ อยูที่ 1, 5, 10, 15
และ 20 เมตร/วินาที พบวา ความเร็ว และเวลาที่ใชในการเดิน
สัมพันธกับระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ และเวลาที่ใช
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06

ภาพที่ 7 ความสัมพันธระหวางระดับความเร็วของเครื่องชวย
เดินที่มีการเพิ่มคาความหนวงของเครื่องชวยเดินฯกับความเร็ว
ที่ใชในการเดินของผูปวย
6. อภิปรายผล

จากการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุจาก
การตกบ อ น้ํ า ร อ น และกํ า ลั ง เริ่ ม การทํ า กายภาพบํ า บั ด การ
ทดสอบจําเปนตองใชการหนวงที่ 5 วินาทีเนื่องจากตัวผูปวยยัง
เดินไมถนัดมากนัก ผลการทดสอบพบวา ที่ระดับความเร็วของ
เครื่องชวยเดินฯต่ําสุด ) 1 เมตรวินาที) เวลา และความเร็วที่/
ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ55.54 วินาที และ 0.036 เมตร/วินาที
และเมื่อเพิ่มระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ สูงสุด (20
เมตร/วินาที) เวลาและความเร็ วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ
51.03 วินาที และ 0.039 เมตร/วินาที นั่นคือเมื่อปรับระดับ
ความเร็วของเครื่อ งเพิ่ม ขึ้น เวลาที่ ใชใ นการเดิน สั้นลง และ
ความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น
จากการทดสอบการใชงานกับผูปวยเปนโรคกลามเนื้อออน
แรง ในวั น ทดสอบเครื่ อ งผู ป ว ยได ผ า นการกายภาพบํ า บั ด
มาแลวทําใหผูปวยเดินเองไดบาง แตยังทรงตัวไมถนัดและเริ่ม
เดินไดเร็ว ดังนั้นจึงทําการทดสอบที่เวลาการหนวง 1 วินาที ผล
การทดสอบพบวา ที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ ต่ําสุด
(1 เมตร/วินาที) เวลาและความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ
29.07 วินาที และ 0.069 เมตร/วินาที และเมื่อเพิ่มระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ สูงสุด (20 เมตร/วินาที) เวลาและ
ความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ 24.53 วินาที และ 0.082
เมตร/วินาที นั่นคือเมื่อปรับระดับความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น
เวลาที่ใชในการเดินสั้นลงและความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น
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ในการหนวง นั่นคือที่เวลาในการหนวง 1 วินาที และระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดินที่ 1 เมตร/วินาที พบวา เวลาและ
ความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 28.13 วินาที และ 0.071 เมตร/
วินาที ตามลําดับ, แตที่ระดับความหนวงเทากันถาทําการเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินเปน 20 เมตร/วินาที พบวา
เวลาและความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 24.22 วินาที และ 0.083
เมตร/วินาที ตามลําดับ, ถาเปลี่ยนคาเวลาที่ใชในการหนวง
เพิ่มขึ้นเปน 5 วินาที โดยระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินที่ 1
เมตร/วินาที พบวาเวลา และความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 55.42
วิน าที และ 0.036 เมตร/วิ น าที ตามลํ าดั บ , และที่ ร ะดั บ
ความหนวงเทากันเมื่อเพิ่มระดับความเร็วของเครื่องชวยเดิน
เปน 20 เมตร/วินาที พบวาเวลา และความเร็วที่ใชในการเดินอยู
ที่ 51.05 วินาที และ 0.039 วินาที ตามลําดับ จะเห็นวาที่คา
ความหนวงของเครื่องชวยเดินฯมากขึ้นทําใหเวลาและความเร็ว
ที่ใชในการเดินมากขึ้น แตที่ระดับความหนวงเดียวกันหากเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินจะเห็นวา เวลาและความเร็วที่
ใชในการเดินลดลง ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 6 และ 7

ความเร็วที่ใ ชใ นการเดิน (เมตร/วินาที)
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางระดับความเร็วของเครื่องชวย
เดินที่มีการเพิ่มคาความหนวงของเครื่องชวยเดินฯกับเวลาที่ใช
ในการเดินของผูปวย
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การสรางชุดประลองการควบคุมระดับน้ําโดยใชตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟซซีผานโปรแกรมแลปวิว
The Construction of experiment set of Water Level Control using PID
and Fuzzy Controller via LabVIEW Program

มนตรี เตียวพรเจริญ, สุรัตน ธัญญะภูมิ, กฤษณะ ศรีมาวรรณ, สันติ หุตะมาน, พรจิต ประทุมสุวรรณ
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งานวิจัยนี้เปนการสรางชุดประลองการควบคุมระดับน้ําในถังรูปทรงกระบอกจํานวน สองถัง เพื่อใชในการสอนสําหรับรายวิชา
การควบคุมระบบ1 ผูเรียนเปนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ ที่เนนการเรียนแบบโครงงานเปนฐานจํานวน 6 คน สวนประกอบของชุด
ประลองประกอบไปดวยโครงตูสแตนเลส ยึดถังจํานวนสองถังที่อยูดานหนา เชื่อมตอถังทั้งสองเขาดวยกัน ดวยทอพลาสติคใสมี
วาลวควบคุมการไหลของน้ําทั้งสองถัง ใชมอเตอรปมน้ําขนาด 400ลิตรตอชั่วโมง จํานวนสองชุดปมน้ําจากถังพักที่อยูดานหลัง
ควบคุมอัตราการไหลของปมน้ําดวยชุดควบคุมมอเตอรแบบ พีดับบลิวเอ็ม ผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรม แลปวิว ผานการด DAQ
เพื่อควบคุมอัตราการไหลของปมได การเซ็นเซอรระดับความสูงของน้ํา จะใชเซ็นเซอรความดันติดอยูที่กนถัง ผูเรียนสามารถตอเขา
การด DAQ ไดแตจะตองผานวงจร การปรับแตงสัญญาณเสียกอน
ผลการทดลองพบวา ชุดประลองที่สรางขึ้นแสดงผลการทดลองไดถูกตองตามทฤษฎี โดยมีผลประเมินคุณภาพของชุดประลอง
โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี ( x = 3.54) และผลประเมินความพึงพอใจจากผูเรียน อยูในระดับดี ( x = 3.51)
คําสําคัญ: การควบคุมระดับน้ํา การเรียนแบบโครงงานเปนฐาน แลปวิว
Abstract
This research presented the construction of water level control in two cylinder tanks. The purpose of this research
was to teach in course of control system I. The experiment set constructed for supporting 6 students of mechatronic
engineering, department of teacher training in mechanical engineering, faculty of technical education King Mongut’s
University of Technology that focuses on project-based learning approch. The experiment set consists of stainless steel
frame and fasten two water tanks in front of frame. The two tanks were jointed together with clear plastic tube and
control flow of water with gate valve. The water was supplied to the top of two tanks by pump. The pump size is 400
litre per hour, it sucks water from accumulator tank which installed incabinet of frame. The pump can be operated by
PWM drive which students connect DAQ card via LabVIEW program. The water level sensor used pressure sensor
which installed on the bottom of two tanks.
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The results of this study was shown the response correspond with theory. The average opinion on the quality of the
experiment set of five experts is in good ( x  3.54) and the student’s satisfication was good ( x  3.51)
Keyword : Water Level Control, Project-based Learning, LabVIEW

1.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือผูเชี่ยวชาญ จํานวน
5 ทาน เพื่อประเมินความพึงพอใจตอชุดประลอง และนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ที่เรียนวิชา การควบคุมระบบ1
ภาควิชาครุศ าสตรเครื่ องกล คณะ ครุศ าสตรอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ ป
การศึกษา 2556 โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 6
คน เพื่อประเมินความพึงพอใจตอชุดประลอง

Ed

การจัดการสอนที่ใชโครงงานเปนฐาน มักจะประสบปญหา
หลักคือการสรางอุปกรณฮารดแวร ซึ่งตองใชเงินทุนและเวลา
ในการสราง สงผลใหผูเรียนบางกลุม เกิดปญหาในการเรียน
ขณะเดี ย วกั น หากผู ส อนช ว ยเหลื อ โดยการสร า งอุ ป กรณ
ฮารดแวรบางสวนที่ผูเรียนตองใชเงินและเวลามาก จะชวยให
การเรียนรูเปนไปอยางราบรื่นและไมเปนภาระของผูปกครอง
มากนัก โดยเฉพาะในรายวิชา การควบคุมระบบ1 ที่เนื้อหาสวน
ใหญจะเปนคณิตศาสตรขั้นสูง เชน การแปลงลาปลาซ เปนตน
การที่ผูเรียนไดศึกษาผลตอบสนองจากระบบ จะชวยใหผูเรียน
เขาใจผลตอบสนองของระบบไดดีขึ้นกวาอธิบายดวยสมการ
ทางคณิตศาสตรที่ซับซอน เนื่องจาก ผูเรียนวัดผลตอบสนอง
และสามารถควบคุ ม ระบบได จ ริ ง จากการทํ า ทดลอง ซึ่ ง
สอดคลองกับหลักการของ Cognitive Constructivism [2]
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสรางชุดประลองที่เปนอุปกรณฮารดแวร ให
งายตอการวัดสัญญาณและควบคุมไดงาย โดยผานชุดเชื่อมตอ
สัญญาณเขากับโปรแกรม ขณะเดียวกันผูเรียนจะตองออกแบบ
วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ ปรั บ ขนาดสั ญ ญาณและสร า งตั ว
ควบคุมดวยตัวเอง ทําใหผูเรียนมีประสบการณและทักษะใน
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชควบคุมระบบดังกลาว
ได นอกจากนี้ ห ากเกิ ด ป ญ หาในการควบคุ ม ผู เ รี ย นจะต อ ง
ระดมความคิดกับเพื่อนภายในกลุมหรือนอกกลุม เพื่อแกปญหา
ดังกลาวใหได ซึ่งเปนขอดีของการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน
นั่นเอง

สวนของผูเชี่ยวชาญและผูเรียน อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.5
จากสเกลลําดับ 5) ขึ้นไป
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1.บทนํา
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

C
Te

2.1 โมเดลทางคณิตศาสตรของระดับน้ํา [1]

N

ภาพที่ 1 โมเดลของการควบคุมระดับน้ํา
ฟงกชันถายโอน (Transfer Function) ของระบบคือ

1.1 วัตถุประสงค
เพื่ อ สร า งชุ ด ประลองการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า โดยใช ตั ว
ควบคุมแบบพีไอดีหรือฟซซี
1.2. สมมติฐานงานวิจัย
ชุ ด ประลองการควบคุ ม ระดั บ น้ํ า โดยใช ตั ว ควบคุ ม
แบบพีไอดีหรือ ฟซซี มีผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้งใน

NCTechEd06TEE12

Q2 ( s )
1

2
Q ( s ) R1C1 R2 C 2 s  ( R1C1  R2 C 2  R2 C1 ) s  1

โดยที่
H คือ ระดับน้ําที่สภาวะคงตัว (Steady-State) (เมตร)
h

คือ ระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากสภาวะคงตัว

(เมตร)
Q คือ อัตราการไหลของน้ําที่สภาวะคงตัว (กอนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง) (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
qi คือ อัตราการไหลเขาของน้ําที่เปลี่ยนแปลงเล็กนอย
จากสภาวะคงตัว (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
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q0 คือ อัตราการไหลออกของน้ําที่เปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากสภาวะคงตัว (ลูกบาศกเมตรตอวินาที)
R คือ การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําที่แตกตางกัน (วินาทีตอ
ตารางเมตร)
C คือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในถังน้ํา(ตาราง
เมตร)

06

ภาพที่ 2 ดานหนาของชุดประลอง

Ed

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรพันธและสุริยาวุธ(2554)[3] ไดนําเสนอการพัฒนาชุด
สื่ อ ประสม สํ า หรั บ สอนวิ ช าทฤษฎี ว งจรไฟฟ า กระแสสลั บ
สื่ อ ประสมนี้ ป ระกอบไปด ว ย เอกสารประกอบการสอน
โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพอยต ชุดสาธิตเพื่อทดสอบทฤษฎี
และโปรแกรมวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พบวามีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 5 บทเรียน
เทากับ 72.71 และผลประเมินความพึง พอใจตอ บทเรียนสื่อ
ประสม อยูในระดับมาก ( x  4.16 )
นําโชคและคณะฯ(2555)[4] ไดนําเสนอชุดฝกการเรียนรู
วิทยาการหุนยนตเบื้องตน เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจในหลัก
จลศาสตรและการควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม โดยอาศัยสื่อ
การเรียนรู ที่ประกอบดวย ใบงาน ซอฟแวร ROBOSIM และ
หุนยนตจําลอง 3 แกน ผลการทดสอบระบบพบวา หุน ยนต
จําลองสามารถเคลื่อนที่ไดถูกตองตามคําสั่งภายใตโปรแกรม
จลศาสตรผกผันที่พัฒนาขึ้น
รัฐ พลและสมศักดิ์(2555)[5] ไดนําเสนอรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานโดยใชเทคนิคการเรียนรู
ร ว มมื อ กั น เรื่ อ งสายอากาศไมโครเวฟ โดยแบ ง การดํ า เนิ น
งานวิจัยออกเปน 3 สวน คือ การออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอน การสรางสื่อการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพ
ของรูป แบบที่ส รางขึ้น ผลการดําเนิ นงานวิจัย พบวา มีความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับ
มาก ( x  4.23 )
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ภาพที่ 3 ภายในของชุดประลอง
ทั้ ง ในส ว นของงบประมาณและเวลาในการสร า ง โดยส ว น
ฮารดแวรนี้ มีสวนประกอบที่สําคัญดังภาพที่ 2 และ 3
3.1.1 ถังบรรจุน้ํา ทําจากพลาสติกใสรูปทรงกระบอก มี
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร มี
เสนบอกระดับน้ําทั้ง 2 ถัง ดานลางเจาะรูไว 2 รู เพื่อเปนทาง
ระบายน้ําออก ตอกับปมน้ําของแตละถัง และน้ําที่ระบายออกนี้
จะนําไปรวมไวที่ถังพักน้ําอีก 1 ใบ ที่ติดตั้งไวอยูดานหลัง
3.1.2 ปมน้ํา เปนปมน้ําที่ตอสายจากถังพักน้ําแลวดูด
ออกไปยังถังบรรจุน้ําอีกทีหนึ่ง โดยปมน้ํานี้ใชมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 24 โวลตเปนตัวขับ มีขนาดพิกัด 400ลิตรตอชั่วโมง
ควบคุมอัตราการไหลดวยการควบคุมแรงดันไฟฟาแบบPWM
(Pulse Width Modulation)ที่ปอนใหกับปมน้ํา ซึ่งตองอาศัยชุด
ขับเคลื่อนมอเตอร (Drive) ที่ประกอบอยูภายในชุดประลอง
3.1.3 อุปกรณวัดระดับความสูงของน้ํา ใชเซ็นเซอรวัด
แรงดั น ของน้ํ า ที่ ก ระทํ า กั บ ตั ว เซ็ น เซอร โดยจะติ ด ตั้ ง ไว ที่
ดานลางของถังบรรจุน้ําทั้งสองถัง ทําหนาที่ปอนกลับสัญญาณ
แรงดันน้ําที่กนถัง แลวแปลงใหเปนแรงดันไฟฟา โดยคาของ
แรงดันน้ําที่กนถัง สัมพันธกับระดับความสูงของน้ําตามสมการ

3.วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีดําเนินงานแบงออกเปนงานใน
สวน ฮารดแวร ซอฟแวร และการหาคุณภาพของชุดประลอง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 สวนฮารดแวร จัดไดวาเปนสวนที่สําคัญ ที่ผูเรียนจะได
เรียนรู แตขณะเดียวกันก็เปนสวนที่จัดไดวา ตองใชทรัพยากร
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ตารางที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชชุดประลอง

A

Ed
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โดยที่ P คือความดันของน้ํากนถัง
 คือ ความหนาแนนจําเพาะของน้ํา
g คือ คาแรงโนมถวงของโลก
V คือปริมาตรของถังมีคา   d  h
เนื่องจากคา  , g , A และ   d มีคาคงที่ ดังนั้นคาแรงดันที่
กนถังจึงแปรผันตามระดับความสูง h ของน้ํา
3.2 สวนซอฟแวร เปนสวนที่ใชโปรแกรมแลปวิว ชวยใน
การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทํางานของระบบ โดยสวน
โปรแกรมแลปวิว จะทํา การเชื่อ มตอ กั บ สว นฮารดแวร ดว ย
การด DAQ รุน 6008 ผานพอรต USB ซึ่งจะสามารถเลือกให
เปนตัวควบคุมแบบ พีไอดี หรือ ฟซซี ก็ได ขึ้นอยูกับผูใชงาน

4. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

C
Te

ch

4.1 ผลตอบสนองจากการควบคุมระดับน้ําจากชุดประลองที่
สรางขึ้น
มี ผ ลตอบสนองที่ เ ป น ทั้ ง ลู ป เป ด และลู ป ป ด โดยใน
งานวิจัยนี้จะวัดผาน โปรแกรมแลปวิว แสดงดังภาพที่ 5-7

ภาพที่ 4 โปรแกรมแลปวิวที่ใชควบคุมระดับน้ํา

N

นอกจากนี้ ชุดประลองยังออกแบบใหยืดหยุนสําหรับการ
ควบคุม กล าวคือ ผูเรีย นสามารถออกแบบตัวควบคุม โดยใช
วงจรออปแอมป เพื่อควบคุมระดับของน้ําได และยังสามารถ
เลือกไดวาจะใชการควบคุมเพียงถังเดียว หรือทั้งสองถังก็ได
3.3 การหาคุณภาพของชุดประลอง จะแบงออกเปนสอง
ส ว นคื อ ส ว นของผู เ ชี่ ย วชาญและส ว นของผู เ รี ย น โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1

ภาพที่ 5 ผลตอบสนองแบบลูปเปด

ภาพที่ 6 ผลตอบสนองแบบลูปปดพีไอดี
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จากผลตอบสนองที่ ไ ด จะเห็น ว า ใกลเ คี ย งกั บ ทฤษฎี
ขณะที่การออกแบบตัวควบคุม จะใชวิธีของ ซิกเลอร-นิโคลหที่
ผู อ อกแบบไม จํ า เป น จะต อ งรู ฟ ง ก ชั น ถ า ยโอน(Transfer
Function) ของระบบ เพียงแตตองวัดหาผลตอบสนองของ
ระบบที่ เ ป น ลู ป เป ด ก็ ส ามารถออกแบบตั ว ควบคุ ม ได
ขณะเดียวกัน การเลือกใชตัวควบคุมแบบฟซซี ผูวิจัยเลือกใช
สมาชิก3คา และ สมาชิก 5 คา ผลตอบสนองที่ดีคือ การเลือกใช
สมาชิก 5 คา ใหผลตอบสนองที่ดีกวา แตในทางปฏิบัติ ผูสอน
อาจจะเลือกใชทั้งสองแบบ เพื่อใหเห็นความแตกตางก็ได
4.2 ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจตอชุด
ประลอง
การประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ประลอง คื อ ส ว นที่ ใ ห
ผูเชี่ยวชาญประเมิน และ การประเมินความพึงพอใจ ใหผูเรียน
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ผลประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ประลองที่ ไ ด จ าก
ผูเ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 5 ท า น มี ผ ลประเมิ น เฉลี่ ย อยูใ นระดั บ ดี
(มากกวา 3.5 ขึ้นไป)ที่ระดับ x  3.54
4.2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาของกลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 6 คน มีผลประเมินอยูในระดับดี (มากกวา 3.5
ขึ้นไป)ที่ระดับ x  3.51
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ภาพที่ 7 ผลตอบสนองแบบลูปปดฟซซี 5 สมาชิก

ใบงาน ก็สามารถทํางานได แตชุดประลองที่ผูวิจัยสรางขึ้น จะ
ช ว ยส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละทั ก ษะด า นต า งๆ ให แ ก ผู เ รี ย น
กล า วคื อ การที่ ผู เ รี ย นจะควบคุ ม ระบบได จะต อ งหาข อ มู ล
เกี่ยวกับ การทดสอบระบบ วงจรอิเล็กทรอนิกสที่นํามาใชเปน
ตัวควบคุม หรือแมกระทั่ง การใชงานของโปรแกรมที่จะนํามา
ควบคุม ซึ่งชุดประลองนี้ รองรับทั้งในสวนที่เปนการควบคุม
อนาล็อก (ใชออปแอมปสรางเปนตัวควบคุม) หรือใชโปรแกรม
ในการควบคุมโดยมีตัวควบคุมเปนไลบารี อยูในตัวโปรแกรม
(ในที่นี้แนะนําใหใชโปรแกรม LabVIEW) ทั้งนี้การเลือกใช
การควบคุมชนิดใด ผูเรียนเปนผูกําหนดเอง ออกแบบเอง และ
ลงมือสรางเอง จะชวยใหผูเรียน เกิดทักษะในการคนควาหา
ข อ มู ล ด ว ยตนเอง เกิ ด ทั ก ษะใน การวั ด การต อ และการ
ออกแบบวงจร การสื่อสารกับเพื่อนภายในกลุม และทักษะ
การนําเสนองาน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทํางานตอไป
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4.4 ขอเสนอแนะ
จากงานวิจัยการสรางชุดประลองการควบคุมระดับน้ํานี้
หากขยายต อ ยอดไปยั ง สถาบั น ที่ มี ก ารจั ด การสอนโดยเน น
ผูเรียนเปนศูนยกลาง อาทิเชน หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมสายปฏิบัติการ ที่จําเปนจะตองเรียนรูและเขาใจการ
ทํางานของระบบจริงจากการลงมือปฏิบัติ จะเกิดประโยชน
อยางมาก เพราะไมจําเปนตองสั่งซื้อครุภัณฑจากตางประเทศ
แตทั้งนี้ อาจจะตองปรับปรุงงานบางสวนเชน การใชโปรแกรม
ที่จะนํามาควบคุม อาจพิจารณาโปรแกรมอื่นที่มีความเหมาะสม
กวานี้ได

4.3 อภิปรายผล
จากการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของชุดประลอง
เพื่อใชในการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานนี้ เปนชุด
ประลองที่เสมือนเปนระบบจริง ที่ใชในงานอุตสาหกรรม แต
จะขาดสวนที่เปนชุดควบคุมไป ทั้งนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรีย น
เปนผูสรางสรรคชุดควบคุมขึ้นมาเอง ซึ่งแตกตางจากชุดที่ซื้อ
สําเร็จจากตางประเทศ ที่มีครบทั้งระบบ ผูเรียนเพียงแตตอตาม
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การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด
(Fuzzy Sliding Mode Control of Ball & Beam)
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บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด (Fuzzy Sliding-Mode Control)ระบบลูกบอลบนคานที่มีคา
อินพุตดานเขา 2 คาและอินพุตดานเขา 4 คา ระบบลูกบอลบนคานเปนตัวอยางหนึ่งใชการควบคุมดังกลาว ผลที่ไดถูกเปรียบเทียบ
ระหวางตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมดมีคาอินพุตดานเขา 2 คา กับตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมดมีคาอินพุตดานเขา 4 คา
ผลที่ไดจากการจําลองการทํางานชี้วาตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมดมีคาอินพุตดานเขา 4 คาทํางานไดดีกวาตัวควบคุมแบบฟซ
ซี่สไลดดิ้งโหมดที่มีคาอินพุตดานเขา 2 คา และสามารถนําระบบควบคุมนี้ไปควบคุมระบบที่ไมเปนเชิงเสน (Nonlinear)ไดเปน
อยางดี
คําสําคัญ: ควบคุมแบบฟซซี่ การควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด ปริภูมิสถานะ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
Abstract

This paper discusses the fuzzy sliding mode. Ball on beam system with 2 input and 4 input. Ball on beam system is

N

used as an example of such control. The results is compared between the control fuzzy sliding mode have 2 input and
fuzzy sliding mode input 4 values .The result of simulation shows that control fuzzy sliding mode 4 input work better
than fuzzy sliding mode input 2 values. Control system and can be used to non-linear control systems Nonlinear did
well.
Keyword: Fuzzy Control, Fuzzy Sliding Mode Control, State Space, variable structure control

1. บทนํา

ในโลกปจจุบันมีเทคโนโลยีตาง ๆ มากมายที่ถูกสรางและ
พั ฒ นาให ทั น สมั ย ใช ง านได ร วดเร็ ว มี ค วามแม น ยํ า และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังพิจารณาไดจากเทคโนโลยีทางดาน
อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีดานการผลิต การควบคุมระบบ
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การผลิตจะมีความซับซอน และมีความตองการความแมนยําใน
การทํางาน เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย การควบคุมสวน
ตางๆของระบบจึงมีความสําคัญมากตอโรงงานอุตสาหกรรม
หากไมมีระบบควบคุมที่ดีและมีประสิท ธิภาพเขามาควบคุม
เครื่ อ งจั ก รนั้ น อาจทํ า ให ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด ไ ม ส ามารถบรรลุ ต าม
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2. ระบบฟซซี่ลอจิก
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การควบคุมอัตโนมัติโดยสวนใหญไมวาจะเปนรูปแบบการ
ควบคุมแบบพีไอ (PI) พีไอดี (PID) จะเปนการควบคุมแบบลูป
ป ด (closed-Loop) ด ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง จะต อ งนํ า สั ญ ญาณ
เอาทพุตปอนกลับมายังจุดเปรียบเทียบ เพื่อทําการเปรียบเทียบ
คาความผิดพลาดของการควบคุมสําหรับระบบควบคุมแบบฟซ
ซี่ลอจิกเปนการควบคุมรูปแบบลูปปดเชนกัน มีโครงสรางของ
ลูปการควบคุมดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : บล็อกไดอะแกรมการควบคุมแบบฟซซี่

Ed

เปาหมาย หรืองานนั้นอาจไมมีประสิทธิภาพ จนอาจใหโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นมีผลกําไรนอยหรือขาดทุนได
จึงอาจกลาวไดวาระบบควบคุมเปนสิ่งจําเปนอยางมากกับ
งานในโรงงานอุตสาหกรรม มีผูส นใจที่จะเรียนรูและศึก ษา
เกี่ยวกับระบบควบคุมแบบตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะผูที่ศึกษา
ทางดานวิศวกรรม หรือศึกษาทางดานอุตสาหกรรม ผูที่ศึกษา
ทางดานนี้จําเปนตองมีความรูทางเกี่ยวกับการควบคุม เพื่อนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางาน หรือในสถานประกอบการ
ในอนาคต ระบบในอุตสาหกรรมสวนใหญเปนระบบไมเปน
เชิงเสน ซึ่งควบคุมใหไดตามเปาหมายคอนขางยาก เชนการปน
ให แ ห ง ในอุ ต สาหกรรมอาหาร การผสมของเหลวใน
อุตสาหกรรมเคมี การควบคุมความเร็วในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดั ง นั้ น การออกแบบการควบคุ ม แบบฟ ซ ซี่ ส ไลด ดิ้ ง โหมด
(Fuzzy Sliding Mode Controller) เปนอีกทางเลือกหนึ่งของ
การออกแบบตั ว ควบคุ ม ไม เ ป น เชิ ง เส น ที่ มี จุ ด เด น ที่ มี ค วาม
คงทนตอความไมแนนอนของพารามิเตอร การควบคุมแบบฟซ
ซี่สไลดดิ้งโหมด จัดอยูในการควบคุมเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ลั ก ษณะของการควบคุ ม แบบเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งจะ
ประกอบไปด ว ยกฎการควบคุ ม ย อ ย ให เ หมาะสมตามค า
สั ญ ญาณสถานะของระบบ ข อ ดี ข องการควบคุ ม แบบ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางที่เห็นไดชัด คือ การลดการซับซอนของ
การควบคุม สําหรับการควบคุมขนาดใหญมีความซับซอนมาก
ให เ ป น ระบบควบคุ ม ย อ ย ๆ ของแต ล ะช ว งการทํ า งานของ
ระบบ การควบคุ ม แบบฟ ซ ซี่ ส ไลด ดิ้ ง โหมดสามารถ
ประยุ ก ต ใ ช กั บ ระบบไม เ ป น เชิ ง เส น ทั้ ง หลายได เ ช น ระบบ
ควบคุมลูกบอลบนคาน ระบบแขนกล หุนยนต และอื่นๆ ซึ่ง
การควบคุมที่กลาวมานั้น มีหลักการที่ออกแบบและเทคนิคการ
ปรับคาพารามิเตอรที่แตกตางกันออกไป
ดั้งนั้นในงานวิจัยนี้เปนการนําเสนอ แนวทางการออกแบบ
และพัฒนาระบบควบคุม ตําแหนงลูกบอลบนคานแบบฟซ ซี่
สไลดดิ้งโหมด ที่มีคาอินพุตดานเขา 4 คา เพื่อใหระบบควบคุม
นั้นมีประสิทธิภาพสูง และเปนการแกไขปญหาที่ไดออกแบบ
การควบคุ ม ลู ก บอลบนคานแบบฟ ซ ซี่ ส ไลด ดิ้ ง โหมดที่ ที ค า
อินพุตดานเขา 2 คา เพื่อใหไดคาแมนยําสูงในการทํางาน
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ระบบควบคุมฟซซี่ลอจิกในภาพที่ 1 ที่ใชจะเปนรูปแบบ
MISO(Multi-Input Single Output) สามารถแสดงโครงสราง
ภายในของตัวควบคุมฟซซี่ลอจิก ซึ่งในระบบควบคุมนี้จะรับ
ขอมูลทางดานอินพุต 2 คา ไดแกคา "error" กับคา "deltaerror" และทางดานเอาทพุต"output "ของฟซซี่ลอจิก ซึ่งจะ
นํ า ไปควบคุ ม แบบจํ า ลอง (Plant)ต อ ไป ในงานวิ จั ย นี้ จ ะใช
แบบจําลองลูกบอลบนคานเพื่อทดสอบการทํางานของระบบ
ควบคุมดังกลาว

NCTechEd06TEE13

2.1 โครงสรางของฟซซี่ลอจิก
โครงสรางของตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิก ประกอบดวย
สวนตางๆที่สําคัญดังตอไปนี้
2.1.1ฟซซี่ฟเคชัน
มีห นาที่ในการแปลงขนาดของคาทางดานอินพุตในที่นี้
ประกอบดวย คาผิดพลาด”Error”และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของคาผิดพลาด”delta-error”ของคาอางอิงกับคาที่วัดไดจริงที่
ผานการ Normalization ใหอยูในเอกภพสัมพัทธของฟซซี่เซต
“error” และ “delta error” ซึ่งจะตองกําหนดเซตกลุมของขอมูล
ใหอยูในรูปแบบสมาชิกฟงกชั่น (Membership Function)
2.1.2 กฎการควบคุม
ในระบบควบคุมโดยใชตัวควบคุมฟซซี่ลอจิกดังภาพที่ 1
การกําหนดกฎการควบคุมถือเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากตัว
ควบคุมฟซซี่จะตองอาศัยกฎในการที่จะประเมินความสัมพันธ
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2.2 ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด
วิธีนี้ใชกระบวนการในการออกแบบตัวควบคุมฟซซี่ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากเทคนิคการเปลี่ยนแปลงโครงสราง สามารถใช
สมดุ ล ฟ ซ ซี่ ข องตั ว ควบคุ ม แบบสไลด ดิ่ ง โหมด ตั ว ควบคุ ม
อิ่มตัว และตัวควบคุมแบบ Tanh ไดวิธีการนั้นอยูในบนพื้นฐาน
ของเทคนิคการเปลี่ยนแปลงโครงสราง วิธีการนี้รับรองความ
คงที่ของตัวควบคุมแตละตัว การใชพื้นผิวแบบสไลดดิ่งทําให
ลําดับของ Rule Base ลดขนาดลง r x m เมื่อ r เปนจํานวนคา
อินพุตดานเขาและ m เปนจํานวนระดับของการ Fuzzification
การผสมผสานนี้ทําใหกระบวนการออกแบบที่ถูกนํามาเสนอ
สามารถสรางตัวควบคุมธรรมดาที่มีคุณสมบัติความคงที่รับรอง
ได ขั้นตอนการออกแบบจะแสดงไดดังตอไปนี้ [1]
ขั้นที่ 1 กําหนดคาผิดพลาดคาหนึ่งในระหวางสถานะที่ตองการ
(XR) และสถานะที่แทจริง (X); E= XR - X และคาผิวสไลดดิ่ง
จะเปน

ทั่วไปใดๆ ที่มีขนาดโดยสุม ความแมนยําที่กําหนดใหมีระดับ
การฟ ซ ซี่ ฟ เ คชั่ น ที่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น องค ป ระกอบของ K(S)
สามารถถูกประมาณคาไดโดยใชระดับการฟซซี่ฟเคชั่น m เมื่อ
m ถูกเลือกมาโดยอยางเสรีโดยผูออกแบบ เนื่องจาก K(S) มี
องคประกอบจํานวน r องคประกอบ (1 องคประกอบตอ 1 คา
ดานเขา) ดังนั้นจึงไดผลเปนคาของ Fuzzy rule เทากับ rm
ขั้นที่ 4 กําหนดให U เปนคาของ defuzzified value ของ (s)
หลากหลายทางเลือกในการเลือก K(S) สงผลเปนตัวควบคุม
แบบฟซซี่หลากหลายแบบที่แตกตางกัน เชน CB ถูกกําหนดที่
ทํา ให CB  I  0 ดั ง นั้ น ความแน น อนได รั บ การรั บ รองจาก
การเลือก K(S) ซึ่ง
(3)
K  S    I .sign  S 
เมื่อ I เปนเมตริกซเอกลักษณ (r  r ) และ  เปนคาคงที่คา
บวกคาหนึ่งที่เลือกมาที่ทําให  มีคามากกวา CAX
(4)
 I  max( CAX )
จากสมการที่ (4) ไดผลเปนตัวควบคุมสไลดดิ้งในแบบฟซซี่ ซึ่ง
ถูกเรียกวาการควบคุมฟซซี่สไลดดิ้งโหมด (Fuzzy slidingMode Control) (FSMC) ในอีกวิธีหนึ่งเลือก K(S) เปน
(5)
K  S    sat (  s)
เมื่อSat(x) เปนฟงกชั่นแบบ Saturation function
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ระหวางคาอินพุตคือ“error”และ”delta error” และคาเอาตพุต
คือ”output”โดยมีกฎการควบคุมเปนตัวกําหนดแนวทางวาจะ
ควบคุมระบบ (Plant) ใหไดผลลัพธตามที่เราตองการ ซึ่งกฎ
การควบคุมนั้นจะถูกกําหนดจากความรูและประสบการณของ
ผูเชี่ยวชาญนั่นเอง สําหรับตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิกนั้นจะมี
กระบวนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเปนไปตามกฎการควบคุม
เรียกกระบวนการนี้วาการอินเฟอเรนซ (Inference Engine)
2.1.3 ดีฟซซิฟเคชัน
ดีฟซซิฟเคชัน ทําหนาที่แปลงคาฟซซี่เซตที่ไดจากกลไก
การประเมินผลตามกฎการควบคุมใหเปนเอาตพุตเพื่อใชเปน
คาที่นําไปควบคุมระบบ (Plant) โดยทั่วไปดีฟซซิฟเคชัน จะใช
วิธีแบบหาคาจุดศูนยถวงของพื้นที่ (Center of Area)

S=CE

(1)

เมื่อ C เปนเมทริกซ  r  n  ซึ่งถูกเลือกมาที่ทําใหS=0ซึ่ง
เปนตัวควบคุมระบบไดนามิคแบบคงที่ ซึ่งมีลําดับลดลง
ขั้นที่ 2 กําหนดคา Positive definite functionของ S, K(S) ที่
ทําให
(2)
-ST (CAX  CBK)  0
ขั้นที่ 3 กําหนด fuzzy rule base เพื่อทําการแปลงคา G ใหเปน
ค า K(S) ตั ว ควบคุ ม แบบฟ ซ ซี่ ล อจิ ก สามารถสร า งฟ ง ค ชั่ น
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x0
 1,

sat  x    x, 1  x  1
1,
x  1


(6)

เมื่อ  และ  เปนสเกลารบวกที่เลือกมาซึ่งทําให
  max ( CAX ),  S  1
  A   BC   0,  S  1

,  

(7)

ดังนั้นจาก (7) ไดผลเปนตัวควบคุมแบบฟซซี่แบบอิ่มตัวซึ่ง
ถูกเรียกวาตัวควบคุมฟซซี่แบบอิ่มตัว (Fuzzy saturating
controller (FSC) และอีกวิธีหนึ่ง เลือก K(S) เปน
(8)
K (S )   .tanh( S )
เมื่ อ  ,  มี ค า ตามที่ กํ า หนดในสมการที่ (8) ทํ า ให ไ ด ตั ว
ควบคุมแบบในแบบฟซซี่
ขั้นตอนที่ 5 แทนตัวแปลทั้งหมด ในระบบควบคุมนั้น และนํา
ผลที่ไดมาจากการทดลอง
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ภาพที่ 2 โครงสรางระบบลูกบอลบนคาน
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แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร พื้ น ฐานของระบบนี้
ประกอบดวยลูกบอล และเซอรโวมอเตอรดีซี ดังนั้นรูปแบบ
ไดนามิกสของระบบลูกบอลบนคานมีการวิเคราะหแบบลาก
รางค[6],[7], [8], [9]
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมุมที่มีขนาดเล็กซึ่งสามารถ
กําหนดเปน sinx  x และ cos x  1 เขียนสมการState Space
ใหมไดเปน

นั้ น ถูก ออกแบบให เ ปน ระบบแบบฟ ซ ซี่ที่ มี ห ลายค าด า นเข า
และคาดานออกดานเดียว (Multi input and single-output Fuzzy
system) คาดานเขาของตัวควบคุมแบบสองอินพุทไดแก x1
และ x2 สวนคาดานเขาตัวควบคุมแบบ 4 อินพุตไดแก x1, x2,
x3, x4-, ดานอกของระบบไดแก u อยางไรก็ตามจํานวนของคา
ด า นเข า สมการถู ก เปลี่ ย นแปลงได โ ดยวิ ธี ก ารออกแบบตั ว
ควบคุมแบบฟซซี่
3.1.1 ตัวควบคุมแบบฟซซี่
ขั้นตอนที่1 สราง Membership Function สําหรับคาอินพุตดาน
เขาสองอินพุต x1 และ x2 สําหรับอินพุตดานเขา 4 อินพุตคือx1,
x2, x3, และx4 ในกรณีนี้เรากําหนด คา Membership จํานวน 5
สมาชิกดังตอไปนี้คือ Positive Big (PB), Positive Small (PS),
Zero (Z), Negative Small (NS) Negative Big NB) ดั้งนั้นคา
Membership faction สําหรับ Error และ differential Error
แสดงดังนี้
Input 1 คือ (Error) เปนตําแหนงของลูกบอล x1 จะมี
Membership faction เปน NB, NS, Z, PS, PB
Input 2 คือ (Delta Error) เปนอนุพันธของระยะทาง x2 จะมี
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3.ระบบลูกบอลและคาน

(9)

N

3.1 การออกแบบตัวควบคุมฟซซี่
ตามที่รู กั นว า ระบบลู ก บอลบนคานทํ า ให ค งที่ ได ด วยตั ว
ควบคุม แบบ PID ดั้งนั้นตัวควบคุมแบบฟซซี่ใชประโยชน
เพียงคงคา State Error อยางไรก็ตามตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิ
และแบบฟซซี่สไลดดิ้งสามารถนํามาใชได โดยสามารถหารคา
ของระบบ ใหอยูในรูปแบบคาของ State Space ของระบบนั้น
หาคาไดเปน
(10)
x  t   Ax  t   Bu  t 
(11)
y t   cT x t 
จากสมการที่ (10) ระบบมีตัวแปรสถานะคาอินพุตดานเขา 2
อินพุต และ 4 อินพุตตามลําดับ และยังรูอีกดวยวาระบบนั้น
ตองการทอรกในการควบคุมการหมุนของคาน ระบบควบคุม
NCTechEd06TEE13

NB, NS, Z, PS, PB
Input 3 คือ (Error) เปนมุมของคาน x3

จะมี

Membership

faction เปน NB, NS, Z, PS, PB
Input 4 คือ (Delta Error)
NS, Z, PS, PB

เปนอนุพันธของมุม x4 จะมี NB,

ขั้นตอนที่ 2 สราง Membership Function สําหรับเอาตพุต
จํานวน 5 สมาชิก กําหนดไดดังนี้ Positive Big (PB) Positive
Small(PS),Zero(Z),Negative Small(NS),Negative Big(NB)
ผลเหลานี้ถูกใชเปน Rule Base ของตัวควบคุมแบบฟซซี่
จํานวนของ Fuzzy Rule เทากับ 54= 625 คา เลขยกกําลัง
หมายถึงอินพุตดานเขา ทุกคาของ Fuzzy Rule เกี่ยวของกับ
เหลาคาปอนเขา x1, x2, x3, และ x4 เชนกัน ดานคาปอนเขา
ทั้งหมด สามารถถูกปรับไดโดยใชคา Gains g1,g2,g3 และg4
สามารถหาไดโดยการออกแบบ Nonlinear Control Design
หรือใช Linear Quadratic Regulator Design (LQR)
ขั้นตอนที่ 3 แทนตัวแปรทั้งหมดลงในระบบลูกบอลบนคาน
และจําลองระบบควบคุมนั้นเพื่อใหไดผลลัพธ
3.1.2 ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด
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เมื่ อ พิ จ รณาสมการไดนามิ ก ส ข องลู ก บอลบนคานจาก
สมการที่ (10) ตัว ควบคุม แบบฟ ซ ซี่ ส ไลดดิ้ ง โหมดสามารถ
ออกแบบไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้
กําหนดผิวหนาสไลดดิ่งที่ทําให S=0 และระบบไดนามิกส
คงที่ระบบหนึ่งของลูกบอลบนคานตามสมการที่ (9) และใช
เทคนิกส LQR นั้นคือจะได Gain ปอนกลับหรือ K
ภาพที่ 6 บล็อกไดอะแกรมฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 4 อินพุต

Ed

06

K   3.5412  3.9839 2.9781 0.5193

ภาพที่ 7 บล็อกควบคุมฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 4 อินพุต

ch

ภาพที่ 3 Fuzzy sliding mode control Inference System

C
Te

4. ผลการดําเนินงาน

การออกแบบตั ว ควบคุ ม ฟ ซ ซี่ ส ไลด ดิ้ ง โหมดทั้ ง แบบค า
อินพุตดานเขา 2 คา คือตําแหนงของลูกบอล ( x1) และอนุพันธ
ของระยะทาง (x2) และการออกแบบตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลด
ดิ้ง แบบคาดานเขา 4 คา (x1) อนุพันธของระยะทาง (x2) มุมของ
คาน (x3) และอนุพันธมุมของคาน (x4) เมื่อระบบดังที่กลาวมา
ใชตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมดจํานวนของ กฎ (rules)
จะถูกลดลงและระบบมีความคงที่

N

ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมฟซซี่สไลดดิ้งโหมด2อินพุต

ภาพที่ 8 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cmกําหนดคา Gain Error=0.5

ภาพที่ 5 บล็อกควบคุมฟซซี่สไลดดงิ้ โหมด 2 อินพุต
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ภาพที่ 13 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 4 อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cm กําหนดคา Gain Error=0.5

ภาพที่ 14 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cm กําหนดคา Gain Error=1
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ภาพที่ 10 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cm กําหนดคา Gain Error=1
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ภาพที่ 9 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 4 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cmกําหนดคา Gain Error=0.5

N

ภาพที่ 11 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 4 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cmกําหนดคา Gain Error=1

ภาพที่ 15 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 4อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cm กําหนดคา Gain Error=1
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมตําแหนงแบบฟซซี่สไลดดิ่ง
โหมด 2 อินพุต
ตําแหนง
ลูกบอล
50cm
25cm

ภาพที่ 12 การทดลองควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cmกําหนดคา Gain Error=0.5
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เปนการแกไขระบบที่เปน Nonlinear สามารถที่จะนําไปใชงาน
ในระบบที่ตองการความแมนยําสูงภายในโรงงานอุตสาหกรรม
และสามารถแก ไ ขป ญ หาระบบที่ ไ ม เ ป น เชิ ง เส น แบบสอง
อินพุทที่ตองใชอัตราขยาย (Gain) แบบสูงๆไดเปนอยางดี

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมตําแหนงแบบฟซซี่สไลดดิ่ง
โหมด 4 อินพุต
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25cm
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เอกสารอางอิง
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จากตารางที่ 1-2 สรุปผลการทดลองการควบคุมตําแหนงลูก
บอลบนคานโดยใชโปรแกรม Lab viewโดยการปรับคาของ
การขยาย(Gain)ของระบบระหวางคา 0.5 ถึง1 จากการทดลอง
พบวาการควบคุมดวยฟซซี่สไลดดิ้งโหมดแบบ 4 อินพุตดาน
เขาเมื่อปรับการขยาย(Gain)เทากับ 0.5 หรือนอยกวาจะมีความ
รวดเร็ว มากกวา การควบคุม ดวยฟซ ซี่ ส ไลดดิ้ง โหมดแบบ 2
อินพุตดานเขา โดยดูไดจากการปรับคาของการขยาย(Gain)ที่คา
เทากัน เวลาในการไตขึ้น(Rise-Time)ของฟซซี่สไลดดิ้งโหมด
แบบ 4 อิ น พุ ต ด า นเข า มี ค า น อ ยกว า แต ตั ว ควบคุ ม ด ว ยฟ ซ ซี่
สไลดดิ้งโหมดแบบ 2 อินพุตดานเขาสามารถที่จะควบคุมไดดี
เชนกันเมื่อมีคาการขยาย(Gain)เทากับ1หรือสูงกวา

[1] Siripun Thongchai *and Panarit Sethakul*. Fuzzy sliding
Mode
Controller
Design.
The
Journal
of
KMITNB,VOI.14,NO.1,Jan-Mar 2004
[2] Farzin Piltan,Nasri Sulaiman,Samira Soltani, M. H.
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Manipulator, International Journal of Control and
Automation Vol. 4 No. 3, September, 2011
[3] R. A. DeCarlo, S. H. Zak, and G. P. Mathews, “Variable
Structure Control of Nonlinear Multivariable Systems: A
Tutorial,” Proceedings IEEE, Vol. 76, No.3, March 1988.
[4] H. Khalil, Nonlinear Systems, Prentice Hall, Upper Saddle
River, NJ, 2003
[5] W. Yu, “Nonlinear PD Regulation for Ball and Beam
System,” International Journal of Electrical Engineering
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sensing and intelligent system,Vol.5 No.1, March, 2012
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Improved ant colony optimization,” World academy of
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ตําแหนง
ลูกบอล

N

ตั ว ควบคุ ม แบบฟ ซ ซี่ ส ไลด ดิ้ ง โหมดทั้ ง สองแบบที่ ไ ด
นําเสนอ แบบแรกเปนตัวคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 2 อินพุต
และแบบที่สองเปนตัวคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 4 อินพุต ซึ่ง
ตั ว ควบคุ ม ดั ง กล า วได ใ ช ตั ว ควบคุ ม ฟ ซ ซี่ แ บบอิ่ ม ตั ว และตั ว
ควบคุมแบบ Tanh คา Rule base ที่ไดมาถูกลดลงใหเหลือ 5 คา
เท า กั น ทั้ ง สองระบบ ซึ่ ง ระบบควบคุ ม ทั้ ง สองสามารถที่ จ ะ
ควบคุมระบบลูกบอลบนคานไดดีเชนกัน แตตัวควบคุมแบบ
แบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 4 อินพุต จะใชคาอัตราขยาย (Gain) ที่
นอ ย ซึ่ ง สามารถควบคุ ม ระบบลูก บอลบนคานใหทํ างานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว ค า Overshot ที่ ไ ด จ ะมี ค า
เทากับศูนย เชนเดียวกัน ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 2
อินพุท สามารถที่จะควบคุมใหไดผลดีเหมือนกับตัวควบคุม
แบบแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 4 อินพุต โดยการปรับคาขยายคา
อัตราขยาย (Gain) เทากับ 1 หรือมากกวานั้น ดังนั้นงานวิจัยนี้
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การสรางสมการทํานายรูปเทาใหแกวิธีดัชนีเทา Arch Length, Footprint และ Truncated Arch
Making Regression Model to Arch Length, Footprint and Truncated Arch

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน และสุภาวดี อุสาหคา
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ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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บทคัดยอ

บทความนี้กลาวถึงการสรางสมการเพื่อทํานายใหแกวิธีดัชนีเทา 3 วิธีที่ยังไมมีเกณฑในการแยกลักษณะรูปเทา ไดแก Arch

ทํานายรูปเทาไดดี
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Length Index, Footprint Index และ Truncated Arch Index ขั้นตอนคือนําเครื่องโพโดสโคปเก็บขอมูลจากผูเขารับการตรวจ
เทาจํานวน 281 คน จากนั้นแยกลักษณะรูปเทาโดยใชเกณฑจากวิธีดัชนีเทาอีก 4 วิธีคือ Arch Index, Staheli Index, ChippauxSmirak Index และ Arch Angle เปนเกณฑตั้งและนําวิธีดัชนีเทาทั้ง 3 วิธีมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติจาก ANOVA แบบ Oneway และสรางสมการถดถอย (Regression) เพื่อนําไปใชทํานายลักษณะรูปเทาที่เหมาะสมแกเทาของคนไทย ผลลัพธคือทั้ง 3 วิธีมี
นัยสําคัญในเชิงสถิติและคาสัมประสิทธการทํานาย R2 ที่ใชวิธี Arch Index และ Staheli Index เปนตัวแปรตนสามารถนําไป

N

คําสําคัญ: โพโดสโคป , ดัชนีเทา

Abstract

This article discusses the creation of regression model for predict for 3 foot index method: Arch Length Index,
Footprint Index and Truncated Arch Index, for which there is no foot type separation criterion. Foot information from
281 participants were collected via podoscope. These foot figure information was then analyzed statistically using oneway ANOVA against other 4 foot index methods such as Arch Index, Staheli Index, Chippaux Index and Truncated Arch
Index. Regression equation was created to predict the suitable foot shapes for Thai people . It was found from the result
is that all three methods are statistically significant. The coefficient of prediction R2, using Arch Index and Staheli Index
as an input variable gave good prediction foot type.
Keyword: Podoscop , FootIn dex
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1. บทนํา

เทาเปนอวัยวะที่สําคัญสําหรับการยืน เดิน และวิ่ง มีหนาที่
หลักเกี่ยวกับการรับน้ําหนักของรางกาย และมีโครงสรางที่
ซับซอนประกอบดวยกระดูกเล็กจํานวน 26 ชิ้น และกลุมขอตอ
ที่แบงเทาเปนสามบริเวณ [1] รวมเปนฝาเทาดังภาพที่ 1

เทาจากการมองดวยตาเปล าเนื่องจากผูที่เขารับการตรวจไม
สามารถประเมินเทาไดดวยตนเอง [4]

ภาพที่ 3 : โพโดสโคป

ภาพที่ 1 : โครงสรางเทา

Ed

06

ผลลัพธจากการประเมินเปนเชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีการ
ประเมินของนักกายภาพบําบัด การประเมินรูปเทาเชิงตัวเลขจึง
ถูกนํามาใชโดยวิธีดัชนีเทา (Foot index) เนื่องจากมีบางวิธี
สามารถใชในเชิงการแพทยเพื่อประเมินรูปเทาได [5] จึงเปน
ที่มาในการสรางเครื่องโพโดสโคปแบบประมวลผลภาพเพื่อให
ประเมินไดงาย [6] จากนั้นทดสอบและเก็บขอมูลเทาเพื่อนํา
ขอมูลจากผูเขารับการตรวจเทาและนํามาแยกลักษณะรูปเทา
ดวยเกณฑแบงคาดัชนีเทา พบวายังมีวิธีดัชนีเทาที่ไมมีคาเกณฑ
สําหรับแยกลักษณะรูปเทาอยู จึงทําการสรางเกณฑเพื่อสราง
สมการถดถอย (Regression) ในการทํ า นายลั ก ษณะรู ป เท า ที่
เหมาะสมแกเทาของคนไทย

N
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การตรวจประเมินรูปเทา (Foot assessment) มีหลายวิธี
ดวยกันทั้งจากการมองดวยตาเปลาและจากการวัด งานวิจัยใหญ
ๆ นิยมใชภาพพิมพเทาในการตรวจเบื้องตนเนื่องจากทําไดงาย
ในทางปฏิบัติถือเปน Screening test ดังภาพที่ 2 แตขอเสียของ
การใชภาพพิมพเทาคือภาพที่ไดอาจไมชัดถาหากมีการขยับเทา
ขณะตรวจทําใหเสียเวลาทําการตรวจซ้ํา [2] และเปนวิธีการที่
ตองใชหมึก, Vaseline หรือผงคารบอนซึ่งอาจทําใหเลอะเทอะ
และกอใหเกิดอาการแพ [3] อีกทั้งการตรวจประเมินตองอาศัย
นักกายภาพบําบัดในการสรุปผล

ภาพที่ 2 : ภาพพิมพเทา

หรือจากการใชเครื่องโพโดสโคปดังภาพที่ 3 ก็อาศัยนัก
กายภาพบําบัดในการชวยตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติของรูป
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2.

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 รูปเทามี 3 ลักษณะคือ
- รูปเทาปกติ (Normal foot) ดังภาพที่ 4 (ก) คือโครงสราง
ของกระดูกจัดเรียงตัวกันอยางเหมาะสมทําใหเทามีเสถียรภาพ
รองรับการกระจายของน้ําหนักตัวไดดีและมีสวนโคงเวาของ
เทาพอประมาณ การเคลื่อนไหวของเทาทํามุม 180 องศา
- รูปเทาแบน (Flat foot) ดังภาพที่ 4 (ข) สังเกตไดตั้งแตวัย
เด็กหรือในวัยผูใหญสาเหตุเกิดจากการที่น้ําหนักมากขึ้น, อายุ
มากขึ้ น , เป น โรคเกี่ ย วกั บ กระดู ก เท า และการผิ ด รู ป ของเท า
ลักษณะเทาแบนราบไมมีสวนโคงเวาหรือโคงนูนยื่นออกมา
และทํามุมมากกวา 180 องศาคือเทาบิดเขาดานในมากกวาปกติ
- รูปเทาโกง (High arch foot) ดังภาพที่ 4 (ค) เปนลักษณะ
เทาที่พบนอยที่สุดเทามีความโคงมากกวาปกติ การเคลื่อนไหว
ทํามุมนอยกวา 180 องศาคือเทาเอียงออกดานนอกมากกวาปกติ
[7]
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(ก) รูปเทาปกติ
(ข) รูปเทาแบน
ภาพที่ 6 : Chippaux-Smirak Index

- Staheli Index: STI ดังภาพที่ 7 เปนอัตราสวนของระยะ
แคบที่สุดบริเวณกลางเทา (เสน CD) ตอระยะกวางที่สุดบริเวณ
สนเทา (เสน EF) ดังสมการที่ (2)

ภาพที่ 4 : ลักษณะรูปเทาทั้ง 3 แบบ

Staheli Index =

CD
EF

(2)

จากการศึกษางานวิจัยของ Staheli พบรูปเทาแบนในเด็ก
อายุ 0-5 ป แตจะลดลงหลังจากนั้นและมีคาดัชนีเทาปกติที่ 0.31.0 แตการวัดความผิดปกติของรูปเทาในที่นี้ใชคาดัชนีเทา
สําหรับผูใหญ คือ 0.3-0.7 [9]
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2.2 การประเมินรูปเทาเชิงตัวเลขใชวิธีดัชนีเทา 7 วิธีและ
อธิบายการหาคาแตละวิธีคือ
- Arch Angle: AA ดังภาพที่ 5 เปนคามุมจากเสนตรงที่ลาก
สัมผัสตั้งแตบริเวณ Metatarsal ลงมาจนถึงบริเวณสนเทา (เสน
AC) กับเสนตรงที่ลากจากบริเวณ Metatarsal มาสัมผัสกับ
บริเวณคอคอดของ Metatarsal (เสน AB) จากการปรับแก
งานวิจัยของ Forriol F และ Pascual J. กลาววาถารูปเทาปกติมี
คามุม 42-46.9º, รูปเทาแบนมีคามุม 0-29.9º และรูปเทาโกงมีคา
เทากับหรือมากกวา 47º [8]

06

(ค) รูปเทาโกง

ภาพที่ 5 : Arch Angle

N

- Chippaux-Smirak Index: CSI ดังภาพที่ 6 เปนอัตราสวน
ของระยะแคบที่สุดบริเวณกลางเทา (เสน CD) ตอระยะกวาง
ที่สุดบริเวณ Metatarsal (เสน AB) ดังสมการที่ (1)
Chippaux-Smirak Index =

CD
AB

ภาพที่ 7 : Staheli Index

- Arch Length Index: ALI ดังภาพที่ 8 เปนอัตราสวนของ
เสนตรงที่ลากจากบริเวณ Metatarsal ลงมาจนถึงบริเวณสนเทา
(เสน L) ตอเสนโคงที่สัมผัสตั้งแตบริเวณ Metatarsal จนถึง
บริเวณสนเทา (เสน D) [10] ดังสมการที่ 3
Arch Length Index =

L
D

(3)

(1)

จากการศึกษางานวิจัยของ Forriol F และ Pascual J. กลาว
วาถารูปเทาปกติมีคาดัชนี 0.01-0.299, รูปเทาแบนมีคาเทากับ
หรือมากกวา 0.45 และรูปเทาโกงมีคาเทากับ 0 [8]

ภาพที่ 8 : Arch Length Index

- Arch Index: AI ดังภาพที่ 9 เปนอัตราสวนของพื้นที่ตรง
กลางเทา (พื้นที่ E) ตอพื้นที่เทาทั้งหมด (พื้นที่ D, F และ F ไม
NCTechEd06TEE14
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รวมนิ้วเทา) ดังสมการที่ 4 การแบงพื้นที่เทาเปนสามสวนทํา
โดยลากเส น ตรงบริ เ วณนิ้ ว ชี้ เ ท า ลงมาจนถึ ง บริ เ วณส น เท า
จากนั้นลากเสนตั้งฉากตัดและใหขนานกันสองเสน
Arch Index =

E
DEF

Truncated Arch Index =

A
C

(6)

(4)

ภาพที่ 11 : Truncated Arch Index

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
3.1 เก็บขอมูลจริงภาคสนาม โดยนําเครื่องโพโดสโคป
แสดงและเก็บขอมูลจริงที่งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทยวันที่ 25-28 ต.ค. 2555 ดังภาพที่ 12
3.

ch

ภาพที่ 9 : Arch Index

Ed

06

แนวคิด Arch Index นี้เกิดขึ้นครั้งแรกโดย Cavangah และ
Rodgers ศึกษาวิธีการโดยใชหมึกและวัดดวย Planimeter กลาว
ว า รู ป เท า ปกติ มี ค า ดั ช นี 0.21-0.26, รู ป เท า แบนมี ค า มากกว า
0.26 และรูปเทาโกงมีคานอยกวา 0.21 [11]

C
Te

- Footprint Index: FPI ดังภาพที่ 10 เปนอัตราสวนของ
พื้นที่เทาที่ไมสัมผัสกับพื้น (พื้นที่ A) ตอพื้นที่สัมผัสที่สัมผัส
กับพื้น (พื้นที่ B ไมรวมนิ้วเทา) [10] ดังสมการที่ 5
A
B

ภาพที่ 12 : บางสวนของผูเขารับการตรวจเทาจากงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย

(5)

และงานเกษตรแฟรวันที่ 9-13 ก.พ. 2556 ดังภาพที่ 13

N

Footprint Index =

ภาพที่ 10 : Footprint Index

- Truncated Arch Index: TRI ดังภาพที่ 11 เปนอัตราสวน
ของพื้นที่ที่ไมสัมผัสกับพื้น (พื้นที่ A) ตอพื้นที่เทาที่สัมผัสกับ
พื้นแตตัดบริเวณ Truncate ออกโดยลากเสนตั้งฉากตัดเสนตรง
ที่ลากจากบริเวณ Metatarsal ลงมาจนถึงบริเวณสนเทา (พื้นที่
C) [10] ดังสมการที่ 6
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ภาพที่ 13 : บางสวนของผูเขารับการตรวจเทาจากงานเกษตรแฟร

3.2 แยกรูปเทาของแตละวิธีดัชนีเทาจากการเก็บขอมูลของ
ผูเขารับการตรวจเทาที่มีอายุระหวาง 15-60 ปจํานวน 281 คน
และพบวาวิธีดัชนีเทา 3 วิธีไดแก ALI, FPI และ TRI ยังไมมีคา
เกณฑดัชนีเทาแยกลักษณะรูปเทาดังตารางที่ 1 แตนํามาใชใน
NCTechEd06TEE14
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การทํานายความสูงของฝาเทา (Arch height) อีกทั้งไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ [11]
ตารางที่ 1 รูปเทาของแตละวิธีดัชนีเทา (หนวย : คน)
รูปเทา (n = 281)
วิธีดัชนีเทา
ปกติ
แบน
โกง
ซาย
144
73
64
AA
ขวา
134
78
69
ซาย
234
47
0
CSI
ขวา
234
45
2
ซาย
191
55
35
STI
ขวา
209
51
21
ซาย
178
58
45
AI
ขวา
190
55
36
ซาย
ALI
ขวา
ซาย
FPI
ขวา
ซาย
TRI
ขวา
3.3 ทําการสรางเกณฑที่เหมาะสมโดยใชคาเกณฑดัชนีของ
AA, CSI, STI และ AI เปนเกณฑตั้งเพื่อพิจารณาเลือกคาดัชนี
เทาที่เหมาะสมแกวิธีดัชนีเทา 3 วิธีดังตารางที่ 2 และทดสอบ
นัยสําคัญในเชิงสถิติ ( = 0.05) โดยใชการทดสอบของ
ANOVA แบบ One-way สมมติฐานของการทดสอบคือ

ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา

CSI
STI
AI
FPI

ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา

CSI

Ed

STI
AI

ch

TRI

N

C
Te

AA

H0 : คาเฉลี่ยของ 3 วิธีมีนัยสําคัญเชิงสถิติ
H1 : มีคาเฉลี่ยของ 3 วิธีอยางนอยหนึ่งคูไมมีนัยสําคัญเชิง
สถิติ
ผลการทดสอบพบวาคาเฉลี่ยทั้ง 3 วิธีมีนัยสําคัญเชิงสถิติดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 คาดัชนีเทาของวิธี ALI, FPI และ TRI ที่ใชคาเกณฑ
จากวิธีของ AI, STI, CSI และ AA
ALI
ปกติ
แบน
โกง
ซาย
0.67-8.90 0.64-0.96 0.49-0.94
AA
ขวา
0.64-9.10 0.71-0.95 0.40-0.95
NCTechEd06TEE14

CSI
STI
AI

0.73-0.96
0.68-0.95
0.73-0.96
0.73-0.95
0.49-0.96
0.40-0.95
แบน
0.01-0.97
0.01-0.44
0.01-0.31
0.01-0.31
0.01-0.31
0.01-0.35
0.01-0.46
0.00-1.04
แบน
0.01-1.07
0.01-0.57
0.01-0.44
0.01-0.46
0.01-0.44
0.01-0.48
0.01-0.66
0.00-1.33

06

AA

0.49-8.90
0.40-0.95
0.49-0.86
0.40-0.93
0.64-0.86
0.44-0.85
ปกติ
0.11-0.93
0.17-0.74
0.08-0.97
0.00-1.04
0.04-0.48
0.03-1.04
0.17-0.97
0.17-1.00
ปกติ
0.15-1.37
0.21-1.15
0.13-1.37
0.00-198
0.07-0.68
0.04-1.33
0.23-1.07
0.22-1.98

ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา
ซาย
ขวา

0.00
0.52-9.10
0.61-8.90
0.44-9.10
0.67-8.90
0.69-9.10
โกง
0.02-0.51
0.00-1.04
0.00
0.07-0.74
0.18-0.97
0.00-1.00
0.30-0.93
0.32-0.74
โกง
0.04-0.77
0.00-1.98
0.00
0.14-1.15
0.23-1.37
0.00-1.98
0.40-1.37
0.43-1.15

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ ANOVA แบบ One-way
ผลการทดสอบ ANOVA ของทั้ง 3 วิธี
รูปเทา
AA ALI FPI TRI
F
ซาย 41.88 0.83 0.81 0.74 0.00
ปกติ
ขวา 41.94 0.83 0.82 0.73 0.00
ซาย 25.75 0.30 0.23 0.34 0.00
แบน
ขวา 24.87 0.32 0.22 0.35 0.00
ซาย 57.33 0.42 0.30 0.48 0.00
โกง
ขวา 54.35 0.43 0.29 0.51 0.00
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p
1.00
1.00
0.98
0.98
0.97
0.97
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TRI
0.43
0.44
0.24
0.23
0.00
0.64
TRI
0.41
0.43
0.27
0.27
0.54
0.59
TRI
0.41
0.42
0.26
0.26
0.55
0.58

F
0.00
0.00
0.00
0.00
1.87
1.87
F
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03
F
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01

คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช CSI เปนตัวแปรตน

p
0.99
0.99
0.97
0.97
0.22
0.22
p
0.93
0.93
1.00
1.00
0.86
0.86
p
0.98
0.98
1.00
1.00
0.92
0.92

ภาพที่ 15 : สมการทํานายโดยใช CSI เปนตัวแปรตน

คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช STI เปนตัวแปรตน

06

FPI
0.32
0.32
0.18
0.17
0.00
0.41
FPI
0.30
0.31
0.20
0.21
0.39
0.39
FPI
0.30
0.31
0.19
0.19
0.39
0.41

Ed

ALI
0.79
0.76
0.83
0.83
0.00
4.81
ALI
0.76
0.77
0.83
0.82
0.97
1.12
ALI
0.77
0.77
0.80
0.80
0.92
0.97

ภาพที่ 16 : สมการทํานายโดยใช STI เปนตัวแปรตน

คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช AI เปนตัวแปรตน

ch

CSI
0.29
0.30
0.50
0.49
0.00
0.18
STI
0.54
0.55
0.81
0.81
0.10
0.10
AI
0.24
0.24
0.31
0.31
0.18
0.18

C
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รูปเทา
ซาย
ปกติ
ขวา
ซาย
แบน
ขวา
ซาย
โกง
ขวา
รูปเทา
ซาย
ปกติ
ขวา
ซาย
แบน
ขวา
ซาย
โกง
ขวา
รูปเทา
ซาย
ปกติ
ขวา
ซาย
แบน
ขวา
ซาย
โกง
ขวา

ภาพที่ 17 : สมการทํานายโดยใช AI เปนตัวแปรตน

N

3.4
เมื่ อ พบว า มี นั ย สํ า คั ญ จึ ง สร า งสมการถดถอย
(Regression model) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ดัง
ภาพที่ 14-17 คา R2 ยิ่งสูงหมายถึงยิ่งมีประสิทธิภาพในการ
ทํานายไดดี
คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช AA เปนตัวแปรตน

4. สรุปและอภิปรายผล

จากภาพที่ 14-17 พบวาคา R2 ที่ใช AI และ STI เปนตัวแปร
ตนหากนําไปสรางสมการถดถอยใหแกวิธีของ ALI, FPI และ
TRI จะสามารถนําสมการไปทํานายรูปเทาไดดีแตยังเปนเพียง
แนวโนมในการแสดงรูปเทา
5. ขอเสนอแนะ

ควรคนหาวิธีสรางเกณฑแบงใหแก ALI, FPI และ TRI
และนําวิธีเชิงสถิติมาวิเคราะหเพิ่มเพื่อยืนยันถึงเกณฑแบงคา
ดัชนีเทาดังกลาวใหสามารถนําไปประเมินรูปเทาของคนไทย
อยางเหมาะสมได

ภาพที่ 14 : สมการทํานายโดยใช AA เปนตัวแปรตน
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การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใช GUI-SCILAB
ในการศึกษาการหาจุดศูนยถวงของภาพสองมิติ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล
สําหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา
The development of Computer Programs using GUI-SCILAB
in a Study to Find the Center of Gravity of the Two-Dimensional Image in
the Subject of Digital Image Processing for Electrical Engineering Students

06

กิตติ เสือแพร1 (Kitti Surpare)1 และมีชัย โลหะการ2 (Meechai Lohakan)2
1

Ed

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
kittisurpare@yahoo.com, lohaganm@yahoo.com

ch

บทคัดยอ

C
Te

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช GUI – SCILAB ในการหา
จุดศูนยถวงของภาพสองมิติสําหรับการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล อีกทั้งไดทําการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังจากผานการใชงานโปรแกรมดังกลาว โดยการทดลองไดเลือกกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตร
ไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ดวยการ

N

คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 19 คน ผลการทดลองพบวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 1.436 ตามสูตรของเมกุย
แกนสซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากผานการใชงานโปรแกรมมีคา
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุปไดวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาการประมวลผลภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: SCILAB, การประมวลผลภาพดิจิตอล, จุดศูนยถวงของภาพสองมิติ
Abstract
This research was an experimental research which purpose to develop the computer program using GUI-SCILAB.
The teaching topic was the center of gravity in 2D image in the subject of digital image processing. Additionally, the
learning achievement was reported after students employ the program. The selected group of students was conducted
with 4th year students in Department of Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut's
University of Technology North Bangkok in semester 1/2556 by purposive sampling of 19 people. The results of this
research found that the GUI - SCILAB was 1.436 according to Meguigan’s formula, which was higher than the
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hypothesis. After using the program, the student’s achievement was higher than before studying at the statistical
significant of .01 level. In conclusion, the developed program can be used for instruction efficiently.
Keyword: SCILAB, Digital Image Processing, Center of Gravity
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จุ ด ศู น ย ถ ว งของภาพเป น จุ ด ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นว า เนื้ อ ภาพ
ทั้งหมดรวมกันอยูที่จุด ๆ นั้น ซึ่งจุดศูนยถวงของภาพนี้สามารถ
ใชเปนตัวแทนของภาพในการวิเคราะหภาพ รวมไปถึงเปนจุดที่
ใชเปนตัวแทนของภาพในการประมวลผลจัดการภาพ เชน การ
เลื่อนภาพ หรือการยายภาพจะถูกกระทําผานจุดศูนยถวงนี้เสมอ
การหาจุ ดศูนยถวงของภาพนั้นมีป ระโยชนอ ยางมากตองาน
ทางด า นการประมวลผลภาพดิ จิ ต อล เช น ใช ใ นงานด า น
อุ ตุนิย มวิท ยา ซึ่งใชการวิเคราะห ภาพถายดาวเทีย มของพายุ
ไซโคลน เปนตน ในงานวิจัยตาง ๆ ในการหาจุดศูนยถวงของ
ภาพนั้นไดถูกนํามาใชเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะหหาคุณสมบัติ
ของภาพวัตถุหรือภาพผลิตภัณฑที่ตองการเชน กิตติกร หาญ
ตระกูล [1] ไดพัฒนาเครื่องคัดขนาดกุงผาหลังแบบอัตโนมัติ
ระบบคอมพิ วเตอรวิสัยทัศ นซึ่งอาศัยการหาจุดศูนยถวงของ
ภาพ และการวิเคราะหลักษณะตาง ๆ ของภาพเพื่อใชในการคัด
แยกกุงขนาดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
การเรี ย นการสอนด า นการประมวลผลภาพดิ จิ ตอล เป น
ส ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช าในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม
บัณฑิต [2] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จากการวิเคราะหลักษณะเนื้อหารายวิชานี้
นั้น สรุปไดวาลักษณะรายวิชามีเนื้อหาที่มุงเนน การคํานวณ
ทางคณิตศาสตร และการเขียนโปรแกรมในการจัดการเกี่ยวกับ
ภาพซึ่งที่ผานมาปรากฏวาแมวาผูสอนจะตั้งใจสอนไดดีก็ตาม
แตผลการเรียนของผูเรียนยังมีความแตกตางกันอยูมาก ในทุก ๆ
การเรียนการสอนยังคงมีผูเรียนที่สอบตกอยูเสมอ ซึ่งเปนการ
แสดงใหเห็นวา แมวาการเรียนการสอนผูสอนจะตั้งใจเต็มที่
แลวก็ตาม แตก็ยังไมสามารถที่จะคอยตรวจปรับผูเรียนไดทั้ง
ชั้น ตลอดทั้งเนื้อหา เพราะถูกจํากัดดวยปริมาณเนื้อหาและเวลา
ในแตละคาบ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูสอนควรจะมีเครื่องมือที่จะใช
ชวยในการเรียนรู เพื่อใชเครื่องมือเหลานี้เปนตัวจัดกิจกรรม

เพื่ อ ตรวจปรั บ ผู เ รี ย น ในเนื้ อ หาที่ ต อ งการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น คณะผู วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ ประกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย
ใชฟงกชั่น GUI ของโปรแกรม SCILAB ซึ่งโปรแกรม
SCILAB นี้มีขอดีคือ เปนโปรแกรมทางวิศวกรรมที่ไมเสีย
ค า ใช จ า ยในการใช ง าน ทั้ ง ยั ง มี ศั ก ยภาพในการทํ า งานทาง
วิศวกรรมไดดีเทียบเทากับโปรแกรมอื่นๆ จึงเห็นวาโปรแกรม
SCILAB นั้นมีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาประกอบการ
เรี ย น การการคํ า นวณ และการเขี ย นโปรแกรมที่ ใ ช จั ด การ
ทางดานภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดเปนอยางดี
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร โดยใช GUISCILAB ในการศึ ก ษา การหาจุ ด ศู น ย ถ ว งของภาพสองมิ ติ
ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใช GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจาก
เรียนดวย GUI-SCILAB ที่สรางขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ GUI นี้
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในหัวขอนี้ผูวิจัยขอนําเสนอทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 โปรแกรม SCILAB
โปรแกรมภาษา SCILAB เปนโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุม
ของนักวิจัยจาก INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศสโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใชในการคํานวณเชิงตัวเลข ใชในการแสดงผล
ภาพกราฟกที่ซับซอน เชนเดียวกับโปรแกรมอื่น แตโปรแกรม
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สะดวกแก ผู ใ ช ค อมพิ ว เตอร ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ระบบ
คอมพิวเตอรโดยผานทางภาพ
ในการใชงาน GUI ของโปรแกรม SCILAB นั้นตองทําการ
ติดตั้งโมดูลจากทาง ATOM กอนจึงจะสามารถเรียกใชฟงกชัน
สําหรับการสราง GUI ได โดยผานทางคําสั่ง guibuilder มี
ลักษณะของเครื่องมือ ที่ใชสรางดังแสดงในภาพที่ 2 ผูใช
สามารถลากวัตถุจากหนาตางเครื่องมือไปวางที่หนาตางผูใช
โดยตองเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับวัตถุดังกลาว

ภาพที่ 1 โปรแกรม SCILAB

หนาตางผูใช

หนาตางเครื่องมือของ SCILAB
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SCILAB เปนโปรแกรมที่ใชฟรี และมีประสิทธิภาพใกลเคียง
กับโปรแกรมอื่นเชนโปรแกรม MATLAB ดังนั้นในปจจุบันนี้
หลาย ๆ หนวยงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศไดเริ่มนําโปรแกรม SCILAB เขามาชวยใน
การทํางานและชวยในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากวาเปน
โปรแกรมที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมตอง
เสียเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร และนอกจากนี้ยังมีขอดีอื่น ๆ อีก
ไดแก
- งายตอการเรียนรูและเขาใจ
- ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไมยุงยาก
- สามารถประมวลผลขอมูลที่อยูในรูปเชิงสัญลักษณและ
ขอมูลที่อยูในรูปเมทริกซไดอยางรวดเร็ว
- มีฟงกชั่นสําหรับการคํานวณทางคณิตศาสตรเปนจํานวน
มาก พรอมใชงาน
- มีกลองเครื่องมือจํานวนมากที่ประกอบดวยฟงกชั่นตาง ๆ
ที่จําเปนในการแกปญหาทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร หรือ
อื่น ๆ
สามารถพั ฒ นาฟ ง ก ชั่ น ใหม ขึ้ น มาใช ง านร ว มกั บ
โปรแกรม SCILAB ได
- สามารถใชงานรวมกับภาษาฟอรแทรน ภาษาซี หรือ
ภาษา MATLAB ไดเปนอยางดี
- สามารถสรางโปรแกรมสําเร็จรูปทําซิมมูเลชั่นระบบได
- สามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดเนื่องจากมี Source Code
และคูมือการใชงานซึ่งสามารถนํามาใชไดฟรี
ซึ่งหนาตาของโปรแกรม SCILAB นั้นสามารถแสดงไดดัง
ภาพที่ 1

3.2 GUI
สวนติดตอกับผูใช (Graphical User Interface : GUI) ไดถูก
พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยที่สถาบันวิจัยสแตนฟอรดนําโดย ดัก เอน
เกลบารต เปนวิธีการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรผานทาง
สั ญ ลั ก ษณ ห รื อ ภาพ เพื่ อ แทนลั ก ษณะต า งๆ ของโปรแกรม
แทนที่ ผู ใ ช จ ะพิ ม พ คํ า สั่ ง ต า งๆ ในการทํ า งาน เพื่ อ ช ว ยให
ผูใชงานสามารถทํางานไดงายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ไมจําเปนตอง
จดจําคําสั่งตางๆ ของโปรแกรมมากนัก ถือเปนวิธีการใหความ
ภาพที่ 2 เครื่องมือที่ใชสราง GUI ของ SCILAB
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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Up Boundary (UB)

*

Right Boundary
(RB)

ภาพที่ 3 จุดศูนยถวงของภาพ

4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นปที่ 4 (TE-4E) สาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ า ภาควิ ช าครุ ศ าสตร ไ ฟฟ า มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 19 คน ไดมา
จากการสุมแบบเจาะจง
4.3 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย
- ตัวแปรอิสระ คือ GUI-SCILAB เรื่องการหาจุดศูนยถวง
ภาพ
- ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพของ GUI ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน และความพึงพอใจ

4.4 แบบแผนการทดลอง
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดแบบ
แผนการทดลองเป น แบบกลุ ม เดี ย วสอบก อ น-สอบหลั ง มี
ลักษณะวิธีการทดลองดังนี้

ch

Down Boundary (DB)

4.1 ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชา
ครุศาสตรไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

Ed

Center of
Gravity
Left Boundary
(LB)

4. ขอบเขตการวิจัย

06

3.3 การหาจุดศูนยถวงของภาพ
จุดศูนยถวงของภาพ 2 ระดับ (center of gravity) เปนจุดที่
เปรียบเสมือนวาเนื้อภาพทั้งหมดรวมกันอยู ณ ตําแหนงนั้น การ
หาจุดศูนยถวงเพื่อเปนจุดสําคัญไวสําหรับเคลื่อนยายภาพนั้นๆ
ไปวางอีกที่ ห รื อ เคลื่อ นย ายภาพนั้น ๆ ไปอีก ภาพหนึ่ งซึ่ งจะ
กระทําที่จุดศูนยถวงนี้ จุดศูนยถวงจะแตกตางกับจุดกึ่งกลาง
ภาพ โดยจุดศูนยถวงเปนการนําเนื้อภาพซึ่งในที่นี้คือจุดดํามา
เป น ตั ว แปรสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาด ว ย ซึ่ ง แตกต า งกั บ จุ ด
กึ่งกลางภาพ ดังภาพที่ 3

C
Te

การหาคาจุดศูนยถ วงภาพมีกระบวนการและสูตรในการ
คํานวณเพื่อหาคาดังตอไปนี้
RB DB

IX 

 i f(i,j)
i=LB j=UB
RB DB

(1)

 f(i,j)

N

i=LB j=UB
RB DB

IY 

 j f(i,j)
i=LB j=UB
RB DB

(2)

E

O2

4.6 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย
ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม ถึง 20 สิงหาคม พศ. 2556

i=LB j=UB
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X

4.5 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย
4.5.1 แบบทดสอบกอน – หลังเรียน เปนแบบทดสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบสี่ตัวเลือก
4.5.2 GUI – SCILAB เรื่องการหาจุดศูนยถวงภาพ
4.5.3 ใบกิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจซึ่ง
เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ

 f(i,j)

LB = กรอบซาย, RB = กรอบขวา
UB = กรอบบน, DB = กรอบลาง
IX = จุดศูนยถวงตามแกนนอน
IY = จุดศูนยถวงตามแกนตั้ง
f(i,j) = ฟงกชั่นจุดภาพ

O1

5. วิธีดําเนินการวิจัย

กระบวนการวิจัยมีวิธีดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
5.1 การวิเคราะหเนื้อหา
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5.2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในสวนการรับคา
ขอมูลอินพุต เอาทพุตโดยใช GUI-SCILAB จากนั้นนําสมการ
ที่ (1) และ (2) มาเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับปุมตาง ๆ ที่
ไดออกแบบไวโดยการแสดงผลใชกราฟในการแสดงขอมูล
เพื่อใหงายในการตรวจสอบคําตอบ

6.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม GUI-SCILAB
ชุด GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย แบบทดสอบ
ก อ นเรี ย น แบบทดสอบหลั ง เรี ย น โปรแกรม GUI-SCILAB
และใบกิจกรรม

Ed

5.3 การประเมินคุณภาพของโปรแกรม
นําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ประเมินดานเนื้อหา และการออกแบบสื่อแลวจึงนํามาปรับปรุง
แกไขเพื่อไวสําหรับการนําไปใชประกอบการสอน

โปรแกรมยั ง มี ค วามยื ด หยุ น สู ง ที่ จ ะให ผู เ รี ย นสามารถเลื อ ก
กําหนดภาพตัวอักษรที่ตองการได

06

ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหารายวิชาการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
วิ ศ วกรรมไฟฟ า ภาควิ ช าครุ ศ าสตร ไ ฟฟ า คณะครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม โดยเลือกเฉพาะเนื้อหาในบทที่ 6 จุดศูนยถวง
ภาพ

C
Te

ch

5.4 การทดลองใช
ทําการทดลองใชกับนักศึกษาในระดับชั้นปที่ 4 สาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ า ภาควิ ช าครุ ศ าสตร ไ ฟฟ า คณะครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

N

5.5 การวิเคราะหผล
นํ า GUI-SCILAB
ที่ พั ฒ นาขึ้ น และตรวจสอบโดย
ผูเ ชี่ยวชาญเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางจริง แลวนําผลที่
ได ไ ปหาประสิท ธิภ าพของ GUI ที่พั ฒนาขึ้ น รวมถึ งหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน
ผลของการวิจัย
จากการดํ า เนิ น งานวิ จั ย จะได โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่
สามารถใชประกอบการสอนรายวิชาประมวลผลภาพดิจิตอล
สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ภาควิ ช าครุ ศ าสตร ไ ฟฟ า
ดังแสดงในตัวอยางดังภาพที่ 7
ผู ส อนสามารถสร า งกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยให
ผูเรียนทําการคํานวณเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม
โดย ผลลัพธที่ไดนี้ ผูเรียนสามารถตรวจปรับไดดวยตนเองทํา
ใหผูสอนใชเวลาในการตรวจปรับผูเรียนนอยลงอีกทั้งตัวของ

(ก) GUI-SCILAB

6.
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(ข) ภาพตนฉบับ

(ค) ภาพฉาย

ภาพที่ 7 GUI-SCILAB

ภาพที่ 7 เปน GUI-SCILAB ซึ่งผูเรียนสามารถกําหนด
ตัวอักษรตามที่ตองการ เพื่อประกอบการหาจุดศูนยถวงของ
ภาพ และการหาภาพฉายไดทั้งภาพฉายตามแกน X และภาพ
NCTechEd06TEE15
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6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของ GUI-SCILAB
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ GUI-SCILAB เรื่องการ
หาจุดศูนยถวงของภาพ โดยใชสูตรเมกุยแกนส ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คะแนน

N

คะแนนเต็ม

คาเฉลี่ย

S.D.

กอน

19

20

5.2

3.07

หลัง

19

20

17.4

0.93

ประสิทธิภาพ
1.436

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การนํา GUI-SCILAB มาใชในการเรียน
การสอนวิชาการประมวลผลภาพ ทําใหผูเรียนมีการทํากิจกรรม
ที่สง เสริม ใหผูเรีย นเกิดความรูความเข าใจที่ม ากขึ้นกวา การ
เรียนทฤษฎีแตเพียงอยางเดียว ซึ่งการเรียนทฤษฎีแตเพียงอยาง
เดียวนั้นเปนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายไดงาย ดังนั้น
GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้นใชประกอบการเรียนการสอนนี้จะ
ทํ า ให ก ารเรี ย นการสอนวิ ช าการประมวลผลภาพมี ค วาม
นาสนใจขึ้น ดังจะเห็นไดจากคาประสิทธิภาพตามสูตรของเม
กุ ย แกนส ซึ่ ง มี ค า เท า กั บ 1.436
และผลการเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนซึ่งสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 จึงสรุปไดวา GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้น
สามารถนํ า ไปใช ป ระกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าการ
ประมวลผลภาพไดอยางเหมาะสม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้
จะถู ก นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ป ระกอบการเรี ย นการสอน ในวิ ช า
การประมวลผลภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใชสราง
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เป น สื่ อ ประกอบการสอน เป น
แนวทางในการเขี ย นโปรแกรม และตรวจปรั บ ความเข า ใจ
ใหแกนักศึกษา เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความเขาใจให
เกิดขึ้นอยางทั่วถึง โดยมีจุดมุงหมายและคาดหวังไววาจะเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ต อ กระบวนการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให
กระบวนการเรียนการสอนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลนี้
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
เปนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไปสูการสราง GUI ที่สามารถ
นํามาประยุกตใชทางดานการประมวลผลภาพชั้นสูง ที่สามารถ
นํามาใชประโยชนไดทั้งวงการศึกษา วงการแพทย และงาน
อุตสาหกรรมตอไปในอนาคตอีกดวย
7.

ch

Ed

จากตารางที่ 1 เมื่อนําคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบกอน
เรี ย น กั บ ค า คะแนนเฉลี่ ย จากแบบทดสอบหลั ง เรี ย น มาหา
ประสิ ท ธิ ภ าพตามสู ต รของเมกุ ย แกนส จ ะมี ค า เท า กั บ 1.436
แสดงวามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนสที่มี
คามากกวา 1 จึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนตอไปได

ภาพพบวามีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.088 นั่นคือมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก

06

ฉายตามแกน Y เพื่อตรวจปรับและประกอบการสอนเปน
กิจกรรมหรือการบานที่ใชตรวจปรับความเขาใจในเนื้อหาสวน
นี้ของตัวผูเรียนเอง
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวิเคราะหผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยใช
GUI ที่พัฒนาขึ้นนี้จะนําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
เปรียบเทียบกับการทดสอบกอนเรียน โดยใชสถิติคาที ( t-test )
ไดผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N
19
19

คะแนนเต็ม
20
20

คาเฉลี่ย
5.2
17.4

N

คะแนน
กอน
หลัง

S.D.
3.07
0.93

t
17.19*

จากตารางที่ 2 พบวา คา t ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 17.19
เมื่อเทียบกับคา t จากตารางที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 และ
df = 18 เปดตารางไดคา t เทากับ 2.552 ซึ่งคา t ที่คํานวณไดมี
คามากกวาคา t ที่เปดจากตารางจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อ การใช ง าน
GUI-SCILAB ประกอบการเรียนการสอนวิชาการประมวลผล
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เอกสารอางอิง
[1]

[2]
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การออกแบบและสร้ างหัวแบบฉีดเหนี่ยวนําเพือ่ ระบบเติมอากาศ
Design and Fabrication of Induced Type Nozzle for Aeration System

ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และลออง ผโลดม
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ปั จจุบันเทคโนโลยีไมโครบับเบิลได้ รับความสนใจเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากสามารถประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านต่ าง ๆเช่ น การปรั บปรุ ง
คุณภาพนํา้ การเกษตร การแพทย์ ความงามและการทําความสะอาด บทความนีน้ าํ เสนอการออกแบบหั วฉี ดเติมอากาศแบบเหนี่ยวนํา
เพื่อผลิตไมโครบับเบิลในระบบเติมอากาศเพื่อการปรั บปรุ งคุณภาพนํา้ จากการศึกษารวมรวมข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องจึ งได้ ออกแบบและ
สร้ างหั วฉี ดเติมอากาศแบบเหนี่ยวนําขึน้ 3 แบบให้ มีจาํ นวนรู อากาศเข้ า 2 รู และ 4 รู มีทางนํา้ ออก 1 รู และ 4 รู เพื่อศึกษาถึงผลของ
อั ตราไหลของอากาศและจํานวนทางนํ้าออกต่ อปริ มาณและลักษณะการเกิ ดไมโครบับ เบิ ล หั วฉี ดทั้ งหมดใช้ อัตราส่ วนขนาด
เส้ นผ่ าศูนย์ กลางทางนํา้ เข้ าต่ อเส้ นผ่ าศูนย์ กลางคอคอดเท่ ากับ 6.36 ผลิตขึน้ จากวัสดุทองเหลือง นอกจากนีย้ งั ได้ ออกแบบระบบเติม
อากาศที่ จะใช้ กับหั วฉี ดเหนี่ ยวนําที่ ได้ ออกแบบให้ สามารถปรั บเปลี่ยนอัตราไหลของนํา้ ซึ่ งเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ ส่งผลต่ อการเกิ ดไม
โครบับเบิล

N

คําสํ าคัญ: ไมโครบับเบิล หัวฉี ดเติมอากาศแบบเหนี่ยวนํา การปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
Abstract

Microbubble technology has been increasingly interested in recent years because of its useful applications in
wastewater treatment, agriculture, medication, beauty and cleaning industry. By gathering the relevant information, 3
induced nozzles were designed and manufactured for microbubble aeration system. The fabricated nozzles are made of
brass and differed in the numbers of air inlet holes and water outlet holes: 2 and 4 holes for air inlets and 1 and 4 holes
for water outlet, in order to study the influence of the air flow rate and the numbers of water outlet holes on the amount
of microbubble and how it occurs. The ratio of the water inlet diameter to the throat diameter is fixed to that of 6.36.
Moreover, the aeration system was also designed such that the water flow rate, which is one of the factors influencing
the microbubble occurrence, can be altered.
Keyword: Microbubble, Induced aeration nozzle, Wastewater treatment.
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ตารางที่ 1 กระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ไมโครบับเบิล
Process
Mixing pH Sepa- Aeration Disinfection
ration
Pre-primary
-Equalization
-Neutralization

-Sedimentation
-Coagulation

Ed

นํ้าเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ ใช้ในการ
อุปโภคบริ โภค การเกษตร ประมง และในอุตสาหกรรม จาก
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการขาดการบริ หารจัดการการ
ใช้น้ าํ ที่ดีทาํ ให้เกิดปั ญหากับคุณภาพของนํ้าขึ้น จึงจําเป็ นต้องมี
กระบวนการในการปรับปรุ งคุณภาพเพื่อรักษาทรัพยากรทาง
นํ้าให้มนุษย์ยงั คงได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
การเติ ม อากาศให้ กับ นํ้าเป็ นขั้น ตอนหนึ่ งในการปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพนํ้าโดยการเพิ่ ม ปริ มาณออกซิ เ จนที่ ล ะลายในนํ้า
(Dissolved Oxygen, DO) ซึ่ งเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งในการวัด
คุณภาพนํ้า นํ้าที่มีปริ มาณ DO ตํ่าเป็ นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อ
การดํา รงชี วิ ต ของสั ต ว์น้ ํ า หากพิ จ ารณาถึ ง กระบวนการ
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพนํ้าทั้ง 3 ขั้น ตอนอัน ได้แ ก่ กระบวนการ
เตรี ยมการ (Pre-primary Treatment) กระบวนการทางชีวภาพ
(Secondary Treatment) และกระบวนการขั้นสุ ดท้าย (Tertiary
Treatment) แล้ว จะพบว่ามีกระบวนการเติมอากาศแทรกอยู่
หรื อเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งในกระบวนการดังกล่าว นอกจาก
จะช่วยเพิ่มปริ มาณ DO ในนํ้าแล้ว ฟองอากาศที่ลอยอยูใ่ นนํ้า
เข้าไปยึดเกาะกับพื้นผิวของเศษปฏิกลู และพาลอยตัวขึ้นสู่ ผิวนํ้า
(Flotation) ซึ่ งเป็ นการคัดแยกสสารที่ มีอยู่ในกระบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าขั้นตอนต่าง ๆ
เทคโนโลยีการสร้ างไมโครบับเบิ ลนั้นได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นในการประยุกต์ใช้กบั กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ
นํ้า โดยการเติ ม อากาศให้กับ นํ้า ในกระบวนการเติ ม อากาศ
ให้กบั นํ้าโดยทัว่ ไปจะเป็ นการสร้างฟองอากาศขนาดปกติซ่ ึ ง
ลอยตัว ขึ้ นสู่ ผิ ว นํ้าและแตกกระจายอย่ า งรวดเร็ ว ทํา ให้ มี
ระยะเวลาและโอกาสในการถ่ายเทออกซิ เจนให้กบั นํ้าได้นอ้ ย
ไมโครบับเบิลเป็ นฟองอากาศขนาดเล็กมาก มีอตั ราการลอยตัว
ขึ้ นสู่ ผิวนํ้าตํ่าทําให้มีระยะเวลาลอยตัวอยู่ในนํ้าเป็ นเวลานาน
และเนื่ องจากมีขนาดเล็กมากนั่นเองทําให้มีอตั ราส่ วนจําเพาะ
ของพื้นที่ ผิวต่ อปริ มาตรสู ง [1] จึ งช่ วยส่ งเสริ มให้การถ่ายเท
ออกซิ เจนจากฟองอากาศสู่ น้ าํ เพิ่มขึ้นกว่าปกติเนื่ องจากมีพ้ืนที่
สัมผัสกันของอากาศและนํ้าสู ง และจากขนาดที่ เล็กมากนี้ ไม
โครบับเบิลจึ งสามารถแทรกซอนเข้าไปยึดเกาะกับพื้นผิวของ
เศษปฏิ กูลขนาดเล็กและพาลอยตัวขึ้ นสู่ ผิวนํ้าทําให้ส ามารถ

กําจัดสิ่ งเจื อปนที่ลอยอยูใ่ นนํ้าได้ดียิ่งขึ้น ตารางที่ 1 แสดง
ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าซึ่ งสามารถ
นํา เทคโนโลยีไ มโครบับ เบิ ล มาใช้แ ทนที่ ก ระบวนการเติ ม
อากาศแบบปกติ
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Removal
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บทความนี้นาํ เสนอการออกแบบและผลิตหัวฉี ดเติมอากาศ
แบบเหนี่ ยวนําเพื่อการผลิตไมโครบับเบิลโดยใช้การไหลของ
นํ้าผ่านท่อเวนจูรี่ซ่ ึ งใช้พลังงานไม่สูงมากนัก เพื่อนําไปทดสอบ
หาประสิ ท ธิ ภ าพในการเติ ม อากาศและประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง
พลังงาน
2. งานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข้ อง

2.1 การไหลของนํา้ และอากาศผ่านหัวฉีดเหนี่ยวนํา
เป็ นการไหลของนํ้าผ่านท่อในลักษณะท่อเวนจูรี่ ที่ใช้ความ
แตกต่างระหว่างความดันนํ้าที่ ทางเข้าและทางออกทําให้เกิ ด
การเหนี่ยวนําอากาศเข้ามาผสมกับนํ้าผ่านทางท่ออากาศ เมื่อนํ้า
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ไหลจากทางเข้าผ่านบริ เวณคอคอดของท่อเวนจูรี่ ความเร็ วของ
กระแสนํ้ าจะเพิ่ ม ขึ้ น จากการเพิ่ ม ขึ้ นของความเร็ วของ
กระแสนํ้าอันเกิดขึ้นจากความแตกต่างของระดับความดันเป็ น
ผลให้ ค วามดั น นํ้ า ณ บริ เวณคอคอดลดลงจากความดั น
บรรยากาศ ทํา ให้เ กิ ด สภาวะคล้า ยสุ ญ ญากาศ เหนี่ ย วนํา ให้
อากาศไหลเข้ามาผสมกับนํ้าทางรู อากาศเข้า เกิดเป็ นฟองอากาศ
ขนาดเล็กมากมายไหลออกอี กทางของท่อเวนจูรี่ ณ บริ เวณนี้
ความเร็ วของนํ้าจะลดลงและความดันนํ้าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งและ
ไม่สูงเท่าความดันนํ้าที่บริ เวณทางเข้า การใช้หลักการไหลใน
ท่อ เวนจูรี่ มาประยุกต์ใช้กบั หัวฉี ดเหนี่ ยวนํานั้นเป็ นวิธีซ่ ึ งให้
ประสิ ทธิ ภาพสู งเนื่ องจากอาศัยความแตกต่างระหว่างความดัน
ที่ทางเข้าและทางออกแค่ 20% เท่านั้นก็ทาํ ให้เกิดการเหนี่ยวนํา
ขึ้นได้ [2]
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ภาพที่ 1 : กระบวนการลอยตัวที่ใช้ใน Flotation Column
(ปรับปรุ งจาก [8])

การศึกษาผลของการเติ มอากาศเพื่อกําจัดสารอินทรี ยน์ ้ ัน
โดยมากจะกระทํา ในถัง ทรงสู ง การเติ ม อากาศทํา โดยอาศัย
หัวฉี ดเติมอากาศประเภทต่าง ๆ เพื่อผลิตไมโครบับเบิล อาจมี
การใช้แผ่นกรองร่ วมด้วยโดยติดตั้งขนานไปกับผนังของถังเติม
อากาศ อัตราการกํา จัดสิ่ งเจื อ ปนในนํ้านั้นขึ้ น อยู่กับ ปริ ม าณ
ออกซิ เจนที่ถ่ายเทให้น้ าํ เพื่อให้การทํางานของจุลินทรี ยท์ ี่ย่อย
สลายสารอินทรี ยเ์ ป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [9] มีการทดสอบ
การเติมอากาศด้วยหัวฉี ดแบบเจ็ทกับนํ้าเสี ยที่มีปริ มาณ COD
เจื อ ปน 2-97 กิ โ ลกรั ม .ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วัน โดยทํา การ
ทดลองอย่างต่อเนื่ อ งเป็ นเวลา 10 วัน [10] พบว่าระบบมี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีหากปริ มาณ COD ในนํ้าตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม.
ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการเติมอากาศมีค่า
ระหว่าง 12-22.5% หรื อ 0.2-1.8 กิโลกรัม ออกซิ เจนต่อกิโลวัต
มีการทดสอบเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของการเติมอากาศด้วย
หัวฉี ดประเภทต่าง ๆ ซึ่ งผลิตไมโครบับเบิลกับวัสดุแผ่นเจาะรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิ ลลิเมตร จํานวน 16 รู ซึ่ งใช้เป็ น
อุปกรณ์เติมอากาศแบบทัว่ ไป [8] ประเภทหัวฉี ดเติมอากาศที่
ทดสอบได้แก่ หัวฉี ดแบบนํ้าวน หัวฉี ดแบบเวนจูรี่ หัวฉี ดแบบ
เจ็ทและหัวฉี ดที่ใช้น้ าํ อัดอากาศความดันสู ง ไมโครบับเบิลซึ่ ง
ผลิตจากหัวฉี ดเติมอากาศนั้นให้อตั ราการละลายของออกซิ เจน
ในนํ้าดีกว่าฟองอากาศจากอุปกรณ์เติมอากาศแบบทัว่ ไป
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2.2 ไมโครบับเบิลกับการปรับปรุงคุณภาพนํา้
การประยุก ต์ใช้ไ มโครบับ เบิ ล ในกระบวนการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพนํ้าได้รับความสนใจเพิม่ มากขึ้น มีการใช้ออกซิ เจนและ
ไนโตรเจนไปช่ วยกระตุน้ การทํางานของจุ ลินทรี ยท์ ้ ังชนิ ดที่
ต้องการอากาศและไม่ตอ้ งการอากาศในกระบวนการปรับปรุ ง
คุณภาพนํ้าทางชีวภาพ (Biological Treatment) มีการค้นพบว่า
ไมโครบับ เบิ ลช่ วยเร่ งปฏิ กิริ ยาเคมี ที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าโดยใช้สารเคมีทาํ ให้ประสิ ทธิ ภาพการขจัด
สิ่ งเจือปนดียงิ่ ขึ้น [7]
กระบวนการลอยตัว (Flotation) เป็ นกระบวนการหนึ่ งซึ่ ง
อาศัยฟองอากาศหรื อฟองก๊าซแยกสิ่ งเจือปนออกจากนํ้า โดยที่
ฟองอากาศจะเข้าไปจับตัวที่ผิวของสิ่ งเจือปนแล้วพาลอยตัวขึ้น
สู่ ผิวนํ้า และสามารถกําจัดออกไปในที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 1
กระบวนการนี้ เป็ นขั้น ตอนสํ า คัญ ที่ มี อ ยู่ ใ นกระบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพขั้นต้น (Pre-primary Treatment) และ
กระบวนการทางชีวภาพ (Secondary Treatment)
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าสองขั้นตอน
นี้ คือเพื่อลดสิ่ งเจื อปนต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ
นทรี ยใ์ ห้ได้มากที่สุด ทําให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการลดลงและ
ได้คุ ณ ภาพนํ้าที่ ย อมรั บ ได้ห รื อเหมาะสมที่ จ ะเข้า รั บ การ
ปรับปรุ งคุณภาพในขั้นตอนต่อไป

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

99

NCTechEd06TME01

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

06

นัก วิจัย ทํา การศึ ก ษาผลของขนาดส่ ว นท้า ยซึ่ งบานออกของ
หลอดแก้วโดยจัดทําหลอดแก้ว 3 ขนาดคือ มีปลายบาน 30, 50
และ 80 องศา พบว่าเกิ ดแควิเทชัน่ เฉพาะที่ ปลายหลอดแก้วที่
เมื่อใช้หลอดแก้วที่มีปลายบานขนาด 30 และ 50 องศา และเมื่อ
ทดสอบกับหลอดแก้วปลายบาน 80 องศา ฟองอากาศเกิดการ
แยกตัวขึ้นทันที หลังจากผ่านส่ วนคอคอดของหลอดแก้วโดย
เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสนํ้าที่ปั่นป่ วน (turbulence) ที่เกิดขึ้น
และให้ปริ มาณฟองที่มากขึ้น

Ed

การแยกนํ้ามันออกจากนํ้าสามารถทําในถังเติมอากาศด้วย
เช่นกัน กระบวนการคัดแยกนี้ อาศัยการเข้ายึดเกาะและการพา
ลอยตัวของไมโครบับเบิ ลด้วยเช่ นกัน นักวิจยั ได้ประยุกต์ใช้
การปั่ น ให้ เ กิ ด กระแสนํ้า วนของฟองอากาศขนาดปกติ เ ข้า
ร่ วมกับการใช้ไมโครบับเบิ ลด้วยและพบว่าสามารถแยกฟอง
นํ้ามันออกจากนํ้าได้ดีกว่าการใช้ไมโครบับเบิลเพียงอย่างเดียว
[11] ขั้น ตอนการแยกนี้ ไม่ มี ก ารใช้ส าร Coagulant ร่ ว มด้ว ย
ข้อ จํา กัด ที่ พ บคื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการคัด แยกไม่ ดี นัก เมื่ อ ฟอง
นํ้ามันมีขนาดเล็กกว่า 2 ไมโครเมตร
กระบวนการฆ่าเชื้ อ เป็ นกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
ขั้ นสุ ดท้ า ย นํ้ าซึ่ งใช้ อุ ป โภคบริ โภคนั้ นจํ า เป็ นต้ อ งผ่ า น
กระบวนการฆ่าเชื้ อเพื่อสุ ขอนามัยที่ดีต่อร่ างกาย โอโซนเป็ น
สารชนิ ดหนึ่ งที่ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ อ มี การทดลองใช้ไม
โครบับ เบิ ล ของโอโซนในการกํา จัดสปอร์ ข องเชื้ อ Bacillus
Subtilis [12] ผูว้ ิจยั ผลิตไมโครบับเบิ ลที่มีความเข้มข้นของ
โอโซนต่อปริ มาตรอากาศต่าง ๆ กัน โดยพบว่าไมโครบับเบิลที่
มี ค วามเข้ม ข้น ของโอโซนสู ง ทํา ให้ อ ั ต ราการลดจํา นวน
แบคทีเรี ยเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ปริ มาณโอโซนอิ่มตัว
ที่ละลายนํ้านั้นมีค่าไม่เท่ากัน ก๊าซที่มีความเข้มข้นของโอโซน
สู ง กว่า จะสามารถละลายในนํ้า ได้ม ากกว่า และเมื่ อ ควบคุ ม
อัตราไหลของก๊าซที่ เข้าสู่ เครื่ องผลิตไมโครบับเบิ ลให้เท่ากัน
ก๊าซที่มีความเข้มข้นของโอโซนสู งให้ไมโครบับเบิลที่มีขนาด
เล็กกว่าและปริ มาณมากกว่า
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ภาพที่ 2 : การวัดขนาดองศาของส่วนที่ขยายออก [15]

N

2.4 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเกิดไมโครบับเบิล
การผลิตไมโครบับเบิลจากหัวฉี ดเติมอากาศประเภทท่อเวน
จูรี่น้ นั ได้มีการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดฟองกันมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง นั ก ออกแบบหั ว ฉี ด ได้ เ สนอแนวคิ ด ในการเกิ ด
ฟองอากาศในหัวฉี ดขึ้น [13] โดยแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอนคือ ใน
ขั้น ต้น ฟองอากาศเกิ ด ขึ้ น บริ เ วณหลัง คอคอดของท่ อ เวนจู รี่
เนื่ องจากแควิเทชัน่ (Cavitation) และขั้นต่อมาฟองอากาศเล็กๆ
รวมตัว กัน จนมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น หากมี บ ริ เวณที่ ส ามารถให้
ฟองอากาศแตกตั ว ได้ ม ากขึ้ นโดยไม่ ร วมตั ว กั น จะได้
ฟองอากาศขนาดเล็กมากขึ้นในปริ มาตรอากาศที่เท่าเดิม มีการ
จําลองกลไกการเกิดฟองอากาศจากการไหลของนํ้าความดันสู ง
ซึ่ งอิ่มตัวด้วยอากาศผ่านหัวฉี ดโดยใช้หลอดแก้ว Renold [14]
NCTechEd06TME01

มี ก ารศึ ก ษาการถึ ง ผลของความดัน ของนํ้าต่ อ การเกิ ด
ฟองอากาศ [16] นักวิจยั พบว่าขนาดของฟองนั้นขึ้นอยูก่ บั ความ
ดันของนํ้าที่ไหลเข้าสู่ หวั ฉี ด กล่าวคือเมื่อเพิ่มความดันให้แก่น้ าํ
ที่อ่ิมตัวด้วยอากาศทําให้ได้ฟองอากาศขนาดเล็กลงและเมื่อเพิ่ม
อัตราไหลของนํ้าจะได้ฟองอากาศขนาดเล็กลงด้วย
นอกจากขนาดและปริ มาณของฟองอากาศแล้วอัตราการ
เติมอากาศและอัตราการถ่ายเทออกซิ เจนก็เป็ นอีกหัวข้อหนึ่ งที่
จําเป็ นต่อการศึกษาทําความเข้าใจในกระบวนการเติมอากาศ
อัตราการไหลของนํ้าและอากาศเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อ
อัตราการเติมอากาศและอัตราการถ่ายเทออกซิ เจน โดยพบว่า
อัตราการไหลของอากาศมีผลต่ออัตราการเติมอากาศและอัตรา
การถ่ า ยเทออกซิ เ จนมากกว่ า อัต ราการไหลของนํ้ า [17]
กล่าวคืออัตราการเติมอากาศนั้นเพิ่มขึ้นเมื่ อลดอัตราการไหล
ของนํ้าและเพิ่มอัตราการไหลของอากาศ [9]
3. วิธีดาํ เนินการวิจัย
3.1 การออกแบบและสร้ างหัวฉีดเหนี่ยวนํา
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ผลิตไมโครบับเบิลด้วยหัวฉี ดประเภทต่าง ๆ หัวฉี ดเติมอากาศ
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เหนี่ ยวนําแบบเวนจูรีน้ นั มีขอ้ ดีเนื่ องจากใช้พลังงานน้อยแต่ให้
ปริ มาณไมโครบับเบิลหนาแน่น [16] ง่ายต่อการผลิต กลไกการ
ทํางานไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนจึงทําให้บาํ รุ งรักษาระบบได้ง่าย ผูว้ ิจยั
จึงได้ออกแบบหัวฉี ดเติมอากาศเหนี่ยวนําแบบเวนจูรี่ข้ นั ต้นขึ้น
3 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 3 เพื่อใช้ทดสอบความสามารถใน
การสร้ างไมโครบับเบิ ลและใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
และผลิ ตหัวฉี ดเติ มอากาศเหนี่ ยวนําให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น
ต่อ ไป หัว ฉี ด เหนี่ ย วนําที่ ได้อ อกแบบมี อ ตั ราส่ ว นของขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางทางนํ้าเข้าต่อเส้นผ่าศูนย์กลางคอคอดเท่ากัน
รู อ ากาศเข้า มี ข นาดเส้ น ผ่า น
ทั้ง 3 แบบซึ่ งเท่ า กับ 6.36
ศูนย์กลาง 0.5 มิลลิเมตร โดยมีความแตกต่างกันคือ แบบแรกมี
รู อากาศเข้า 2 รู ทางนํ้าออก 1 รู (a) แบบที่สองมีรูอากาศเข้า 4
รู ทางนํ้าออก 1 รู (b) และแบบที่สามได้ทาํ การเพิ่มทางนํ้าออก
เพิ่มเป็ น 4 รู จากแบบที่ สอง (c) จากนั้นนํามาผลิตด้วยวัสดุ
ทองเหลืองให้สามารถต่อกับท่อพีวีซีขนาด ½ นิ้ ว การเพิ่ม
จํานวนรู อากาศเข้าจาก 2 รู เป็ น 4 รู นั้น เพื่อศึกษาถึงผลของ
อัตราไหลของอากาศต่อปริ มาณของการเกิดไมโครบับเบิล และ
ศึ ก ษาผลของจํ า นวนทางนํ้ าออกต่ อ ลั ก ษณะการเกิ ด ไม
โครบับเบิลด้วยเช่นกัน
3.2 การออกแบบระบบเติมอากาศ
หัวฉี ดเติมอากาศแบบเหนี่ ยวนําที่ ผลิตขึ้นจะถูกต่อเข้ากับ
ระบบเติมอากาศขนาดห้องปฏิบตั ิการ ระบบเติมอากาศนี้ ใช้ถงั
เก็บนํ้าขนาด 300 ลิตร จํานวน 2 ถัง โดยเติมนํ้าสะอาดลงในถัง
ทั้ง 2 ใบ และทําการกําจัดออกซิ เจนในนํ้าออกด้วยการเติมสาร
โซเดียมซัลไฟท์ลงไปในนํ้าในอัตรา 8 มิลลิกรัมต่อลิตรเพื่อลด
ปริ มาณออกซิ เจนละลายในนํ้า 1 มิ ลลิกรั มต่อลิตร จากนั้นทํา
การสู บนํ้าจากถังนํ้าสํารอง (Buffer tank) และเติมอากาศผ่าน
หัวฉี ดเหนี่ ยวนําเข้าสู่ ถงั ทดลอง (Water tank) ระดับนํ้าถูก
ควบคุมโดยทางนํ้าล้นซึ่ งต่อกลับมายังถังสํารอง สามารถปรับ
อัตราไหลของนํ้าด้วยท่อแยกและวาล์วควบคุ ม เพื่อศึ กษาผล
ของอัต ราไหลของนํ้า ต่ อ การเกิ ด ไมโครบับ เบิ ล ทํา การวัด
ปริ มาณออกซิ เจนละลายที่เพิ่มขึ้นด้วย Dissolved oxygen meter
ที่ติดตั้งกับถังทดลองดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 : หัวฉี ดเหนี่ยวนําแบบต่าง ๆ a) รู อากาศเข้า 2 รู ทางนํ้า
ออก 1 รู b) รู อากาศเข้า 4 รู ทางนํ้าออก 1 รู และ c) รู
อากาศเข้า 4 รู ทางนํ้าออก 4 รู

N

4. บทสรุป
หัวฉี ดที่ถูกจัดทําขึ้นจากการออกแบบตามที่ได้ศึกษามาโดย
มีความแตกต่างกันคือจํานวนรู อากาศและจํานวนทางนํ้าออก
โดยทําการเพิ่มจํานวนรู อากาศเข้าจาก 2 รู เป็ น 4 รู เพื่อศึกษา
ผลของอัตราไหลของอากาศต่อปริ มาณการเกิดไมโครบับเบิล
และปรับเปลี่ยนจํานวนทางนํ้าออกจาก 1 รู เป็ น 4 รู เพื่อศึกษา
ถึ ง จํา นวนทางนํ้าออกต่ อ ลัก ษณะการเกิ ด ไมโครบั บ เบิ ล
นอกจากนี้ยงั ได้ออกแบบระบบเติมอากาศขนาดห้องปฏิบตั ิการ
ที่ใช้กบั หัวฉี ดเหนี่ ยวนําเติมอากาศที่ได้ออกแบบ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราไหลของนํ้าเพื่อศึกษาผลของอัตราไหลของนํ้า
ต่อการเกิดไมโครบับเบิลและอัตราการละลายของออกซิ เจนใน
นํ้าได้
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1. Pump
7. DO Meter
2. Valve
8. Tank Cover
3. Rotameter
9. Over Flow
4. Nozzle
10. Buffer Tank
5. Water tank
11. Divided Flow
6. DO Probe
ภาพที่ 4 : ระบบเติมอากาศด้วยหัวฉี ดแบบเหนี่ยวนํา
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การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ ของกระบวนการขึน้ รู ปแบบรีดไหลกลับหลังสํ าหรับถ้ วย
ทรงกระบอกผนังบาง
The Effects of Punch radii on Backward Extrusion Processing for Thin Walled
Cup
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งานวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์ เพื่อจะศึกษาอิทธิ พลของรั ศมีปลายพันช์ ที่มีผลต่ อแรงกดสู งสุ ดของพันช์ และศึกษาการไหลของเนือ้ วัสดุ
ในการขึน้ รู ปถ้ วยทรงกระบอกผนังบาง โดยใช้ อะลูมิเนียมชนิด AA1100 เป็ นชิ ้นงานทดลองเส้ นผ่ านศูนย์ กลางของชิ ้นงานเริ่ มต้ น
เท่ ากับ 28.8 mm โดยนําผลลัพธ์ ที่ได้ จากแบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์ ไปเปรี ยบเที ยบกับการขึน้ รู ปจริ งจากแม่ พิมพ์ การขึน้ รู ปแบบรี ด
ไหลกลับหลัง ค่ าความสู งของถ้ วยทรงกระบอกกลมมีค่าใกล้ เคียงกัน การเปลี่ยนแปลงขนาดของรั ศมีปลายพันช์ เท่ ากับ 0.5 mm, 1.5
mm, 2 mm และขนาดความหนาของชิ ้นงานเริ่ มต้ นเท่ ากับ 7, 10 และ 15 mm พบว่ าผลลัพธ์ การขึน้ รู ปชิ ้นงานจริ งเปรี ยบเที ยบกับ
แบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์ เมื่อเพิ่มขนาดรั ศมีปลายพันช์ จะทําให้ แรงกดสู งสุดของพันช์ ลดลง การขึน้ รู ปชิ น้ งานจริ งเปรี ยบเที ยบกับ
แบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ ้นงานเริ่ มต้ นผลลัพธ์ ค่าความสู งของถ้ วยทรงกระบอกกลมมีค่า
ใกล้ เคียงกัน

N

คําสํ าคัญ: การขึ้นรู ปแบบรี ดไหลกลับ, การอัดไหล, การอัดไหลย้อนกลับ.
Abstract

In this research aims to study the influence of the radius of the punch with the maximum punch forces and the flow
of material in the cup-shaped thin-walled cylinder. Using aluminum AA1100 is a piece of experimental diameter of the
workpiece from the 28.8 mm by the results obtained from the model finite element to compare with the actual image of
the mold forming a backward extrusion processing. The height of the circular cylindrical cup is similar. To change the
size of the radius of the punch is 0.5 mm, 1.5 mm, 2 mm and the height of the workpiece starts at 7, 10 and 15 mm were
selected to form the workpiece is compared to model finite s. elements with increasing radius of the punch to punch the
maximum pressure drop. Forming part model is compared with finite element changes when the thickness of the
workpiece resulting from the height of a circular cylindrical cup is similar.
Keyword: Backward Extrusion, Reverse Extrusion, Thin Walled.
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[1] การอัด ไหลเป็ นการขึ้ นรู ปโดยการใช้แรงดันดัน แท่ ง
ชิ้ นงานที่ ใส่ ไว้ในห้องอัด ให้ไหลผ่านช่องเปิ ดแม่พิมพ์ที่มี
ขนาดหน้าตัดเล็กกว่าแท่ งโลหะเริ่ ม ต้น การขึ้ นรู ป แบบร้ อ น
(Hot Working) หมายถึง ขบวนการที่ทาํ ให้โลหะหรื อวัสดุ
ได้รับแรงในทางกล (Mechanical Working) ที่อุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิในการเกิดผลึกใหม่ (Recrystallization) แต่จะตํ่าหรื อ
น้อยกว่าอุณหภูมิในการทําให้เกิดการหลอม (Melting Point)
ของโลหะหรื อวัสดุน้ นั ๆ ดังตัวอย่างเช่น การตีเหล็ก (Forging)
การรี ดแบบร้อน (Hot Rolling) เป็ นต้น การขึ้นรู ปแบบเย็น
(Cold Working) หมายถึงขบวนการรี ดขึ้นรู ปเพื่อให้วสั ดุหรื อ
โลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างชนิดถาวรในที่ๆอุณหภูมิต่าํ ๆ
ทั้งนี้ โ ดยไม่ ท าํ ให้เกิ ดผลึ กใหม่ ข้ ึ นขบวนการขึ้ นรู ป แบบเย็น
ข้อเสี ยของขบวนการขึ้นรู ปแบบร้อน
1. เกิดออกไซด์ที่บริ เวณผิวชิ้นงาน
2. เกิดสะเก็ดกับผิวชิ้นงานจนทําให้ได้ผิวออกมาไม่สวย
3. ไม่สามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานได้ สาเหตุอนั
เนื่ อ งมาจากการขยายตัวและการหดตัวของโลหะเมื่ อ ได้รั บ
ความร้อน
ข้อดีของขบวนการขึ้นรู ปแบบเย็น
1. ใช้อุณหภูมินอ้ ยในการขึ้นรู ป (ประมาณ 20o - 25o C)
2. มีความสวยที่ผวิ เรี ยบ สะอาด และเงางามของชิ้นงาน
3. ชิ้นงานที่ได้มีขนาดที่เที่ยงตรง และแน่นอนดีมาก
4.ได้ความแข็งแรง และแข็งมากขึ้นกว่าเดิม
ข้อเสี ยของขบวนการขึ้นรู ปแบบเย็น
1. เกิดความเค้น (Stress) มาก
2. เกิดความเครี ยด (Strain) มาก
3. เกรนของโลหะเกิดการแตกหักได้ง่าย
4. ต้องลงทุนมากในการติดตั้งเครื่ องจักรที่มีกาํ ลังมาก ๆ
และขนาดใหญ่ ๆ

ชิ้นงานจะวิ่งผ่านช่องว่างระหว่างห้องอัดและแกนกระทุง้ ซึ่ ง
โลหะจะวิ่ ง สวนทางกั บ การเคลื่ อ นที่ ข องแกนกระทุ ้ ง
กระบวนการขึ้ นรู ป ถ้ว ยแบบรี ดไหลกลับ หลัง (Backward
Extrusion Process) จะเป็ นการกดขึ้นรู ปโดยจะมีกอ้ นวัสดุวาง
อยู่ในแม่พิมพ์ ปริ มาตรของก้อนวัสดุจะคํานวณหลังจากได้
ปริ มาตรของถ้วยในขั้นสุ ดท้าย ที่ ส่วนปลายสุ ดของพันช์เป็ น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ใช้ในการขึ้ นรู ป ที่ เท่ ากับ เส้นผ่า น
ศูนย์กลางในถ้วย การทํางานเริ่ มต้นด้วยการกดพันช์ลงบนก้อน
วัสดุ ซึ่ งจะทําให้วสั ดุไหลย้อนกลับออกมาจากแม่พิมพ์ เมื่อ
พันช์เคลื่ อ นที่ กลับ สู่ ศูนย์ตายบน ชิ้ นงานจะถูกปลดออกจาก
พันช์ดว้ ยแผ่นปลดชิ้นงาน
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1. บทนํา

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
[1] กรรมวิธีการอัดไหลโดยอ้อมอื่น ๆ ประกอบด้วย การ
อัดไหลย้อนกลับ (Back ward หรื อReverse extrusion) ซึ่ งใช้
มากในการผลิ ต ชิ้ น งานกลวงและมี ผนัง บางในกรณี น้ ี โลหะ
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ขอบเขตข้อความหน้าคี่

ภาพที่ 1 : ส่ วนประกอบของแม่พิมพ์แบบรี ดไหลกลับหลัง [2]
ภาพที่ 1 แสดงส่ วนประกอบของแม่พิมพ์กระบวนการขึ้น
รู ปถ้วยแบบรี ดไหลกลับหลัง การเคลื่อนที่ของพันช์เมื่อกดลง
บนชิ้นงาน
2.1 แรงกระทําต่ างๆทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการขึน้ รู ป
จากภาพที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะ
ขึ้นรู ป เครื่ องจักรสําหรับการขึ้นรู ปถ้วยแบบรี ดไหลกลับหลัง
จะเป็ นแบบจังหวะเดียว แรงกดของพันช์และแรงต้านจะได้จาก
เครื่ องกด แรงกด FP, แรงต้าน FB , แรงเสี ยดทานระหว่าง
ชิ้นงานกับพันช์เท่ากับ FFR, W , FFR, B แรงเสี ยดทานชิ้นงานกับ
ดาย FFR, S แรงดันที่ชิ้นงานกระทํากับดายเท่ากับ PW
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การเกิดความเครี ยดแข็ง ขั้นที่สองปริ มาตรของวัสดุลดลงใน
ขบวนการขึ้นรู ป แรงมีการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของพื้นที่
และจะมีอิทธิ พลต่อการเกิดความเครี ยดแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วจนถึงแรงสู งสุ ดโดยเริ่ มต้นที่จุด A และแรงจะลดลง
อย่างช้าๆจนถึงจุด B ดังภาพที่ 3 แรงที่ใช้ในการขึ้นรู ปถ้วย

ด้วยวิธีรีดไหลกลับทางด้านหลัง [3]
F  A p

k str m 
h 
 2  0 . 25 0 
F 
s 

(1)

06

เมื่อ A p คือพื้นที่หน้าตัดของพันช์, h0 คือ ความหนา
ของชิ้ น งานเริ่ มต้น และ s คื อ ความหนาของผนัง ถ้ว ย
K str  ค่าความเค้นไหลเฉลี่ย  F คือประสิ ทธิ ภาพการ
เสี ยรู ป (0.52 ถึง 0.58)

Ed

m

3. ขั้นตอนและวิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั นี้เพื่อทําการศึกษาหาค่าแรงกดสู งสุ ดของพันช์และ
ค่าความสู งของถ้วยทรงกระบอกกลม เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลง
รั ศ มี ป ลายพัน ช์ และขนาดความสู ง ของชิ้ น งานเริ่ ม ต้น โดย
ชิ้นงานคือวัสดุอะลูมิเนี ยม AA1100 ในกระบวนการขึ้น
รู ปแบบรี ดไหลกลับทางด้านหลัง (Backward Cup Extrusion)
โดยเปรี ยบเทียบค่าความสู งของถ้วยทรงกระบอกกลม จากการ
ขึ้นรู ปจริ งกับระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์ และวิเคราะห์หาแรงกด
สูงสุ ดของพันช์มีข้ นั ตอนการดําเนินการดังนี้
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ภาพที่ 2 : แรงกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรู ปแบบรี ด

N

3.1 ศึกษากระบวนการขึน้ รู ปแบบรีดไหลกลับทางด้ านหลัง
เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ของกระบวนการการขึ้นรู ปและหา
ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่อการไหลของเนื้ อโลหะและแรงกดของ
พันช์สูงสุ ด
3.2 สร้ างแบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์
การสร้ า งแบบจํา ลองไฟไนต์เ อลิ เ มนต์เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลลั พ ธ์ ค่ า ความสู งของถ้ ว ยกั บ แม่ พิ ม พ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ นโดย
กําหนดค่าต่างๆ ในโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
1. หน่วยที่ใช้ที่น้ ีเป็ นระบบ SI
2. วิเคราะห์ปัญหาแบบสมมาตรรอบแกน (Axsymmetric)
3. กําหนดระยะในการเคลื่อนที่ (Stroke) เพื่อควบคุมการกด
ขึ้นรู ป

ภาพที่ 3 : แรงของพันช์กบั ระยะทางที่พนั ช์เคลื่อนที่ในกระบวนการ
ขึ้นรู ป

โดยแรงที่ FP กับแรงต้าน FB จะเท่ากัน และสามารถหาแรง
กดได้จากการวัดแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนถึงแรงสู งสุ ดโดย
เริ่ มต้นที่จุด A และแรงจะลดลงอย่างช้าๆจนถึงจุด B ขั้นแรก
เกิดสมบัติยดื หยุน่ ระหว่างพันช์กบั ชิ้นงาน และจะมีอิทธิ พลต่อ
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ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคี่

C
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ขอบเขตข้อความหน้าคู่

ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคู่

ขอบเขตข้อความหน้าคี่

ภาพที่ 4 : แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์

ภาพที่ 5 : แม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรู ป

3.5 เปรียบเทียบผลลัพธ์ การขึน้ รู ปจากแม่ พมิ พ์ กบั
แบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์
จากนั้นนําผลลัพธ์ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกผนังบาง
โดยการขึ้ นรู ปจริ งกั บ แบบจํ า ลองไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ มา
เปรี ยบเทียบกันโดยเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นงานเริ่ มต้น
เท่ากับ 7 mm ,10 mm และ 15mm ดังภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7
โดยแสดงค่าแรงกดพันช์สูงสุ ดจากสมการที่ 1 เปรี ยบเทียบกับ
แรงกดจากแบบจําลอง FEM และความสู งถ้วยทรงกระบอกใน
ตารางที่ 1

N

3.3 การแบ่ งส่ วนเอลิเมนต์ ของแบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์
ในการเลือกจํานวนเอลิเมนต์ให้เหมาะสมกับกระบวนการ
กดขึ้ นรู ปถ้วยแบบรี ดไหลกลับทางด้านหลังแบบชิ้ นงานจะมี
ลักษณะ 2 มิติ ใช้เอลิเมนต์สี่เหลี่ยมในงานวิจยั นี้ ใช้วิธีการ
กําหนดเอลิเมนต์จากจํานวนน้อยก่อนและเพิ่มจํานวนเอลิเมนต์
ขึ้นเรื่ อยๆ จนค่าแรงกดขึ้นรู ปคงที่ หรื อค่าความแตกต่างของ
แรงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยจะนําผลที่ได้ไปใช้กบั การกด
ขึ้นรู ปชิ้นงานจริ ง

ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคู่

ขอบเขตข้อความหน้าคู่

3.4 การสร้ างแม่ พมิ พ์รีดไหลกลับทางด้ านหลัง
จากผลลัพ ธ์ จ ากการสร้ า งแบบจํา ลองไฟไนต์เ อลิ เ มนต์
จําลองการขึ้นรู ปรี ดไหลกลับทางด้านหลังสามารถทําการขึ้น

NCTechEd06TME02

ขอบเขตข้อความหน้าคี่

06

ขอบเขตข้อความหน้าคู่

ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคี่

ch

ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคู่

รู ปได้และสามารถนําผลลัพธ์ดงั กล่าวมาช่วยในการออกแบบ
แม่พิมพ์ ดังภาพที่ 5

Ed

4. กําหนดสมบัติของวัสดุชิ้นงานเป็ นอะลูมิเนียม AA-1100
โดยใช้สมบัติของวัสดุจากโปรแกรม
5. สมบัติของวัสดุเป็ นแบบไอโซโทรปิ ก
6. กําหนดชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน 28.8 mm
หนา 7 mm ,10 mm และ 15mm เส้นผ่านศูนย์กลางพันช์ (d)
เท่ากับ 29 mm รัศมีพนั ช์ (R) เท่ากับ 1 mm และมุมเอียงปลาย
พันช์ (  ) เท่ากับ 8 องศา ความลึกของดาย ( hD ) เท่ากับ 20
mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู ดาย ( dD) เท่ากับ 30 mm
7. พันช์และดายเป็ นวัสดุแข็งเกร็ ง (Rigidity)
8. ความเร็ วในการขึ้นรู ป 10 mm/s
การกําหนดเงื่อนไขขอบ (Boundary Condition) จะกําหนด
ที่โหนดแกนสมมาตรเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ในแนวแกน X แต่
สามารถเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ดังภาพที่ 4

ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคี่

ขอบเขตข้อความหน้าคี่

ภาพที่ 6 : ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรู ปจากแม่พิมพ์

106

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

ชิ้นงานและขนาดความสู งของถ้วยทรงกระบอกกลมซึ่ งได้ผล
ลัพธ์ดงั นี้
ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคู่

ขอบเขตข้อความหน้าคู่

4.1 ผลการทดลองการกดขึน้ รู ป
ชิ้นงานที่ได้จากการกดขึ้นรู ปด้วยแม่พิมพ์แบบรี ดไหลกลับ
ทางด้านหลังที่มีขนาดความหนาแตกต่างกันจะได้ขนาดความ
สู ง แตกต่ า งกัน เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เปรี ยบเที ย บการขึ้ น รู ป จริ งกับ
แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ดังตารางที่ 2

ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคี่

ขอบเขตข้อความหน้าคี่

ตารางที่ 2 ขนาดความสู งของการขึ้นรู ปชิ้ นงานจริ งเที ยบกับ
แบบจําลอง FEM
ความหนาแท่ง
ความสูงถ้วย
ความสูงถ้วย
อะลูมิเนียม
(FEM)
(mm)
7 mm
22.36
20
10 mm
37.30
35
15 mm
62.11
61

06

ภาพที่ 7 : แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Ed

ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ย บผลลัพ ธ์ ข นาดความสู ง ของถ้ว ย
ทรงกระบอก
แรงกดสูงสุ ด
FEM (kN)

แรงกดสู งสุ ด
สมการ(kN)

ความสู งถ้วย
(mm)

7 mm
10 mm
15 mm

301
321
350

521.013
625.216
798.887

22.36
37.30
62.11

4.2 ผลลัพธ์ ของแบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์
การสร้างแบบจําลองแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ตอ้ งมีการ
กําหนดจํานวนเอลิเมนต์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้แม่นยํา
ที่สุด การกําหนดจํานวนเอลิเมนต์จะกําหนดให้จากน้อยไปมาก
เพื่อดูผลลัพธ์ แรงกดพันช์สู งสุ ดออกมาคงที่ ในงานวิจัยนี้ จ ะ
กําหนดจํานวนเอลิเมนต์ต้ งั แต่ 500 ถึง 5000 เอลิเมนต์

C
Te

ch

ความหนา
ชิ้นงานเริ่ มต้น

4. ผลการทดสอบขึน
้ รูปแม่ พมิ พ์กดขึน้ รูปถ้ วยแบบรีดไหลกลับ

N

ทางด้ านหลัง
จากการออกแบบสร้างแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปถ้วยแบบรี ดไหลกลับ
หลัง โดยนําผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจําลองไฟไนต์เอลิ เมนต์มา
ช่ วยในการออกแบบและสร้ างแม่พิม พ์ข้ ึ นรู ป ขั้นตอนต่อ มา
ทดลองแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป และขึ้นรู ปด้วยเครื่ องเพรสขนาด 40 ตัน
ใช้ชิ้นงานอะลูมิเนียมชนิด AA-1100 จํานวน 3 ชิ้น ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 28.8 mm โดยมีความหนาต่างกัน 3 ขนาด คือ 7
mm, 10 mm และ 15 mm ทําให้ชิ้นงานอะลูมิเนี ยมเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งเป็ นลัก ษณะถ้ว ย ขั้น ตอนต่ อ มามี ก าร
เปรี ยบเที ยบผลลัพธ์การขึ้นรู ปจริ งกับแบบจําลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์โดยมี การเปลี่ยนแปลงขนาดรั ศมี ปลายพันช์เท่ากับ 0.5
mm, 1.5 mm และ 2 mm เมื่ อได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคี ยงกันนํา
แบบจํา ลองไฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ไ ปวิ เ คราะห์ ห าการไหลของ
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ไปวิเคราะห์แรงกดพันช์สูงสุ ดของชิ้นงานความหนาเท่ากับ 10
mm และ 15 mm ที่มีการเปลี่ยนแปลงรัศมีปลายพันช์ ดังภาพที่
8 ถึง ภาพที่ 10 และภาพที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าแรงกด
พัน ช์สู ง สุ ด ที่ ค่ า หนาของชิ้ น งานเริ่ ม ต้น และรั ศ มี ป ลายพัน ช์
ขนาดต่างๆ

ch

Ed
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ภาพที่ 9 : แรงกดของพันช์กบั อะลูมิเนียมหนา 10 mm

5. สรุปผลการวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
จากผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่ได้การอภิปรายผลจะแบ่งออกเป็ น
2 ส่ วนคื อส่ วนแรกการขึ้ นรู ปชิ้ นงานจริ งเปรี ยบเที ยบกับ
แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ส่ วนที่สองจะกล่าวถึงอิทธิ พลของ
ขนาดรั ศ มี ปลายพันช์โ ดยเปลี่ ย นแปลงขนาดความหนาของ
ขนาดชิ้นงานเริ่ มต้น
5.1 การขึ้ นรู ปชิ้ นงานจริ งเปรี ยบเที ยบกับแบบจําลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ผลลัพธ์ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกกลมมีค่า
ใกล้เคียงกัน
5.2 การขึ้ นรู ปชิ้ นงานจริ งเปรี ยบเที ยบกับแบบจําลองไฟ
ไนต์เ อลิ เ มนต์เ มื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความหนาของชิ้ น งาน
เริ่ มต้น ผลลัพ ธ์ ค่ า ความสู ง ของถ้ว ยทรงกระบอกกลมมี ค่ า
ใกล้เคียงกัน
5.3 การเพิ่มรัศมีปลายพันช์จะทําให้แรงกดสู งสุ ดของพันช์
ลดลง

N
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ภาพที่ 10 : แรงกดของพันช์กบั อะลูมิเนียมหนา 15 mm
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ภาพที่ 11 : เปรี ยบเทียบความสูงของถ้วยทรงกระบอกที่ความหนา
ของชิ้นงานเริ่ มต้นและรัศมีปลายพันช์ขนาดต่างๆ

จากการวิเ คราะห์ แ รงกดพัน ช์สู ง สุ ด พบว่า ชิ้ น งานที่ มี ค่ า
ความหนา 7 mm รัศมีปลายพันช์เท่ากับ 0.5 mm, 1.5 mm และ
2 mm แรงกดสู งสุ ดของพันช์เริ่ มคงที่ จาํ นวนเอลิเมนต์เท่ากับ
4000 เอลิเมนต์ ขั้นตอนต่อไปนําแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
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การออกแบบสร้ างแม่ พมิ พ์เพือ่ การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการขึน้ รู ปลึก
A Design of Die to Study the Effect of Variable in Deep Drawing.

เชาวลิต ถาวรสิ น, ณั ฐกฤต เอี่ยมเต็ง และสุรวุฒิ ยะนิล
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งานวิจัยฉบับนี ม้ ีจุดประสงค์ เพื่อจะออกแบบแม่ พิมพ์ และศึ กษาอิ ทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงแรงกดแบลงก์ โฮลเดอร์ อิ ทธิ พล
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนการขึน้ รู ปลึก และอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงรั ศมีขอบดายของโลหะแผ่ นในกระบวนการขึน้ รู ปลึก
ถ้ วยทรงกระบอกกลมในกระบวนการขึ น้ รู ปลึ กของวัสดุ 2 ชนิ ด คื อ เหล็กกล้ า SPCC และ อะลูมิเนี ยม AA1100 โดยสร้ าง
แบบจําลองไฟไนต์ เอลิเมนต์ เปรี ยบเที ยบกับผลการทดลองของการขึน้ รู ปจริ ง ค่ าความสู งของถ้ วยทรงกระบอกของแบบจําลองไฟ
ไนต์ เอลิเมนต์ กับการทดลองจริ งมีค่าใกล้ เคียงกัน ค่ าความสู งของรอยติ่งในแบบจําลอง FEM เฉลี่ยเท่ ากับ 21.36 mm และค่ าความ
สู งเฉลี่ยของการทดลองจริ งเท่ ากับ 21.23 mm พบว่ าที่ แผ่ นชิ น้ งานขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางเท่ ากับ 105 mm ที่ ขอบถ้ วยเริ่ มมีรอยย่ น
เล็กน้ อย ที่ แผ่ นชิ ้นงานขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางเท่ ากับ 110 mm ไม่ สามารถขึน้ รู ปได้ พบว่ าเกิดรอยย่ นมากที่ ขอบถ้ วยและที่ ก้นถ้ วย
เกิดรอยฉี กขาด เมื่อเปลี่ยนแปลงขนาดรั ศมีขอบดายเพิ่มขึน้ รอยย่ นที่ ขอบชิ น้ งานลดลง และที่ ก้นถ้ วยมีความหนาเพิ่มขึน้ รอยฉี กขาด
ลดลง

N

คําสํ าคัญ: การขึ้นรู ปลึก, การขึ้นรู ปโลหะแผ่น, การขึ้นรู ปถ้วยทรงกระบอก
Abstract

In this research aims to design molds, and study the influence of the pressure, the blank holder force. The influence
of the change rate molded depth. The influence of the radial edges of sheet metal forming processes deep cup
cylindrical round in the deep drawing of the material two types of steel SPCC and aluminum AA1100 by modeling finite
element relative to results forming the experiments. The height of the cylindrical cup of the finite element model with the
experimental values closely. The height of the trace routing model FEM mean 21.36 mm and the average height of
21.23 mm were found that the experimental material and diameter equal to 105 mm from the edge of the cup is slightly
wrinkled. To the workpiece diameter 110 mm is formed at the edge of the crease at the bottom of the cup and the cup of
tears. Radius on the edges to the wrinkle at the lower edge and the bottom of the cup thickness increased tear down.
Keyword: Deep drawing, Sheet metal forming, Cup drawing.
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคี่
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ขอบเขตข้อความ
17*23.66 ซม.
หน้าคู่

ขอบเขตข้อความหน้าคู่

ขอบเขตข้อความหน้าคี่

ภาพที่ 1 : ลักษณะของกระบวนการขึ้นรู ปลึก

N

แม่พิมพ์ดึงขึ้นรู ปลึก (Deep draw die) แสดงในภาพที่ 1
เป็ นการควบคุมการใช้แรงกดดันหรื อแรงที่กดลงบนแผ่นงาน
(Blank) หรื อชิ้นงาน (Work piece) ดันผ่านแม่พิมพ์ ด้วยพันช์
(Punch) ให้มีรูปร่ างเป็ นหลุมหรื อโพรงลงไปการดึงขึน้ รู ปลึก
เป็ นกรรมวิธีในการขึน้ รู ปเย็นของโลหะแผ่ นให้ เป็ นรู ปถ้ วย โดย
ใช้ พันช์ มีหน้ าที่ดันแผ่ นโลหะให้ ไหลเข้ าไปในช่ องเปิ ดของตัว
ดาย และไหลเข้ าไปในดาย โดยจะต้ องให้ แผ่ นโลหะมีความหนา
คงเดิม ไม่ เกิดรอยย่ น และรอยฉี กขาด โลหะที่นํามาดึงขึ้นรู ป
ลึก จึงต้ องมีคุณสมบัติด้านความต้ านแรงดึง และคุณสมบัติการ
ยืดตัวที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดรอยย่น และรอยฉี กขาดในบริ เวณพื้นที่
แผ่นโลหะไหลผ่านจากผิวหน้าของพันช์และรัศมีดายไปยังผิว
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
[1] กรรมวิธีการขึ้นรู ปส่ วนมากใช้สมมติฐานว่าโลหะมี
พฤติกรรม ไอโซโทรปิ ก (Isotropy) และมีสมบัติเท่ากันในทุกๆ
ทิศทาง ซึ่ งเป็ นสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง สมบัติของวัสดุมกั ขึ้นอยู่
กั บ ทิ ศ ทางนั่ น คื อ วั ส ดุ มี พ ฤติ ก รรม แอนไอโซโทรปิ ก
(Anisotropy) ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เชิ งเทคโนโลยี เช่ น
สมบัติดา้ นความยืดหยุน่ และพลาสติก, สมบัติเชิงกล ความต้าน
แรงดึง และสมบัติทางด้านฟิ สิ กส์ เช่นการนําไฟฟ้ า และความ
ร้ อน ความเป็ นแม่เหล็ก และการขยายตัวเนื่ องจากความร้ อน
ของโลหะต่างก็ข้ ึนกับทิศทางทั้งสิ้ น [1] สาเหตุที่สาํ คัญมาก
ที่สุดซึ่ งทําให้โลหะมีคุณสมบัติพลาสติกแอนไอโซทรอปี ก็คือ
ทิ ศ ทางของเกรนทิ ศ ทางที่ เ ป็ นไปหรื อเนื้ อของรู ปผลึ ก ที่
พัฒนาขึ้ นในเหล็กล้วนเกิ ดจากการหมุนของแลคทิ ซในเกรน
ระหว่างการเปลี่ยนรู ป โดยการสลิปหรื อการทวิน (Twining)
พฤติกรรมการเปลี่ยนรู ปของชิ้นทดสอบการดึงที่เป็ นแผ่นแถบ
ตัดออกมาจากแผ่นรี ด เมื่ อได้รับแรงดึ งในแนวแกน สามารถ
เกิดการครากได้เฉพาะโดยการสลิปในระนาบความต้านแรงดึง
ครากของชิ้นทดสอบที่ตดั ทํามุม  กับทิศทางการรี ดไม่แปรผัน
กัน มากนัก ผลสรุ ป อย่า งผิ ด พลาดว่า วัส ดุ เ ป็ นไอโซทรอปิ ก
ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ถา้ วัดความตึงเครี ยดในแนวขวาง
ซึ่ งเป็ นผลมากจากการดึง ถ้าทิศทางเป็ นอุดมคติ ความหน้าไม่
เปลี่ยนแปลงหรื อเปลี่ยนแปลงน้อยมากการยึดในแนวยาวมีผล
ทําให้ความกว้างชิ้นทดสอบลดลง [2] ทฤษฎีของ Hill จะ
พิจารณาสภาวะของ Orthotropic Anisotropy อย่างง่าย คือจะ
พิจารณาค่าทุกๆ จุดในเนื้อวัสดุจะมีระนาบ (Plane) ที่ต้ งั ฉากซึ่ ง
กันและกัน 3 ระนาบ ซึ่ งมีความสมมาตร แนวเส้นที่เกิดจากการ
ตัดของระนาบทั้งสามจะเป็ นแกนหลัก (Principle axes) ของ
แอนไอโซโทรปิ ก Hill ได้เสนอ สมการของ เกณฑ์การคราก
(Yield Criterion) ดังสมการที่ 1

Ed

[1] กระบวนการขึ้นรู ปลึก (Deep Drawing Process) เป็ น
กรรมวิธีการขึ้นรู ปโลหะที่มีความสําคัญมากอย่างหนึ่ งในการ
ขึ้นรู ปโลหะแผ่น การดึงขึ้นรู ปลึกเป็ นการขึ้นรู ปโดยการดึงและ
กดแผ่นโลหะขึ้นรู ปด้วยความเค้นกดในแนวเส้นรอบวงและ
ความเค้นดึงในแนวรัศมี แม่พิมพ์ประกอบด้วย พันช์, ดาย และ
แบลงก์โฮลเดอร์ แม่พิมพ์ดึงขึ้นรู ปลึก คือกรรมวิธีข้ ึนรู ปโลหะ
แผ่นโดยปรกติ จะมี แรงกดรอบขอบด้านนอกของแผ่นโลหะ
แล้วใช้พนั ช์กดแผ่นโลหะให้ผ่านลงไปในดายเพื่อขึ้นรู ปเป็ น
รู ป ถ้ว ยที่ มี ค วามหนาเท่ า กับ ความหนาเดิ ม ของแผ่ น โลหะ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากแม่พิมพ์ดึงขึ้นรู ปลึก เช่น ชิ้นส่ วนยานยนต์
ชิ้นส่ วนไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น

ในแนวดิ่งของพันช์และดาย ซึ่ งแผ่นโลหะจะต้องมีคุณสมบัติ
การดึ งยืดที่ เพียงพอที่ จะยอมให้แผ่นโลหะไหลเข้าไปในช่อง
ดาย โดยผลของแรงในการดึงขึ้นรู ปลึกและแรงกดของแผ่นแบ
ลงก์ขณะที่ ทาํ การดึ งขึ้นรู ปลึ กจะเกิ ดความเค้นกดลงบนแผ่น
โลหะในแนวรัศมีในบริ เวณที่ถดั จากขอบของดาย
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1.3 กําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงกดแบลงก์
โฮลเดอร์เท่ากับ 3,000 , 4,000, 5,000 และ 6, 000N
1.4 กําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนการขึ้นรู ป
ลึกของถ้วยทรงกระบอกกลมเท่ากับ 1.58, 1.66, 1.75 และ 1.83
1.5 กําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดรัศมีขอบดาย
เท่ากับ 2, 3, 4, 5 และ 6mm
1.6 กําหนดให้ขนาดของถ้วยทรงกระบอกกลมมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 60mm
1.7 สร้างแม่พิมพ์เพื่อทดลองในการขึ้นรู ปจริ ง
1.8 ใช้โปรแกรม Hyper Work V8.0 สําหรับการสร้าง
แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ในการขึ้นรู ปลึกถ้วยทรงกระบอก
กลม

(1)

ให้

R0  2 R45  R90
2

(2)

R  0 จะไม่เกิดรอยติ่ง

เกิดรอยติ่งที่ 0 และ 90

R  0 เกิดรอยติ่งที่ประมาณ 45
R  0
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[2] ขอบด้านบนของถ้วยที่ได้จากการดรอว์ไม่เรี ยบอย่าง
สมบู ร ณ์ แ ต่ ค่ อ นข้า งมี ต ํา แหน่ ง ที่ สู ง หรื อเรี ยกว่ า รอยติ่ ง
(Earing) พร้อมทั้งมีแอ่ง (Valleys) อยูร่ ะหว่างรอยติ่ง ลักษณะ
ทัว่ ไปคือมีรอยติ่ง 4 รอย แต่บางครั้งก็อาจพบว่ามี 2, 6 หรื อ 8
รอย รอยติ่งเกิดจากผลของแอนไอโซทรอปิ ก ในระนาบ และมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การแปรผัน เชิ ง มุ ม ของ R ค่ า Planar
Anisotropy คือ การวัดผลต่างของค่า R – value ในแต่ละทิศทาง
ในการรี ดโลหะแผ่น และสามารถบอกการเกิดรอยติ่งที่ชิ้นงาน
ได้ โดยหาได้จากสมการที่ 2
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3. ขั้นตอนและวิธีดาํ เนินการวิจัย
การดําเนิ นการวิจยั เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลง
แรงกดแบลงก์ โ ฮลเดอร์ อิ ท ธิ พลของการเปลี่ ย นแปลง
อัตราส่ วนการขึ้นรู ปลึก และอิทธิ พลของการเปลี่ยนแปลงรัศมี
ขอบดายของโลหะแผ่ น ในกระบวนการขึ้ นรู ปลึ ก ถ้ ว ย
ทรงกระบอกกลม กําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดแรงกด
แบลงก์โฮลเดอร์ และชนิดของวัสดุชิ้นงานคือ เหล็กกล้า SPCC
และอะลูมิ เ นี ย ม AAโดยสร้ า งแบบจํา ลองไฟไนต์เ อลิ 1100
เมนต์ เ ปรี ยบเที ย บกับ ผลการทดลองจริ ง ใช้ ว ัส ดุ ชิ้ น งาน
เหล็กกล้า SPCC เป็ นวัสดุชิ้นงานและขึ้นรู ปถ้วยทรงกระบอก
กลมเพื่อนําไปเปรี ยบเทียบผลกับแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์
เมื่อได้แบบจําลองที่มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการทดลองจริ งแล้ว
ให้เปลี่ยนแปลงชนิดของวัสดุชิ้นงานในแบบจําลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์ โดยแบ่ง
ขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
1. การกําหนดสมมติฐานและขอบเขตการวิจยั
1.1 กําหนดให้วสั ดุ ชิ้นงานคื อ เหล็กกล้า SPCC,
AA1100
1.2 กําหนดให้วสั ดุชิ้นงานมีความหนาเท่ากับ 1 mm

ภาพที่ 2 : แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปลึกถ้วยทรงกระบอกกลม

N

2. ออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์สาํ หรับการขึ้นรู ปโดยใช้
โปรแกรมออกแบบ SolidWork 2010
3. ออกแบบสร้างแม่พิมพ์และแรงที่ใช้ในการขึ้นรู ปลึกถ้วย
ทรงกระบอกกลมดังภาพที่ 2
4. สร้ างแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์การขึ้นรู ปลึกถ้วย
ทรงกระบอกและการคํานวณหาขนาดของแผ่นชิ้นงาน )Blank
size) ที่เหมาะสมในการคํานวณจะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เริ่ มต้นเท่ากับ 90 mm และคํานวณหาค่าแรงกดพันช์สูงสุ ดและ
แรงกดแบลงก์โฮลเดอร์ เท่ากับ 43.83 kN และ 6.77 kN
ตามลําดับ เพื่อนนําค่าแรงกดต่างๆ ไปกําหนดในแบบจําลอง
ไฟไนต์เอลิเมนต์สาํ หรับค่าสมบัติวสั ดุจะมีค่าดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1ค่าสมบัติของวัสดุ
Material

n

K

R0

R45

R90

SPCC
AA1100

0.180
0.137

607
548

1.232
0.254

0.878
0.364

1.302
0.364

R
0.389
-0.055

5. การทดลองการขึ้นรู ปจากแม่พิมพ์

ภาพที่ 4 : ลักษณะของกระบวนการขึ้นรู ปลึก

4. ผลลัพธ์ จากการวิจัย

06

4.2 อิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์

Ed

4.1 ผลลัพธ์ ของการขึน้ รูปจริงเปรียบเทียบกับแบบจําลอง
ไฟไนต์ เอลิเมนต์
จากการเปรี ย บเที ย บผลลัพ ธ์ ค่ า ความสู ง รอยติ่ ง ของถ้ว ย
ทรงกระบอกในแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์กบั การทดลองจริ ง
ของวัสดุเป็ นเหล็กกล้าชนิ ด SPCC โดยใช้แรงกดแบลงก์โฮล
เดอร์ ที่ได้จากการคํานวณเท่ากับ 6000 N พบว่าค่าความสู งของ
ถ้ว ยทรงกระบอกของแบบจํา ลองไฟไนต์เ อลิ เ มนต์กับ การ
ทดลองจริ งมีค่าใกล้เคียงกัน และวัดค่าความสู งของรอยติ่งใน
แบบจําลอง FEM เฉลี่ยเท่ากับ 21.36 mm และค่าความสู งเฉลี่ย
ของการทดลองจริ งเท่ากับ 21.23 mm

ภาพที่ 5 : เปรี ยบเทียบความสูงของรอยติ่งขอ' เหล็กกล้า SPCC เมื่อ

N

C
Te

ch

มีการเปลี่ยนแปลงค่าแรงกดของแบลงก์โฮลเดอร์

ภาพที่ 3 : เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกของ
แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์กบั การทดลองจริ ง

ค่าความสู งของถ้วยทรงกระบอกกลม ที่ เ ปรี ยบเที ย บกัน
ระหว่างการทดลองจริ งกับแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ที่มุม 0
องศา ถึง 360 องศา รอบขอบถ้วยทรงกระบอกกลมพบว่าค่า
ความสู งของถ้วยที่มุม 0 องศา ถึง 90 องศา และที่มุม 240 องศา
ถึง 360 องศา มีค่าความสู งแตกต่างกัน และที่มุม 90 องศา ถึง
240 องศา ค่าความสู งของรอยติ่งมีค่าใกล้เคียงกันมากอิทธิ พล
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่ วนการขึ้นรู ปลึก

NCTechEd06TME03

ภาพที่ 6 : เปรี ยบเทียบความสูงของรอยติ่งของ AA1100 เมื่อมีการ
เปลี่ยน แปลงค่าแรงกดของแบลงก์โฮลเดอร์

4.3 อิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงอัตราส่ วนการขึน้ รูปลึก
การวิ เ คราะห์ อ ั ต ราส่ วนสํ า หรั บการขึ้ นรู ปโดยใช้
แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ช่วยในการจําลองการขึ้นรู ปเพื่อ
ทดลองความสามารถในการขึ้ นรู ปของวัส ดุ ชิ้ น งาน คื อ
เหล็กกล้า SPCC โดยกําหนดให้รัศมีขอบดายเท่ากับ 4 mm และ
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเริ่ มต้น
เท่ากับ 95, 100, 105 และ 110 mm โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางถ้วยกลมเท่ากับ 60 mm และคิดเป็ นอัตราส่ วนการขึ้น
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รู ปเท่ากับ 1.58, 1.66, 1.75 และ 1.83 ตามลําดับดังภาพที่ 7 ถึง
ภาพที่ 10

4.4 อิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงขนาดรัศมีขอบดาย
การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการขึ้นรู ปถ้วยของวัสดุ
ชิ้นงานเหล็กกล้า SPCC ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 105
mm โดยมีการการเปลี่ยนแปลงขนาดรัศมีขอบดายเท่ากับ 2, 3,
4, 5 และ6 mm พบว่าจากการจําลองการขึ้นรู ปจากภาพที่ 11
ชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 105 mm รั ศมี ขอบ
ดายเท่ากับ 4 mm ที่ขอบถ้วยมีรอยย่น ที่กน้ ถ้วยมีความหนา
ตํ่าสุ ดเท่ากับ 0.874 mm เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดรัศมีขอบ
ดายเพิ่มขึ้นความหนาที่กน้ ถ้วยมีขนาดเพิ่มมากขึ้น ที่ขอบถ้วย
รอยย่นลดลงเล็กน้อย ดังภาพที่ 11 ถึง ภาพที่ 16

ภาพที่ 11 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 105mm และรัศมี

C
Te

ch

ภาพที่ 8 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 100mm

Ed

06

ภาพที่ 7 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 95mm

ภาพที่ 9 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 105mm

ขอบดายเท่ากับ 2 mm

N

ภาพที่ 12 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 105mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากับ 3 mm

ภาพที่ 10 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 110mm
ภาพที่ 13 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 105mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากับ 5 mm
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ภาพที่ 14 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 105mm และรัศมี

ch

ขอบดายเท่ากับ 3 mm

Ed

ภาพที่ 15 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 110mm และรัศมี

06

ขอบดายเท่ากับ 6 mm

3. อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงรัศมีขอบดายเท่ากับ 2, 3, 4,
5 และ 6 mm จากผลลัพธ์ เชิ งตัวเลขและการอภิ ป รายผล
สามารถสรุ ปเป็ นข้อๆ ได้ดงั นี้
1. การขึ้นรู ปชิ้นงานจริ งเปรี ยบเทียบกับแบบจําลองไฟไนต์
เอลิ เ มนต์ผลลัพธ์ ค่ า ความสู ง ของถ้ว ยทรงกระบอกกลมมี ค่ า
ใกล้เคียงกัน
2. เมื่อปรับเปลี่ยนแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์ พบว่าในแต่ละ
วัสดุมีการเปลี่ยนรู ปแตกต่างกันเล็กน้อย
3. แผ่นชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 mm ถึง 100 mm
สามารถขึ้ น รู ป ได้ แต่ แ ผ่น ชิ้ น งานขนาดเส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง
เท่ากับ 105 mm ที่ ขอบถ้วยเริ่ มมี รอยย่นเล็กน้อยและแผ่น
ชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 110 mm ไม่สามารถขึ้น
รู ปได้
4. เมื่อเปลี่ยนแปลงขนาดรัศมีขอบดายเพิ่มขึ้นรอยย่นที่ขอบ
ชิ้ น งานลดลง และที่ ก้น ถ้ว ยมี ค วามหนาเพิ่ ม ขึ้ น รอยฉี ก ขาด
ลดลง
6. เอกสารอ้างอิง

C
Te

[1]

ภาพที่ 16 : ถ้วยที่ข้ ึนรู ปด้วยแผ่นชิ้นงานขนาด 110mm และรัศมี

ชาญ ถนัดงาน, “เทคโนโลยีการขึ้นรู ปโลหะ,” ศูนย์ผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547.

[2] WilliamF. Hosford and Robert M. Caddell, “Metal
Forming Mechanics and Metallurgy” THIRD EDITION
Cambridge University Press.

ขอบดายเท่ากับ 5 mm

N

5. สรุปผลการวิเคราะห์ และข้ อเสนอแนะ
จากการเปรี ย บเที ย บผลลัพ ธ์ ค่ า ความสู ง รอยติ่ ง ของถ้ว ย
ทรงกระบอกในแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์กบั การทดลองจริ ง
ของวัสดุเป็ นเหล็กกล้าชนิ ด SPCC โดยใช้แรงกดแบลงก์โฮล
เดอร์ ที่ได้จากการคํานวณเท่ากับ 6000 N วัสดุเหล็กกล้า SPCC
รอยติ่งจะเกิดที่มุม 0 และ 90 อะลูมิเนียม AA1100 เกิดรอย
ติ่งที่ประมาณมุม 45 จะเห็นได้วา่ รอยติ่งเกิดขึ้นเป็ นไปตาม
เงื่อนไข และสามารถแบ่งผลลัพธ์ของงานวิจยั นี้ แบ่งออกได้ 3
ส่ วน คือ
1. เปลี่ยนแปลงค่าแรงกดของแบลงก์โฮลเดอร์ เท่ากับ 3 kN,
4 kN, 5 kN และ 6 kN
2. อัตราส่ วนการขึ้นรู ปลึกเท่ากับ1.58, 1.66, 1.75 และ 1.83
NCTechEd06TME03
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การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน SMISEA สํ าหรับการเรียนการสอนเรื่องสายส่ งความถีส่ ู ง
Development of SMISEA Learning Model for High frequency
Transmission Line

พินิจ เนื่องภิรมย์, สุรพันธ์ ตันศรี วงษ์ และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล

บทคัดย่ อ

06

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ, 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 กรุ งเทพมหานคร 10800
hs5qab@hotmail.com , stw@kmutnb.ac.th , ssa@kmutnb.ac.th

C
Te

ch

Ed

บทความวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสไมซี ( SMISEA Model) สําหรั บการเรี ยนการสอน
เรื่ องสายส่ งความถี่สูงที่ ประกอบไปด้ วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการค้ นคว้ า (Search) 2)ขั้นการสร้ างแรงจูงใจ (Motivation) 3) ขั้น
การให้ เนือ้ หา (Information) 4) ขั้นการแก้ ปัญหา (Solving) 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) และ 6) ขั้นการประยุกต์ ใช้
(Apply) เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ ชุดการสอนเรื่ องสายส่ งความถี่สูง โปรแกรมจําลองและคู่มือการใช้ งาน แบบทดสอบวัด
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่ างได้ แก่ ผ้ ูเรี ยนที่ ลงทะเบียนวิชาข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง ใน
หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือจํานวน 16 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ผลการวิจัยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสไมซี ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ ยวชาญในระดับมาก เครื่ องมือวิจัยผ่ านการประเมินจาก
ผู้เชี่ ยวชาญในระดับมาก ประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอนสไมซี มีประสิ ทธิ ภาพ (1.1) สู งกว่ าเกณฑ์ การหาคุณภาพของเมกุย
แกนส์ และความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ผ่านการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบที่พัฒนาขึน้ อยู่ในระดับมาก

N

คําสํ าคัญ: รู ปแบบการเรี ยนรู้ การศึกษานอกเวลาเรี ยน

Abstract

This dissertation aims to give the development of SMISEA Learning Model for Transmission Line Education. The
SMISEA Model consist of the Search, Motivation, Information, Solving, Evaluation and Apply. The research
instruments were the manual of SMISEA Model , learning plan of High frequency Transmission Line , Graphical User
Interface (GUI) program of Microwave and Line Design , Manual of GUI Program , Test Model and rating – scale
questionnaires for contentment. Samples were 16 students who registered in Network and Transmission Line subjects
in science of Education course of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The research results were
as follows. 1) The degree of the opinions on the SMISEA Model was high level. 2) The degree of the research
instrument was high level 3) The efficiency of The SMISEA Model was higher than the standard criteria of meguigans’s
formula (1.1) . 4) The mean of satisfaction of the sampling group was high level. Therefore, in conclusion, The SMISEA
Model can be applied for leaning in classroom.
Keywords: Learning Model , Part-time study
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แบบบรรยาย รู ปแบบกิจกรรมของนักศึกษาเป็ นการตอบคําถาม
เครื่ องมื อ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ นข้อ สอบแบบอัต นัย และปรนัย
สําหรับประเด็นที่ตอ้ งการในการพัฒนาคือ ควรพัฒนาด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลายเช่ นการใช้โปรแกรม
จําลอง โปรแกรมช่ วยคํานวณ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู้
ด้านเนื้ อหาต้องการให้พฒั นาเนื้ อหาสําหรับนําไปประยุกต์ใช้
งานได้ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
จากความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็น
ถึ ง ความสํ า คัญ ในการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนรู้ ท างด้า น
วิ ศ วกรรมโทรคมนาคมและตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาที่ พ บจาก
การศึกษาสภาพปั ญหา จึ งได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนรู้ เพื่อใช้
ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ประกอบกับ
การเรี ยนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพใน
การเรี ยนรู้เพิ่มขึ้น

Ed

1. บทนํา
ปั จ จุ บ ัน การปฏิ รู ปการศึ ก ษา ตามพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ทั้งในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน การศึกษา
ตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การเรี ยน
การสอนในแนวนี้ ทําให้เด็กเรี ยนรู้จากการแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเองมากขึ้น การจัดการเรี ยนการสอนต้องทําให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ต่อ
กั น และกั น ได้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู้ ความคิ ด และ
ประสบการณ์ ผูเ้ รี ยนมีบทบาท และมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนรู้ ค วบคู่ ไ ปการศึ ก ษาค้ น คว้า นํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ (Application) ซึ่ งแตกต่างจาก
การเรี ยนการสอนแบบเก่า ที่ ยึดตัวครู เป็ นศูนย์กลาง มุ่ งสอน
โดยการเน้นการท่ องจําตามตํารา ผูเ้ รี ยนจึ งไม่ ได้เรี ยนรู ้ อย่าง
แท้จริ ง [1] วิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ อาศัย
แนวทางการจั ด การเรี ยนรู้ ต ามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 เป็ นพื้นฐานในการศึกษา ค้นคว้า
และพิจารณาเลือกใช้รูปแบบหรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ได้ตาม
ความเหมาะสม [2]
การจั ด การเรี ยนการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ทางด้ า น
วิ ศ วกรรมโทรคมนาคม ส่ ว นใหญ่ มี เ นื้ อหาเกี่ ย วข้อ งกั บ
เทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสาร เทคโนโลยีดา้ นความถี่สูง ที่พบ
ได้วา่ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง พื้นฐานของ
เทคโนโลยีดัง กล่ า ว ล้ว นมาจากความรู้ ความเข้า ใจในหลัก
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ [3] และ
มุ่งเน้นถึงการออกแบบ การคํานวณ และการวิเคราะห์ผลการ
ทํา งานของวงจร ซึ่ งมี ข้ ัน ตอนและการคํา นวณทางทฤษฎี ที่
ซับซ้อน อีกทั้งผูเ้ รี ยนไม่สามารถที่จะเห็นพฤติกรรมที่เกิดจาก
การคํานวณได้ [4] จากการศึกษาสภาพการเรี ยนการสอนด้าน
วิ ศ วกรรมโทรคมนาคม หลัก สู ต รระดั บ ปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
และรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ผสู้ อน 10 คนและ
นักศึกษา 104 คน จากทั้งหมด 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยน
การสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรื อที่ เกี่ ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการสอนที่อาจารย์ใช้สอนส่ วนใหญ่เป็ น
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1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนแบบ SMISEA
1.1.2 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการ
เรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นสําหรับ
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรื่ องสายส่ งความถี่สูง
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1.2 สมมติฐานของการวิจัย
1.2.1 ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้ นสําหรั บ การศึ กษาเรื่ อ ง สายส่ ง ความถี่ สู ง มี ค่า ตาม
เกณฑ์การหาคุณภาพของเมกุยแกนส์
1.2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ผา่ นการเรี ยนการ
สอนเรื่ อง สายส่ งความถี่สูง โดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก
2. การพัฒนารู ปแบบการเรียนรู้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูว้ ิจยั ได้
นํ า แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง
(Constructivism) และทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ ด้ว ยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)มาประยุกต์เข้ากับ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยที่ แนวคิ ดทฤษฎี การสร้ าง
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ความรู้ดว้ ยตนเองจะมุ่มงเน้นให้ผเู้ รี ยนจะต้องเป็ นผูก้ ระทํากับ
ข้อมูลหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ และจะต้องสร้ างความหมาย
ให้กบั สิ่ งนั้นด้วยตนเอง โดยการให้ผเู้ รี ยนอยูใ่ นบริ บทจริ ง ซึ่ ง
ไม่ได้หมายความว่าผูเ้ รี ยนจะต้องออกไปยังสถานที่จริ งเสมอ
ไป แต่อาจจัดเป็ นกิจกรรมที่เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยน
มี ปฏิ สัมพันธ์กบั สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่ งของหรื อข้อมูลต่าง ๆ ที่
เป็ นของจริ งและมี ความสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน
โดยผูเ้ รี ยนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง
ลองผิ ด ลองถูก กับ สิ่ ง นั้น ๆ จนเกิ ด เป็ นความเข้า ใจขึ้ น ส่ ว น
แนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่ งมีความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ที่ดีเกิดจากการ
สร้ า งพลัง ความรู้ ใ นตนเองและด้ว ยตนเองของผูเ้ รี ย น หาก
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนําความคิดของตนเองไป
สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะ
ทําให้เห็ นความคิ ดนั้นเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจน และเมื่ อ ผูเ้ รี ย น
สร้างสิ่ งใดสิ่ งใดขึ้นมา ก็หมายถึงการสร้างความรู้ข้ ึนในตนเอง
นัน่ เอง ความรู้ที่ผเู้ รี ยนสร้างขึ้นในตนเองนี้ จะมีความหมายต่อ
ผูเ้ รี ยน จะอยูค่ งทน ผูเ้ รี ยนจะไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอด
ให้ผูอ้ ื่นเจ้าใจความคิดของตนได้ดีนอกจากนั้นความรู้ ที่สร้ าง
ขึ้นเองนี้ ยังเป็ นฐานให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
อย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ดัง นั้ นแนวคิ ด ดัง กล่ า ว [5] จึ ง ถู ก นํา มา
ประยุกต์เป็ นแนวทางหลักในการออกแบบการเรี ยนการสอน
แบบสไมซี (SMISEA Model )แสดงดังภาพที่ 1
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จากภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ SMISEA เป็ นรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูว้ ิจัยได้ท าํ การศึ กษาเกี่ ยวกับ
นวัต กรรมทางการศึ ก ษา [6] แนวคิ ด ที่ เ ป็ นพื้ น ฐานของการ
จัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็ นสํ า คัญ หลัก การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน บทบาทหน้าที่ ของครู
แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อนํามา
วางเป็ นกรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นการค้นคว้า (Search : S) เป็ นขั้นที่ให้นกั ศึกษาได้ใช้
ช่ ว งเวลานอกเวลาเรี ย น ค้น คว้า และเตรี ย มเนื้ อ หา งานวิ จัย
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การเรี ย น ถื อ เป็ นการเตรี ย ม
ความพร้อม และให้ผเู้ รี ยนได้ซึมซับเนื้ อหาก่อนที่จะได้เข้าเรี ยน
ในห้ อ งเรี ย น ตามหั ว ข้อ ของการเรี ย นล่ ว งหน้า หรื อตามที่
ครู ผูส้ อน เป็ นผูม้ อบหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี ข องขั้น ตอนนี้ คื อ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งเชื่อมโยงกับการเรี ยนการ
สอนแบบค้นพบ เป็ นการเรี ยนการสอนลักษณะเดียวกับแบบ
การสื บ เสาะหาความรู้ นักเรี ยนเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติเ องโดยมี ค รู เป็ น
เพียงผูแ้ นะนําหรื อผูเ้ ริ่ มต้น
2) ขั้นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation : M) เป็ นขั้นตอนที่
ครู ผู้ส อนสร้ า งแรงจู ง ใจใฝ่ เรี ยนรู้ ใ ห้ กับ นั ก ศึ ก ษา ด้ว ยสื่ อ
มัลติมีเดีย หรื อเทคนิคทางการสอนรวมไปถึงการซักถามปั ญหา
ทบทวนความรู้เดิม กําหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรี ยนการ
ส อ น แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ที่ ต้ อ ง ก า ร เ ป็ น ขั้ น ต อ น ที่ สํ า คั ญ
เปรี ยบเสมือนประตูบานแรกสู่ การเรี ยนรู้ ตามหลักแนวคิดของ
ทฤษฎีพหุ ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)และทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
3) ขั้นการให้เนื้อหา (Information : I) ในขั้นตอนนี้ ผูส้ อน
จะต้องเตรี ยมใบเนื้อหา สื่ อการสอน และใช้ กลยุทธ์การสอนที่
เหมาะสมกับเนื้ อหา เช่นสอนแบบบรรยาย สลับกับการถามตอบ ให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมโดยการสาธิ ต จากสื่ อของจริ ง เป็ น
ต้ น และมี ก ารสรุ ปทุ ก ครั้ งที่ จ บหั ว ข้ อ ย่ อ ย เพื่ อ เป็ นการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนไปในตัว
4) ขั้นการแก้ปัญหา (Solving : S) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอน
ของการแก้ปัญหาโดยการสมมติปัญหาจากสถานการณ์จาํ ลอง
หรื อของจริ ง โดยมี ฐานทฤษฎี การแก้ปัญหามาจากขั้นนตอน

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ SMISEA
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06

นํ า เสนอเพาเวอร์ พอยต์ โปรแกรมจํ า ลอง (GUI) คู่ มื อ
โปรแกรมจํา ลอง แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมิ นเครื่ องมื อวิจยั
สําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงดังภาพที่ 2

Ed

ของการให้ เ นื้ อ หา เพื่ อ ฝึ กให้ผูเ้ รี ย นได้รู้ จัก การแก้ปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น เช่ น การทํา โจทย์ต ัว อย่ า ง ทํา แบบฝึ กหั ด การใช้
นวัต กรรมทางการศึ ก ษาเข้า มาช่ ว ยแก้ปั ญ หา เช่ น การใช้
โปรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์ หรื อใช้โปรแกรมช่วยคํานวณ
เป็ นต้น จะส่ งผลให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน
มากขึ้ น และรู้ จัก การแก้ปั ญ หาจากทฤษฎี ที่ เ รี ยน โดยใช้
เครื่ องมือที่มีอยูไ่ ด้ แนวคิดทฤษฎีของขั้นตอนนี้ คือ ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก ( Problem Based Learning )
5) ขั้นการประเมิ นผล (Evaluation : E) เป็ นขั้นที่ มี
ความสําคัญขั้นตอนหนึ่ งของขบวนการเรี ยนรู้ และการวัดผล
สัมฤทธิ์ ว่าผูเ้ รี ยนได้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้มีโอกาส นําเอาความรู้หรื อทักษะที่ได้จากการ
ค้ น คว้ า การรั บ เนื้ อหา การแก้ ปั ญหา มาใช้ ใ นการทํ า
แบบทดสอบ หรื อแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
6) ขั้นการนําไปใช้ (Apply : A) เป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษา
ต้องใช้เวลานอกห้องเรี ยนในการทํางานที่มอบหมาย ซึ่ งหลังจบ
การเรี ยนการสอน ครู -อาจารย์ จะเป็ นผูม้ อบหมายงานให้กบั
นัก ศึ ก ษา และนัก ศึ ก ษาจะนํา ความรู้ ท้ ัง หมดที่ ไ ด้รั บ นํา ไป
ประยุกต์ใช้ โดยการออกแบบ ทําแบบฝึ กหัดจากสถานการณ์
จําลอง หรื อทํางานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษาได้นาํ
เนื้ อหาทฤษฎีรวมไปถึงชุดการสอน สื่ อการสอนที่ ครู -อาจารย์
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ และเห็นภาพจริ งของ
การทํา งาน ขั้น ตอนนี้ ค รู -อาจารย์จ ะต้อ งมี เ กณฑ์ก ารสั่ง งาน
ตรวจงานที่ชดั เจน เพื่อเป็ นแนวทางในการประเมินผลงานของ
นักศึกษา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้คือ ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่ งเป็ นการ
นําความคิดของผูเ้ รี ยนไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และจะส่ งผลให้เห็ นความคิดนั้นเป็ น
รู ปธรรมที่ชดั เจนขึ้น

N

C
Te

ch

ภาพที่ 2 เครื่ องมือวิจยั

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
3.2.1 นําแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ SMISEA Model เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านเพื่อรับการ
ประเมิน และปรับปรุ งแก้ไข
3.2.2 นําแบบประเมินเครื่ องมือวิจยั (คู่มือครู แผนการ
สอน สื่ อการเรี ยน และการประเมินผล) เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5
ท่านเพื่อรับการประเมินและปรับปรุ งแก้ไข
3.2.3 ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ SMISEA กับกลุ่มตัวอย่าง 16 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
ตามสภาพจริ ง นักศึกษาภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า มจพ.

3. การดําเนินการ
3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย และพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้
SMISEA Model ประกอบไปด้วย คู่มือการใช้งาน SMISEA
Model แผนการเรี ยนการสอนเรื่ องสายส่ งความถี่สูง สื่ อ
NCTechEd06TTE01
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3.2.4 วิเคราะห์ การหาประสิ ท ธิ ภาพของรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ SMISEA Model
3.2.5 วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

4.2 ผลการประเมินเครื่องมือวิจัย (คู่มอื ครู แผนการสอน สื่ อ
การเรียน และการประเมินผล)
เครื่ องมือวิจยั ที่ ประกอบไปด้วยแผนการสอนเรื่ องสายส่ ง
ความถี่สูง สื่ อนําเสนอเพาเวอร์ พอยต์ โปรแกรมจําลอง คู่มือ
โปรแกรม และการประเมิ น ผล เมื่ อ ผ่ า นการประเมิ น จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยให้แบบประเมิ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
ได้ผลดังตารางที่ 2

3.3 การวิเคราะห์ ผลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
3.3.1 วิเคราะห์ ข อ้ มู ลทางสถิ ติข องแบบประเมิ นจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 รวมไปถึง แบบสอบถาม
ความพึ ง พอใจ (ข้อ 3.2.5) ด้ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS
เนื่ องจากข้อ คําถามที่ ป รากฏในแบบประเมิ น มี ลกั ษณะเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [7]
3.3.2 วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู้
SMISEA Model ด้วยวิธีการหาประสิ ทธิ ภาพของเมกุยแกนส์
[8]

Ed
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินเครื่ องมือวิจยั จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
Mean
S.D
แผนการสอน
4.34
0.11
สื่ อเพาเวอร์พอยต์
4.48
0.30
โปรแกรมจําลอง
4.68
0.11
คู่มือโปรแกรม
4.28
0.23
การประเมินผล
4.40
0.20
รวม 4.42
0.12

จากตารางที่ 2 พบว่าผูเ้ ชี่ยวประเมินเครื่ องมือวิจยั มีค่าเฉลี่ย
รวมที่ 4.42 ที่ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.12 ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ระดับมาก

ch

4. ผลของการวิจัย
ผลของการวิจยั แยกออกเป็ น 4 ส่ วนคือผลการประเมินด้าน
รู ป แบบ ด้า นเครื่ อ งมื อ การวิจัย ด้านประสิ ท ธิ ภ าพ และด้า น
ความพึงพอใจ ดังแสดงในหัวข้อต่อไปนี้

C
Te

4.3 ผลการวิเคราะห์ การหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
เรียนรู้ SMISEA Model
การหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์การหา
ประสิ ทธิภาพของเมกุยแกนส์ ได้ผลดังตารางที่ 3

4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้
SMISEA Model
รู ป แบบการเรี ยนรู้ ส ไมซี ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ถู ก ประเมิ น ความ
เหมาะสมโดยผู้เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า นผ่ า นแบบประเมิ น ความ
เหมาะสมด้วยข้อคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าได้ผลการ
ประเมินดังตารางที่ 1

S.D

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ประสิ ทธิภาพของเม
กุยแกนส์

1 16
2 16

12
12

7
11

1
6

3.56
9

1.67
1.67

29.67
75

1.1

*หมายเลข 1 คือแบบทดสอบก่อนเรี ยน และ 2 คือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ SMISEA
Model มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ที่
(1.1) ซึ่ งถือว่ามีประสิ ทธิภาพทางการเรี ยนรู้

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูเ้ ชี่ ย วประเมิ น ความเหมาะสมของ
รู ป แบบการเรี ย นรู้ มี ค่า เฉลี่ ย รวมที่ 4.42 ที่ ค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานที่ 0.20 ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับมาก
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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คะแนนเฉลี่ย

S.D
0.17
0.26
0.09
0.38
0.20

คะแนนตํ่าสุ ด

Mean
4.44
4.36
4.44
4.44
4.42

คะแนนสู งสุ ด

รายการประเมิน
1.รู ปแบบการเรี ยนการสอน
2.กิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอน
3.สื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
รวม

คะแนนเต็ม

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้

คะแนนแบบทดสอบ
จํานวนผูเ้ รี ยน

N

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การหาประสิ ทธิภาพ
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4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่ อการ
จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมิ น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค่ า ความพึ ง พอใจต่ อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน SMISEA Model ที่ระดับมาก ( x =
4.18 , S.D = 0.58) ดังตารางที่4

06

S.D
0.60
0.61
0.76
0.63
0.58

Ed

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
Mean
การเรี ยนการสอน
4.10
สื่ อนําเสนอเพาเวอร์พอยต์
4.11
โปรแกรมจําลอง
4.30
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
4.19
รวม 4.18

รู ป แบบการเรี ยนรู้ ผ่านเกณฑ์ก ารหาประสิ ท ธิ ภาพของเมกุย
แกนส์ ที่ระดับ 1.1 แสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้มีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี
4) ผูเ้ รี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่อ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
สไมซี ที่ระดับมาก ( x = 4.18 , S.D = 0.58) แสดงว่าผูเ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรี ยนการสอนและมีเจตคติที่ดีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนรู้
โดยภาพรวม รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งถือว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ SMISEA สามารถ
นําไปใช้กบั การเรี ยนการสอนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาชุดการ
สอนสํา หรั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ แล้ว นํา รู ป แบบการเรี ย นรู้ SMISEA
Model ไปทดลองหาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู้ต่อไป
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5. สรุ ปผลการวิจัย
บทความวิจยั นี้เป็ นการนําเสนอการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยมีแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนตามรู ปแบบ สไมซี (SMISEA Model) สําหรับการ
เรี ยนการสอนเรื่ องสายส่ งความถี่สูง โดยใช้ชุดการสอนและ
รู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ ผู้วิ จัย ได้พ ัฒ นาขึ้ น ซึ่ งผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้และคุณภาพของ
ชุดการสอนพบว่า
1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นผ่านการประเมิน
ความเหมาะสม จากผูเ้ ชี่ยวชาญที่ระดับมาก ( x = 4.42 , S.D =
0.20) ดังนั้นสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ สไมซี (SMISEA
Model) สามารถนําไปใช้เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2) เครื่ องมื อวิจัย ที่ พฒ
ั นาขึ้ นซึ่ ง ประกอบไปด้วย คู่มื อ ครู
แผนการสอน สื่ อ การสอน และโปรแกรมจํา ลองผ่า นการ
ประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่ระดับมาก ( x = 4.42 ,
S.D = 0.12) แสดงว่าชุดการสอนเรื่ องสายส่ งความถี่สูงที่สร้าง
ขึ้นสามารถนําไปเป็ นเครื่ องมื อประกอบการเรี ยนการสอนได้
เป็ นอย่างดี
3) ประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบสไมซี เมื่ อนําไป
จัด การเรี ยนการสอนกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง และดํา เนิ น การตาม
กระบวนขั้น ตอนของรู ป แบบ ผลปรากฏว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
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การวิจัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนบนอิ นเทอร์ เน็ต เรื่ อง วงจร
กรองความถี่ไมโครเวฟ สําหรั บการศึกษาด้ านวิศวกรรม และประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนบน
อิ นเทอร์ เน็ตที่ พัฒนาขึน้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนได้ ถูกพัฒนาขึน้ ภายใต้ รูปแบบการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน ของ
เอ็ดดี ้ (ADDIE Model) ที่ มีเนือ้ หาจํานวน 5 หน่ วยการเรี ยน ได้ แก่ วงจรกรองความถี่พาสซี ฟ การประมาณค่ าวงจรกรองความถี่
การแปลงสภาพวงจรกรองความถี่ สายส่ งไมโครสตริ ป และวงจรกรองความถี่ ไมโครเวฟ ผลการวิ จัยพบว่ า ประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนบนอิ นเทอร์ เน็ตที่ พัฒนาขึน้ มีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 71.20/72.23 ที่ ตาํ่ กว่ าเกณฑ์ มาตรฐานที่ กาํ หนด 80/80
และระดับความพึงพอใจของผู้เรี ยนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3. 74, S .D. = 0. 03) ที่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ กาํ หนด อย่ างไร
ก็ตาม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ตที่พัฒนาขึน้ สามารถนําไปใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
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คําสํ าคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต วงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ
Abstract

The objectives of this research were to develop a web based instruction (WBI) on the microwave filter for
engineering education and to evaluate the satisfaction of developed WBI by learners. The WBI was developed by
ADDIE model. The instructional content has five lessons, including passive filter, approximation of filter, filter
conversion, microstrip transmission lines and microwave filter. The research result shown that the efficient of the
developed WBI on microwave filter was equal to 71.20/72.2 percents that was less than the standard criterion. The

(

)

learner’s satisfaction was at the high level X = 3. 74, S .D. = 0. 03 , that was consistent with the hypothesis. However,
the developed WBI can be used effectively in the learning and teaching.
Keyword: Web Based Instruction, Microwave Filter
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ปั จ จุ บ ันวิวฒ
ั นาการทางด้า นเทคโนโลยีก ารสื่ อ สารได้
ก้า วหน้า ไปอย่า งรวดเร็ ว ซึ่ งในระบบการสื่ อ สารจะมี ก าร
กําหนดความถี่การใช้งานภายใน จึงจําเป็ นต้องมีวงจรกรอง
ความถี่เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ วงจรกรองความถี่จึงมี
บทบาทสําคัญมากในระบบสื่ อสาร [1], [2] วงจรกรองความถี่
แบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ 1.) วงจรกรองความถี่พาสซี พ (Passive
Filter) วงจรจะประกอบด้วย ขดลวดเหนี่ ยวนํา ตัวเก็บประจุ
และตัวต้านทาน 2.) วงจรกรองความถี่แอคทีฟ (Active Filter)
วงจรประกอบด้วยออปแอมป์ และทรานซิ สเตอร์
จากการสอบถามอาจารย์ผสู้ อนวิชาข่ายการสื่ อสารและสาย
ส่ ง พบว่าอาจารย์ใช้วิธีการบรรยายร่ วมกับสื่ อการสอนประเภท
แผ่นใสหรื อเพาเวอร์ พอยต์ และนักศึกษามีความสนใจเมื่อผูใ้ ช้
ใช้สื่อที่หลากหลาย จากการสอบถามนักศึกษาสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้ า ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จํานวน
20 คน ที่เคยเรี ยนวิชาข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนที่ผสู้ อนใช้อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยนักศึกษามีความต้องการสื่ อประกอบการเรี ยนการสอน ที่
หลากหลาย เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเตอร์ เน็ต
ในระดับมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 24.67 รองลงมา ได้แก่ ชุด
สาธิ ตร้อยละ 24.45 ชุดทดลองร้อยละ 20.04 สื่ อ Power point
ร้อยละ 12.33 โปรแกรมจําลองร้อยละ 10.79 และสื่ อของจริ ง
ร้อยละ 7.71 ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 1

ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง [3] การเรี ยนการสอนบนเว็บจึงจัดเป็ น
รู ปแบบการนําอิ นเทอร์ เน็ตมาใช้ในการจัดการศึ กษารู ปแบบ
หนึ่ งที่ มี ป ระโยชน์ ม าก [4] เพราะเป็ นการนํา ประโยชน์ข อง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง [5] มิใช่การสอนที่เป็ นการถ่ายทอดความรู้จากผูส้ อนแต่
เพี ย งฝ่ ายเดี ย ว แต่ เ ป็ นการเรี ยนรู้ ข องผู้เ รี ยนด้ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย [6] และเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยใช้
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารสารสนเทศกระตุ ้น ให้ ผู้เ รี ยน
สามารถเรี ยนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ [7] จากข้อมูล
ข้างต้นที่ กล่าวมา เป็ นแนวทางให้ผูว้ ิจัยสนใจที่ จะศึ กษาและ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต ในการ
นํา มาใช้เ ป็ นสื่ อ การสอนร่ ว มกับ การเรี ย นการสอนภายใน
ห้องเรี ยน เพื่อใช้ในรายวิชาข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง ซึ่ งจะ
ช่วยให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ รวมถึงช่วย
สนับ สนุ น ต่ อ การพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมทางด้า น
สาขาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ ตลอดจน
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเพิ่มขึ้น
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1. บทนํา

ภาพที่ 1 : สื่ อที่ตอ้ งการใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ปั จจุ บนั มี การนําระบบอิ นเทอร์ เน็ ตมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน เนื่ องจากอินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ที่มีศกั ยภาพในการสื่ อสารสู งและรวดเร็ ว ผูใ้ ช้สามารถส่ งและ
รั บ ข้อ มู ล ถึ ง กัน ได้ห ลายรู ป แบบทั้ง ที่ เ ป็ นข้อ ความ ภาพนิ่ ง
NCTechEd06TTE02

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนาและออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนบนอิ นเทอร์ เน็ต เรื่ องวงจรกรองความถี่ ไมโครเวฟ
สําหรับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
1.1.2 เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต
1.1.3 เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดย
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตที่พฒั นาขึ้น

1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต ที่
พัฒนามีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80
1.2.2 ผลการเปรี ยบเที ยบความก้าวหน้าทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ย นหลัง เรี ย นมี ค่ า สู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นโดยใช้บ ทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนบนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ พ ัฒ นาขึ้ นอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2.3 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ ยของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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นํา เสนอในรู ปไฮเปอร์ มี เ ดี ย ด้ว ยคุ ณ สมบัติ เ อกสารเว็บ ที่
สามารถนําเสนอข้อมูลได้ท้ งั ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว
เสี ยง วีดีทศั น์ สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังตําแหน่งต่างๆได้
ตามต้องการของผูพ้ ฒั นา ตลอดจนมีบริ การต่างๆบนเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ทําให้เกิดช่องทางการสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ย นกับ ผูส้ อน พร้ อ มทั้ง มี ร ะบบจัด การฐานข้อ มู ล เพื่ อ ใช้
ควบคุมและจัดการบทเรี ยน ได้แก่ ระบบการลงทะเบี ยนการ
ตรวจเช็คข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ รี ยน การตรวจสอบความก้าวหน้า
ทางการเรี ยน เป็ นต้น ส่ วนสนับ สนุ นการเรี ยนการสอนเป็ น
ส่ วนที่อาํ นวยความสะดวกต่อระบบการเรี ยนรู้สนับสนุนการทํา
กิจกรรมบทเรี ยนและเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนรู้
โดยลดข้อจํากัดทางด้าน เวลา และสถานที่ [8] ซึ่ งนับได้วา่ เป็ น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ที่สาํ คัญ

่ วข้ อง
2. ทฤษฎีทเี่ กีย

Ed

3. วิธีดาํ เนินการวิจัย
ขั้น ตอนการดํา เนิ น การพัฒนาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย
สอนบนอินเทอร์เน็ต มีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3

ch

ภาพที่ 2 : ADDIE Model

06

เทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้พ ฒ
ั นาเป็ น
เครื่ องมื อสําคัญที่เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนาจากบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (WBI) ให้เป็ นสื่ อการสอนที่ อยู่บน
พื้นฐานของเทคโนโลยีเครื อข่าย โดยมุ่งเน้นสนับสนุ นในการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทางการศึกษา
ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ จะใช้การออกแบบระบบ
การเรี ยนการสอนของ ADDIE Model แสดงดังภาพที่ 2 โดยมี
ขั้นตอนดังนี้

N
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2.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยการกําหนดหัว
เรื่ อง การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์เชิ ง
พฤติกรรม และการวิเคราะห์เนื้อหา
2.2 การออกแบบ (Design) ประกอบด้วยการออกแบบ
บทเรี ยน การออกแบบผังงาน การออกแบบบทดําเนินเรื่ อง และ
หน้าจอภาพการออกแบบ
2.3 การพัฒนา (Develop) เป็ นขั้นตอนการสร้ างเขียน
โปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
2.4 การนําไปใช้(Implement) เป็ นการนําเอาบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้กับ กลุ่ ม ทดลอง จากนั้น ทํา การปรั บ ปรุ ง
แก้ไข และนําไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ
2.5 การประเมินผล (Evaluation) โดยนําไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ กาํ หนด หลังจากนั้นให้ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบ
หลังบทเรี ยนและวัดผลสัมฤทธิ์ และแปลผลคะแนนที่ได้สรุ ป
เป็ นประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นการนํา
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ผ่ า น
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต มาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ มี การ
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3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาข่าย
การสื่ อสารและสายส่ ง เรื่ องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ
สําหรับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและสอบถามจากอาจารย์ผสู้ อน
3.2 วิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดเนื้อหาที่จะให้ผเู้ รี ยน
ได้เรี ยนรู้และนํารายละเอียดต่างๆไปออกแบบหน้าจอบทเรี ยน
แสดงหัวข้อของบทเรี ยนแสดงดังภาพที่ 4

3.5
ประเมิ นคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
3.6 นํา บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน บนอิ น เทอร์ เ น็ ต
เรื่ อง วงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี จํา นวน 20 คน เพื่ อ ดํา เนิ น การ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพ และประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่
มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตที่พฒั นาขึ้น
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและสรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) ใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest
Design [8] โดยมีผลของการวิจยั ดังนี้

ภาพที่ 4 : หัวข้อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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3.3 ออกแบบและสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนตาม
รู ปแบบของ ADDIE Model ที่ประกอบไปด้วยหน้ารายการเมนู
หลักของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หน้ารายการของแต่ละ
หน่วยการเรี ยน และแบบทดสอบ แสดงดังภาพที่ 5

06

4.
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4.1 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ างบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนบน
อิ นเทอร์ เน็ต ที่ ประกอบด้วยเนื้ อหา 5 บทเรี ยน ส่ วนการ
ลงทะเบียน ส่ วนช่วยเหลือ และแบบทดสอบ ผลของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ที่พฒั นาขึ้น แสดงดังภาพที่ 6 ถึงภาพที่ 12

ภาพที่ 6 : การสมัครสมาชิก
ภาพที่ 5 : แผนผังบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3.4 ทดสอบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต
ที่สร้างขึ้นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มทดลอง
ทําการปรั บปรุ ง และแก้ไขบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบน
อินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมและมีคุณภาพ

NCTechEd06TTE02

ภาพที่ 7 : การเข้าสู่ระบบ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของบทเรียน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บนอิ น เทอร์ เ น็ ต เรื่ อ งวงจรกรองความถี่ ไ มโครเวฟ โดยนํา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอิ นเทอร์ เน็ตไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 20 คน ได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ

ภาพที่ 8 : หน้าแรกของ WBI

06

หลังเรี ยน
วัดผลสัมฤทธิ์

จํานวน คะแนน ผลรวม
ค่าเฉลี่ย
ผูเ้ รี ยน
เต็ม คะแนน
20
50
712
35.60
20
60
868
43.40

ร้อย
ละ
71.20
72.23

ch
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ตางรางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน
คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนบนอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ พฒ
ั นาขึ้ น จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูเ้ รี ยนจํานวน 20 คน ผลของแบบทดสอบหลัง
บทเรี ยน มีค่าเฉลี่ย 35.60 คะแนน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ มี ค่าเฉลี่ย 43.40 คะแนน ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นมีค่าเท่ากับ 71.20/72.23 ที่มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80

ภาพที่ 9 : เมนูหลักของเนื้อหาในหน่วยการเรี ยน

C
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4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการเรี ยน

N

แบบทดสอบ จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ผูเ้ รี ยน
ก่อนเรี ยน
20
17.00
หลังเรี ยน
20
43.45

ภาพที่ 10 : หน้าจอบทเรี ยน WBI

t

Sig

3.66
3.10

26.772

.000**

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากผูเ้ รี ยน
จํานวน 20 คน โดยใช้แบบทดสอบจํานวน 60 ข้อ โดยก่อน
เรี ยนมีค่าเฉลี่ย 17.00 คะแนนและหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 43.45
คะแนน จากตารางมี ค่า t-test เท่ากับ 26.772 สรุ ปได้ว่า
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย นหลังเรี ยนมี ค่าสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพที่ 12 : หน้าจอแบบหลังบทเรี ยน
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้เรียน
การวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต แสดงดังภาพที่ 13

ผูเ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้เป็ นอย่างดี
สํา หรั บ ข้อ เสนอแนะในการพัฒ นางานวิ จัย ควรศึ ก ษาการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้นกับกลุ่มควบคุม
ที่เรี ยนด้วยการสอนปกติเพื่อทดสอบถึงประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยน
ที่พฒั นาขึ้น
6. บรรณานุกรม

X

S .D.

ระดับความ
พึงพอใจ

1. ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่ อง
2. ด้านการออกแบบบทเรี ยน
3. ด้านแบบทดสอบ
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

3.85
4.00
3.37
3.74

0.10
0.09
0.14
0.03

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
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ภาพที่ 13 : กลุ่มตัวอย่างใช้งานบทเรี ยนและประเมินผล
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ตารางที่ 3 แสดงผลของการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูเ้ รี ยนที่ มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอิ นเทอร์ เน็ ต
เรื่ องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟที่พฒั นาขึ้น โดยความพึง
พอใจมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (X = 3. 74, S .D. = 0. 03) โดย

N

พบว่าผูเ้ รี ย นมี ความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรี ยนมาก
ที่สุด (X = 4. 00, S .D. = 0. 09)

5. สรุ ปผลและอภิปรายผล
บทความวิ จั ย นี้ ได้ นํ า เสนอการพัฒ นาและทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนอินเทอร์ เน็ต
เรื่ อง วงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ โดยผลของประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นมีค่าเท่ากับ 71.20/72.23 ที่มีค่าตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80 เนื่องจากเนื้อหาของบทเรี ยนมี
ลักษณะเป็ นการคํานวณและมีความซับซ้อนมากซึ่ งผูเ้ รี ยนควร
มี พ้ื น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ดี แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามบทเรี ยนที่
พัฒนาขึ้ นสามารถส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนที่ ดี และผูเ้ รี ยนมี ค วามพึง พอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผูส้ อนสามารถนําบทเรี ยนดังกล่าวไปใช้ประกอบการสอนและ
NCTechEd06TTE02
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การพัฒนาชุดคู่มือการซ่ อมบํารุงระบบเทคโนโลยีโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ 3G
โดยใช้ การเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ สําหรับวิศวกรปฏิบัตกิ าร
Development of Maintenance Manual Package on 3rd Generation Mobile
Technology using Experience Leaning for Operating Engineers
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งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดคู่มือการซ่ อมบํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100 MHz ของวิศวกรซ่ อม
บํารุ งประจําศูนย์ วิศวกรรมจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานสําหรั บงานซ่ อมบํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์ เคลื่อนที่
3G หรื อเรี ยกว่ า Node-B สําหรั บการแก้ ปัญหาเมื่อสถานีฐานมีปัญหาในการให้ บริ การจากเหตุการณ์ ต่างๆ เช่ นอุปกรณ์ เสี ยหาย การ
ไม่ ส่งสั ญญาณการเสี ยของอุปกรณ์ เป็ นต้ น การออกแบบชุดคู่มืองานซ่ อมบํารุ งสถานี ฐาน Node-B โดยใช้ ทฤษฏี การเรี ยนรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ มีเนือ้ หาประกอบด้ วย ความรู้ พืน้ ฐานของสถานีฐาน Node-B การคอมมิชชั่นนิ่ง Node และงานซ่ อมบํารุ งสถานีฐาน

Node-B ผลการทดสอบพบว่ าชุดคู่มือการซ่ อมบํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G สําหรั บวิศวกรปฏิบัติการสามารถใช้ งานใน

N

ด้ านการซ่ อมบํารุ งได้ อยู่ในระดับดี มาก ส่ วนผลการประเมินความพึ งพอใจหลังการทดลองใช้ งานโดยพนักงานที่ ปฏิ บัติงานด้ าน
วิศวกรรม จํานวน 25 คน พบว่ าการประเมินความพึงพอใจในการใช้ งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  4 .5 8 ) ดังนั้นสรุ ปได้ ว่าชุด
คู่มือการซ่ อมบํารุ งสถานี ฐานที่ สร้ างขึ น้ สําหรั บวิศวกรปฏิ บัติการ สามารถนําไปใช้ งานได้ ทุกภูมิภาค ที่ มีการติ ดต่ ออุปกรณ์ การ
สื่ อสารด้ วยเทคโนโลยีโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G และรองรั บการดําเนินงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ เป็ นอย่ างดี
คําสํ าคัญ : ชุดคู่มือการซ่อมบํารุ ง, สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G , ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่
Abstract
This research aims to develop a preventive maintenance manual package for 3rd generation mobile technology of
2,100 MHz base stations, engineering center of mobile maintenance engineers in Surin and Buriram province. The 3G
base station maintenance center called Node-B is responsible the service solutions to solve every event problems, such
as equipment damage, loss of equipment. The designed preventive maintenance manual package of Node-B base station
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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consists of a fundamental Node-B base station, the node commission and the maintenance of Node-B base station. The
research results shown that the developed preventive maintenance manual package for 3rd generation mobile technology
can be used effectively for maintenance engineers. The assessment of satisfaction after trial by 25 engineers found that
the overall satisfaction was at the very level ( x  4 .5 8 ). Finally, the developed preventive maintenance manual
package can be used in the training to repair the equipments of 3rd generation mobile technology in Thailand.

Keyword: Preventive Maintenance Manual, 3rd Generation Mobile Technology,
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ระบบการสื่ อสารบนเครื อข่ายเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้
สายในยุคปั จจุบนั อุปกรณ์ที่ใช้งานนั้นจะเป็ นอุปกรณ์ที่มีความ
ผสมผสานจากการนําข้อมูลข่าวสาร [1] และเทคโนโลยี การ
ให้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 2,100 MHz ซึ่ งเป็ น
เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ใ ห้ บ ริ การของบริ ษัท แอดวานซ์ อิ น โฟร์
เซอร์ วิ ส จํา กัด (มหาชน) ที่ ต ้ อ งครอบคลุ ม ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
โดยเฉพาะในปี นี้ ทางบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆให้กบั พนักงานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการบริ หาร
จัดการเครื อข่ายที่ทีมงานดูแลอยู่ให้ทว่ั ทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็ ว
เช่ น งานติ ดตั้งสถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่ อน งานบริ หารจัดการ
ระบบโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ง านควบคุ ม ระบบเครื อ ข่ า ยเมื่ อ เกิ ด
ปั ญหา [2] และงานซ่ อมบํารุ งสถานี ฐาน อย่างไรก็ตามสถานี
ส่ วนใหญ่จะขาดคู่มือและวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีในการ
ตรวจซ่ อ มบํา รุ ง ให้กับ วิ ศ วกร ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง ได้นํา แผนการ
ฝึ กอบรมที่เน้นทฤษฏีการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ที่มีท้ งั หมด 6
ขั้นตอน มาเป็ นแนวทางในการพัฒนางานวิจยั ครั้งนี้ โดยแสดง
ดังภาพที่ 1 ที่มีรายละเอียดดังนี้

1. ขั้นจัดประสบการณ์(Experiencing) เป็ นขั้นตอนลงมือ
ปฏิ บตั ิหรื อทํากิ จกรรมแล้วทําให้ผูเ้ รี ยนนําความรู้ เดิ มบวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้จากการลงมือทํา
2. ขั้นนําเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์(Publishing)
เป็ นขั้นการพูด การเขียน
3. ขั้นอภิปลาย (Discussing) เป็ นขั้นการอภิปลายซักถาม
เพื่ อ ความเข้า ใจข้อ มู ล ที่ ชัด เจนและเพื่ อ ให้ไ ด้แ นวคิ ด ต่ อ การ
ประยุก ต์ใ ช้ข้ ัน นี้ ทั้ง ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นอาจร่ ว มกัน ในการตั้ง
คําถามเพื่อการอภิปรายร่ วมกัน
4. ขั้น สรุ ป พาดพิง (Generalizing) เป็ นขั้น ของการ
สรุ ปผลการเรี ยนรู้ เ รื่ องย่ อ ยที่ ไ ด้ม าจากกระบวนการทั้ง 3
ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น
5. ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) เป็ นขั้นการนําสิ่ งที่ได้จาก
การเรี ย นรู้ ไปประยุก ต์ใช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ซึ่ งอาจจัด ทํา เป็ น
ลักษณะโครงการ การทดลอง การนําไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อ
การค้นคว้าวิจยั
6. ขั้นการประเมิน (Evaluating) เป็ นขั้นการประเมินผล
จากการกระทําในทุกขั้นตอนโดยผูส้ อนและนักเรี ยนช่วยการ
ประเมินผลงานร่ วมกันทั้งหมด
จุ ดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ใน
งานตรวจซ่ อมบํารุ งสถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่
2,100 MHz ภายใต้มาตรฐานเทคโนโลยี 802.11 [3] ให้กบั
วิศวกรหรื อพนักงาน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100
MHz โครงสร้างหลักประกอบด้วย RNC (Radio Network
Controller) สถานี ฐาน (Node-B)และโทรศัพท์ (UE:UMTS
Equipment)[5] แสดงดังภาพที่ 2
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1. บทนํา

Mobile Maintenance Engineers

ภาพที่ 1 ทฤษฏีการเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์

NCTechEd06TTE03

130

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

2. การดําเนินการวิจัย
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หน้าที่ของ RNC (Radio Network Controller) คือควบคุม
การใช้ทรั พยากรของสถานี ฐานดูแลการต่อเชื่ อมกับเครื่ องลูก
ข่าย, ปรับ เรื่ องการทํา Power Control, ควบคุมการทํา Handover
และการเข้ารหัส หน้าที่ ของสถานี ฐาน(Node-B) คื อรั บ/ส่ ง
สัญญาณ Radio,เข้ารหัส/ถอดรหัสให้กบั Channel, แก้ไข
ข้อผิดพลาดข้อมูลที่เกิดจาก Radio และทําการ Closed loop
power control หน้าที่ของโทรศัพท์หรื อ UE คือติดต่อสื่ อสารกับ
สถานีฐาน
การสื่ อสารยุค 3G จะเปลี่ยนความถี่เป็ น 2,100 MHz จึงมี
การเน้น ที่ คุ ณ ภาพของภาคสั ญ ญาณคลื่ น วิ ท ยุ เ ปรี ยบได้กับ
กําลังไฟฟ้ า ของข้อมูลเทียบกับระดับความเข้มของสัญญาณ
รบกวนคือ Eb/N0
Eb = Signal power (Prx) / Data rate (R) เป็ นค่าพลังงานของ
แต่ละบิตข้อมูล และ N0 = Interference density (I) / Bandwidth
(W) เป็ นระดับความเข็มของสัญญาณรบกวน [4]
ปั จจุ บนั เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
3G ความถี่ 2,100 MHz ส่ วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถใน
การบริ หารจัด การและการซ่ อ มบํา รุ งเพราะส่ ว นหนึ่ งเป็ น
เทคโนโลยีที่เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2556 อีกทั้ง
พนักงานที่เข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ขาดความสามารถในการแก้ไข
ปั ญหาด้วยตนเอง ดังนั้นทางศูนย์วิศวกรรมจังหวัดสุ รินทร์ ได้
คิดค้นวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาชุดคู่มือการตรวจซ่อม
บํารุ งสถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100 MHz
สําหรับวิศวกรซ่อมบํารุ งประจําศูนย์วิศวกรรมและการถ่ายทอด
ความรู้แบบใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันรวมทั้งในอนาคตต่อไป
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

การดําเนิ นการวิจยั จะเริ่ มจากการศึกษาข้อมูลและหลักการ
ทํางานของระบบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100
MHz เพื่ อ จัด ทํา คู่ มื อ การตรวจซ่ อ มบํา รุ ง สํา หรั บ วิศ วกรซ่ อ ม
บํารุ งประจําศูนย์วิศวกรรมและทําการออกแบบโครงสร้างของ
คู่มือตรวจซ่ อมตามรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้ว โดยดําเนิ นการตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 20 สิ งหาคม 2556 จากนั้นออกแบบ
เนื้ อหาเพื่อให้ครอบคลุมงานซ่ อมบํารุ ง ระบบฐานราก ระบบ
ไฟฟ้ า ระบบการส่ งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดขัดข้อง ระบบทรานส
มิ ช ชั่น ที่ เ ป็ นไฟเบอร์ อ อฟติ ค ระบบเสาอากาศ สายอากาศ
รวมทั้งอุปกรณ์ สถานี ฐาน และจัดทําคู่มือการตรวจซ่ อมบํารุ ง
สําหรับวิศวกรซ่ อมบํารุ ง เมื่อทําการออกแบบเสร็ จแล้วกําหนด
วัต ถุ ป ระสงค์แ ต่ ล ะหัว ข้อ จัด ทํา เนื้ อ หาทั้ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ
ทดสอบการลงมื อซ่ อมบํารุ งจริ งกับอุปกรณ์ จริ งหน้างานและ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในส่ ว นที่ มี ค วามบกพร่ อ งโดยมี ผู้เ ชี่ ย วชาญ
ตรวจสอบ เพื่อนําผลมาทําการวิเคราะห์ สรุ ปและประเมิ นผล
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการดําเนิ นงาน
ใ น ก า ร จั ด ทํ า คู่ มื อ ก า ร ต ร ว จ ซ่ อ ม บํ า รุ ง ส ถ า นี ฐ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100 MHz สําหรับวิศวกรซ่อม
บํารุ ง ที่ดาํ เนิ นการปฏิบตั ิงานซ่ อมบํารุ งจริ งหน้างานและมีการ
บันทึกผลเพื่อเก็บไว้เป็ นผลงานในการประเมินแต่ละรอบปี จาก
การทดสอบภายใต้ค วามร่ วมมื อ จากวิ ศ วกรที่ สั ง กั ด ศู น ย์
วิศวกรรมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทั้งหมด ของ
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (มหาชน) จํากัด โดยขั้นตอน
การนําคู่มือที่ จดั ทําขึ้นไปใช้งานจริ งและมีการรวบรวมผลการ
แก้ปัญหาเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ศูนย์วศิ วกรรมอื่น
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ภาพที่ 5 โครงสร้างฐานตูอ้ ุปกรณ์สถานีฐาน 3G
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จากภาพที่ 5 เป็ นการติดตั้งขาตั้งเหล็ก Stand ชนิดมีชุด Lock
กันขโมย ของโครงสร้างฐานตูอ้ ุปกรณ์สถานี ฐาน 3G ที่มีความ
สูง 1.00 เมตร

Ed

2.2 ศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์กบั สถานีฐาน
จากการศึกษางานออกแบบตามข้อ 2.1 งานตัดตั้งฐานราก,
ติดตั้งตูอ้ ุปกรณ์กบั สถานี ฐานกับจุดที่ล็อคน็อตและสกรู เพื่อให้
ฐานของสถานีฐานมีความแข็งแรงและมัน่ คง แสดงดังภาพที่ 6

ch

ภาพที่ 3 ขั้นการดําเนินงานออกแบบคู่มือซ่อมบํารุ งสถานีฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
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2.1 ศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
ดํา เนิ น การศึ กษาโครงร่ า ง ตู้อุ ป กรณ์ ส ถานี ฐ าน 3G ความถี่
2,100 MHz โดยเสามีความสู ง 2.50 เมตร ระบบฐานตู้ 0.8 เมตร
ความสู งฐานของตู้ 0.5 เมตร และระบบระบายความร้ อ น
ด้านหน้าหลัง แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 6 สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

2.3ศึกษาและติดตั้งระบบไฟฟ้ าทรานสมิชชัน่ และสายอากาศ
การดํา เนิ ง านจะเริ่ มต้น โดยการประกอบระบบจ่ า ยไฟ
แบตเตอรี่ ติดตั้งอุปกรณ์ทรานสมิชชัน่ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์
สถานี ฐาน (Node B) ระบบสายอากาศ งานติดตั้งไฟเบอร์ ออฟ
ติค (Fiber Optic) เชื่อมต่อกับสถานีฐานอื่นๆและระบบการส่ ง
สัญญาณเตือน (Alarm)

ภาพที่ 4 แบบร่ างตูอ้ ุปกรณ์สถานีฐาน 3G

ภาพที่ 7 การติดตั้งระบบจ่ายไฟและระบบทรานสมิชชัน่
NCTechEd06TTE03
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ระบบจ่ายไฟฟ้ าเกิดขัดข้องทําให้สถานี ฐานล่ม(Down) ทีม
ซ่ อมบํารุ งจะต้องเข้าแก้ไขทันที การตรวจซ่ อมจะต้องวิเคราะห์
ตั้ง แต่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากศู น ย์จ นถึ ง หน้า งาน การแก้ไ ขมี ท้ ัง การ
เปลี่ ยนอุ ปกรณ์ และการแก้ไขส่ วนที่ ขดั ข้อง สําหรั บงานซ่ อ ม
สายเคเบิลออฟติคอาจเกิดจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน เช่น ถูกของมี
คมบาด รถยนต์เกี่ยวสาย จากการโดนยิง สัตว์กดั แทะและเสื่ อม
เป็ นต้น

06

2.5 การออกแบบคู่มือการตรวจซ่อมบํารุ งสถานีฐาน
จากข้อ มู ล การจดบัน ทึ ก ภาพและตัว อักษรหรื อ Checklist
ของงานซ่ อมบํารุ งอุปกรณ์ทุกวันได้มีการรวบรวมเป็ นเอกสาร
เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านและเป็ นประโยชน์ กับ
วิศวกรที่จะเข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่จะได้มีความต่อเนื่ องของงาน
ทั้งเป็ นข้อมูลในการพัฒนาตนเองของพนักงานปั จจุบนั ผูว้ ิจยั จึง
ได้จดั ทําใบรายงานผลการตรวจซ่ อมสถานี ฐานแสดงดังภาพที่
10 และคู่มืองานซ่อมบํารุ งสําหรับวิศวกรขึ้น แสดงดังภาพที่ 11

ch
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ภาพที่ 7 แสดงอุ ป กรณ์ ภ าคจ่ า ยไฟที่ จ่ า ยไฟเอาท์พุ ต เป็ น
ไฟฟ้ ากระแสตรง เร็ คติฟายมีค่าเป็ นกําลังวัตต์ เช่น 2,000 watts
แรงดันที่จ่ายไฟกับอุปกรณ์ในสถานี ฐานมีค่าเท่ากับ 48 Volts
สําหรั บระบบทรานสมิชชัน่ จะเป็ นระบบ IP RAN มี การ
เชื่ อ มต่ อ เป็ นสายไฟเบอร์ อ อฟติ ค ระหว่า งสถานี ฐ านและตัว
ควบคุมสถานี ฐานและมีการต่อสายอินเตอร์ เฟสไปยังอุปกรณ์
สถานี ฐาน (Node B) และอุปกรณ์ภายในสถานี ฐานจะใช้
พลังงานน้อยทําให้ระบบแบคอัฟไฟฟ้ ากระแสตรงจะลดขนาด
ลงด้วยจึงมีแบตเตอรี่ ขนาด 12 Volts (DC) 100 AH จํานวน 4
โมดูลต่อในลักษณะอนุกรมกันเพื่อให้ได้แรงดันเท่ากับอุปกรณ์
ใช้งาน 48 Volts [6]
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ภาพที่ 8 แบบงานติดตั้งสายอากาศ (Antenna)

ภาพที่ 8 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์จากสถานี ฐาน (Node B)
จะต่อด้วยสายไฟที่เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง 48 Volts และ
สายไฟเบอร์ ออฟติค (Fiber Optic) ขึ้นไปที่อุปกรณ์ RRU และ
ต่อสายส่ ง (Feed) เข้ากับตัวสายอากาศ (Antenna)

ภาพที่ 10 ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจซ่อมสถานีฐาน

N

2.4 การตรวจซ่อมสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
เป็ นขั้น ตอนการแก้ไ ขปั ญ หาเมื่ อ ระบบสถานี ฐ านเกิ ด มี
ปั ญหาทางทีมงานต้องเข้าทําการแก้ไขให้เสร็ จตามระยะเวลาที่
กําหนดตามความสําคัญ ของงาน[7] เพื่ อ ให้เปิ ดใช้บ ริ ก ารกับ
ผูใ้ ช้บริ การ ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 11 คู่มือตรวจซ่อมบํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

ภาพที่ 9 งานตรวจซ่อมระบบจ่ายไฟและระบบไฟเบอร์ออฟติค
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลงานซ่อมบํารุ ง
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ในการนํ า ไปใช้ ง านออกแบบ จึ ง มี ก าร
แบ่ ง แยกงานซ่ อ มบํา รุ งเป็ น 3 ส่ ว นคื อ ด้ า นระบบไฟฟ้ า
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การทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับงานซ่ อม
บํา รุ ง สํ า หรั บ วิ ศ วกรปฏิ บ ัติ ก ารด้ว ยคู่ มื อ ซ่ อ มบํา รุ ง ผลการ
ทดสอบการนําคู่มือซ่ อมบํารุ งสถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
สามารถนําไปซ่ อมบํารุ งกับสถานี ฐานที่เกิดปั ญหาเช่นเดียวกัน
ได้ ซึ่ งสรุ ปได้วา่ คู่มือซ่ อมบํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
สามารถนําไปใช้งานกับศูนย์วิศวกรรมในภูมิภาคอื่ นๆได้ใน
ระดับดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานคู่มือซ่ อมบํารุ ง
สถานี ฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ของวิศวกรผูใ้ ช้งานที่จงั หวัด
สุ รินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 25 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของวิศวกรผูใ้ ช้งาน
หัวข้ อประเมินความพึงพอใจ
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2.7 การจัดคู่มือซ่อมบํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G
การดําเนิ นการจัดทํารู ปเล่มของคู่มือซ่ อมบํารุ งสถานี ฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยการแบ่งงานซ่ อมบํารุ งของวิศวกร
เป็ น3 ส่ วน ดังนี้
1. ระบบไฟฟ้ า (Facility) งานซ่อมจะเกี่ยวกับอุปกรณ์แปลง
ไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟกระแสตรง ระบบแอร์ แบตเตอรี่ และ
ระบบไฟกระพริ บบนเสารับ-ส่ งสัญญาณและไฟส่ องสว่าง
2. ระบบรับ-ส่ งสัญญาณวิทยุ (RNPO: Radio Network
Performance Operations) การเปลี่ยนอุปกรณ์สายอากาศที่เสี ย
เช่น ปรับมุมองศา Antenna, RRU, สายออฟติค และการปรับจูน
ค่าพารามิเตอร์ เช่น กําลังส่ ง (Power) ของสัญญาณ
3. ระบบทรานสมิชชัน่ (Transmission) จะเกี่ยวข้องกับสาย
ออฟติ ค เป็ นส่ ว นมากรวมถึ ง อุ ป กรณ์ ที่ อ ยู่ใ นสถานี ฐ านที่ ท ํา
หน้าที่ เปลี่ ยนสัญญาณแสงเป็ นสัญญาณโทรศัพท์ที่ทาํ งานใน
ระบบ IP RAN(Internet Protocol Radio Access Network) จน
ทํา ให้ ไ ด้คู่ มื อ ซ่ อ มบํา รุ งที่ ส มบู ร ณ์ ใ ช้ใ นงานซ่ อ มบํา รุ งใน
ปั จจุบนั

3. ผลของการดําเนินงาน

06

(Facility) ด้านภาคส่ งสัญญาณวิทยุ (RNPO: Radio Network
Performance
Operations)
และด้า นทรานสมิ ช ชั่น
(Transmission)

C
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ด้ านเนือ้ หาหลักสู ตร
1. ระบบข้อมูลของสถานี
2.รู ปแบบเนื้อหา
3. ความต่อเนื่องเนื้อหาของคู่มือ
4. เนื้อหามีความทันสมัยต่อเทคโนโลยี

N

2.8 การทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจ
หลัง จากพัฒนาชุ ดคู่ มื อ ตรวจซ่ อ มบํารุ ง แล้ว จึ งได้ท าํ การ
ทดลองให้ทีมงานลงมือซ่ อมบํารุ งโดยใช้คู่มือซ่ อมบํารุ งสถานี
ฐานที่พฒั นาขึ้น พบว่าการดําเนิ นงานแล้วเสร็ จทันเวลา ทําให้
ที ม งานมี ค วามเชี่ ย วชาญในงานที่ ล งมื อ ปฏิ บ ัติ และเพื่ อ เกิ ด
คุ ณ ภาพของการใช้ง านคู่ มื อ งานซ่ อ มบํา รุ ง จึ งนํา เครื่ อ งมื อ ที่
พัฒนาขึ้ นไปประมิ นความพึงพอใจ โดยเครื่ อ งมื อในการ
ประเมิ นความพึงพอใจ จะออกแบบใช้ระดับความคิดเห็ นของ
ผูใ้ ช้งานที่แบ่งเป็ น 5 ระดับโดยใช้ Likert Scale ที่มีเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้วิธีถ่วงนํ้าหนัก แล้ว
หาค่าเฉลี่ยของแต่ละรายการ สําหรับการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั เป็ นพนักงานสายงานปฏิบตั ิการด้านระบบเครื อข่าย
ในศูนย์วิศวกรรมจังหวัดสุ รินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทาํ การ
ทดลองใช้งาน มีจาํ นวน 25 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบ
เจาะจง (Purposive Sample)
NCTechEd06TTE03

5. ความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
ด้ านระบบการจัดการอบรม
6. ความรู ้ของทีมงานมีความเหมาะสม
7. ความจําเป็ นในการปรับพื้นความรู ้
8. ประสิ ทธิ ภาพในการวัดผล
9. แหล่งข้อมูลมีจาํ นวนเพียงพอ
10. ความสําคัญของคู่มือซ่อมบํารุ ง
ด้ านการฝึ กอบรม
11. ระยะเวลามีความเหมาะสม
12. การฝึ กสอนการใช้ค่มู ือเหมาะสม
13. กิจกรรมระหว่างฝึ กใช้งานคู่มือ
14. อุปกรณ์และสื่ อประกอบการฝึ ก
15. สถานที่ในการใช้งานคู่มือเหมาะสม
ด้ านผลสั มฤทธิ์ต่อตนเองหลังการศึกษา
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4.44
4.20
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0.601
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มาก
มาก
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0.531
0.30

มากที่สุด
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4.26
4.32
4.28
4.58
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0.590
0.559

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
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ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ง านที่ ผู้ใ ช้ง าน
ประเมินมีค่าระดับสู งสุ ด ได้แก่ มีความรู้และเข้าใจในงานซ่ อม
บํารุ งทางวิศวกรรม ( x  4.93 ) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด ได้แก่การ
ฝึ กสอนการใช้คู่มือเหมาะสม ( x  4.03 ) และเฉลี่ยทั้งหมดใน
ทุกๆ ด้านมีค่าเท่ากับ x  4.58 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าชุดคู่มือซ่ อม
บํารุ งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G มีประสิ ทธิ ภาพดี

6. เอกสารอ้ างอิง

06

16. ความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับ
17. มีความรู ้และเข้าใจในงานซ่อม
บํารุ งทางวิศวกรรม
18. เข้าใจในบทบาทวิศวกรซ่อมบํารุ ง
19. ความพึงพอใจในคู่มือซ่อมบํารุ ง
20. หลักสู ตรมีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ค่มู ือ
ค่ าเฉลีย่ ทั้งหมด

4. สรุ ปผล
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งานวิ จัย นี้ เสนอการออกแบบคู่ มื อ ซ่ อ มบํา รุ ง สถานี ฐ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100 MHz ของวิศวกรประจํา
ศูนย์วิศวกรรมในพื้นที่จงั หวัดสุ รินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ผลการทดสอบพบว่าสามารถนําคู่มือการซ่ อมบํารุ งสถานี ฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ความถี่ 2,100 MHz ไปใช้งานการซ่อม
บํารุ งสถานี ฐานได้เป็ นอย่างดี มีประโยชน์กบั ผูน้ าํ ชุดคู่มือนี้ ไป
ใช้งานและมี ค วามพึงพอใจในระดับมากที่ สุด สําหรั บ พัฒนา
ระบบให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.) ควรให้มีการพัฒนาคู่มือฉบับย่อให้มีขนาดกะทัดรัดมาก
ขึ้น เหมาะกับการนําติ ดตัวขณะออกปฏิ บตั ิ การซ่ อมบํารุ งสถานี
ฐาน
2.) ควรปรับปรุ งในส่ วนของข้อมูลและเนื้ อหาทางทฤษฎีให้
มากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
5. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณศูนย์ปฏิบตั ิการวิศวกรรมจังหวัด
สุ รินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ที่สนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ใน
การทําวิจยั และขอขอบพระคุณพนักงานสายงานปฏิบตั ิการใน
การตอบแบบสอบถาม
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การพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิภาพของชุดการสอนเรื่องวงจรไมโครเวฟ
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model
The Development and Efficiency Validation of an Instructional Package
on Passive Microwave Circuits Using PESDEEP Learning Model

สมศักดิ์ ธนพุทธิ วิโรจน์ 1,2 และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล2
1

Ed
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น 150 ถ.ศรี จันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40000
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บทความวิจัยที่ นาํ เสนอนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนรู้ และชุดการสอนปฏิ บัติการ
สําหรั บรายวิ ชาปฏิ บัติการวิ ศวกรรมโทรคมนาคมกรณี ศึกษาเรื่ องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซี พ โดยเริ่ มต้ นจากการศึ กษากรอบ
แนวคิ ด รู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบต่ างๆ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง จากนั้นพัฒนาและออกแบบเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เรี ยกว่ า PESDEEP Model และชุ ดการสอนปฏิ บัติการ เรื่ องวงจรไมโครเวฟ ที่
ประกอบด้ วย ใบประลอง สื่ องานนําเสนอเพาเวอร์ พอยต์ ชุ ดทดลอง โปรแกรมจําลอง และแบบทดสอบ หลังจากนั้นนําไปให้
ผู้เชี่ ยวชาญจํานวน 9 ท่ านทําการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนรู้ และชุดการสอนปฏิ บัติการ พบว่ ามีความเหมาะสม
ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.24 และค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.43 ตามลําดับ) สุ ดท้ ายนําไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่ างที่ มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่ น จํานวน 25 คน ผลการวิ จัยพบว่ า ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอนปฏิ บัติมีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 81.27/84.05 ที่ สอดคล้ องตามมาตรฐานที่ กาํ หนด 80/80 และความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่ มีต่อเครื่ องมือวิจัยที่ สร้ างขึน้ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.98) ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นรู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP Model และชุดการสอนปฏิ บัติการที่
พัฒนาขึน้ สามารถนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอนปฏิบัติการด้ านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสํ าคัญ : รู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP วิชาปฏิบตั ิการวิศวกรรมโทรคมนาคม วงจรไมโครเวฟแบบพาสซี พ
Abstract
The objectives of this research have to develop and test the efficiency of a learning model and an instructional
package on passive microwave circuits using PESDEEP learning model. The research processes consist of following
steps; to study the concept map and the trend of learning model. Next, to develop and design the student centered
learning model called the PESDEEP learning model. Next, we developed and created the laboratory instructional
package of passive microwave circuits that consists of an experiment sheets, power point presentation, experiment set,
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simulation program, and achievement test. After that, to evaluate the quality of developed learning model and
instruction package by 9 experts. The result showed that the PESDEEP learning model and the developed laboratory
instruction package are more appropriate ( X  4.24, X  4.43 , respectively). Finally, the developed research tools
have used to try out with the 25 sample students at Rajamangala university of Technology Isan, Khonkaen campus. The
research result showed that the efficiency of developed instruction package has 81.27/84.05 and the learner's
satisfaction was more satisfy level ( X  3.98 ) which agreed with the research hypothesis. The proposed PESDEEP
learning model and the instructional package can be used effectively in the teaching of telecommunication engineering
laboratory.

06

Keywords: PESDEEP learning Model, Telecommunication engineering laboratory, Microwave passive circuits

ซับซ้อน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในรายวิชานี้
ค่อนข้างตํ่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั [3, 4] นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ [5] โดย
สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เรี ยกว่า Think– Pair–Share ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
เป็ นส่ วนใหญ่ หรื องานวิจัย [6] ได้สร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่
เรี ยกว่า Kagan Cooperative Learning ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้
ที่เน้นให้ใช้การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ นอกจากนี้ [7] ได้
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้เรี ยกว่า SEDEA ใช้สาํ หรับการเรี ยน
การสอนทฤษฏี ที่ เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็ นสํ า คัญ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
รู ปแบบการเรี ยนรู้ เหล่านั้นรองรั บกับการสอนเรี ยนการสอน
ทางด้านทฤษฎีเท่านั้น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนด้านปฏิบตั ิการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม เรื่ องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซี พ ที่ทาํ
ให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะปฏิบตั ิ และเข้าใจเนื้อหาได้เป็ นอย่างดี

1. บทนํา
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การจัด การเรี ย นการสอนที่ ต ้อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
และเป็ นไปตามความต้องการของสังคม จะเป็ นกระบวนการ
ศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ หรื อความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พ
และเจตคติที่ดี เพื่อให้สามารถประกอบอาชี พที่ตนเลือกได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ [1] ซึ่ งผูส้ อนต้องมีวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนตามลักษณะของเนื้อหาที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และเลือก
วิ ธี ก ารสอนที่ เ หมาะสมในการถ่ า ยทอดเนื้ อ หานั้น ๆ ให้ แ ก่
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนํา
เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน จะ
เน้นตัวผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ที่จะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศอย่างมี คุณธรรม จริ ยธรรม
และมี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลัก สู ต รการศึ ก ษาที่
กําหนด [2]
การเรี ยนการสอนทางด้านปฏิบตั ิการวิศวกรรมโทร
คมนา-คม ที่ มี เ นื้ อ หาทางด้า นปฏิ บ ัติก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คลื่ น
ความถี่ วิท ยุ ระบบสื่ อสารไมโครเวฟ การแพร่ กระจายคลื่ น
คุณสมบัติต่างๆ ของท่อนําคลื่นอุปกรณ์แอกทีฟและพาสซี ฟ
สายอากาศไมโครเวฟ ระบบดิจิตอลไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้
งานของความถี่ไมโครเวฟ ซึ่ งในการเรี ยนการสอนทางด้านนี้
ผูเ้ รี ยนต้องใช้จินตนาการค่อนข้างสู ง ทําให้ผเู้ รี ยนไม่ต้ งั ใจเรี ยน
และเกิ ดความเบื่ อ หน่ ายกับ เนื้ อ หาที่ ใช้ในการเรี ย นการสอน
เนื่ อ งจากเนื้ อ หาเหล่ า นี้ จะต้อ งใช้ท ฤษฎี ใ นการคํา นวณที่
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนาและออกแบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1.1.2 เพื่ อ พัฒ นาและสร้ า งชุ ด การสอนปฏิ บ ั ติ ก าร
สําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนเรื่ องวงจรไมโครเวฟแบบพาส
ซี ฟ
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1.1.3 เพื่ อ ทดสอบหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การสอน
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ ใ ช้ร่ ว มกับ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ น
สําคัญ
1.1.4 เพื่ อทดสอบหาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ ผ่าน
กระบวนการเรี ย นการสอน โดยใช้ชุ ด การสอนปฏิ บ ัติ ก าร
ร่ วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จํานวน 25 คน
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุ ปผลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ต่อไป
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2. วิธีดาํ เนินการวิจัย
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1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 รู ปแบบการเรี ยนรู้ที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
ปฏิบตั ิการด้านโทรคมนาคม เรื่ องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซี ฟ
มีความเหมาะสมจากการประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
1.2.2 ชุ ดการสอนปฏิ บตั ิ การที่ สร้ างขึ้ นมี ความเหมาะ
สมจากการประเมินคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก
1.2.3 ชุ ดการสอนปฏิ บ ัติการที่ ส ร้ างขึ้ นนํามาใช้เรี ย น
ร่ วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีประสิ ทธิ ภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80
1.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นกระบวนการเรี ยน
การสอน โดยใช้ชุ ด การสอนปฏิ บ ัติ ก ารร่ ว มกับ รู ป แบบการ
เรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญอยูใ่ นระดับมาก

N

การดําเนิ น การวิจัย ในการพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนมี
ลําดับขั้นการดําเนิ นงานแสดงได้ดงั ภาพที่ 1 โดยจะเริ่ มต้นจาก
การศึกษาประเด็นปั ญหา วิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาปฏิบตั ิการ
วิศ วกรรมไมโครเวฟ จากเอกสาร งานวิจัย และการใช้แ บบ
สอบถาม เพื่ อ กํา หนดขอบเขตของงานวิ จัย จากนั้น ศึ ก ษา
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ กําหนดปั จจัยที่ จะ
นํามาใช้ในการออกแบบรู ป แบบการเรี ย นรู้ พัฒนาและออก
แบบรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ต่อไปจึ งออก
แบบ และสร้างชุ ดการสอนปฏิบตั ิท่ีประกอบด้วย ใบประลอง
ชุ ดทดลอง โปรแกรมจําลอง สื่ องานนําเสนอเพาเวอร์ พอยต์
และแบบทดสอบ เมื่อสร้ างเครื่ องมือวิจยั เสร็ จแล้ว นําไปให้ผู้
เชี่ ยวชาญจํานวน 8 ท่านประเมินความเหมาะสม จากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้มาปรั บปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
ขั้นตอนสุ ดท้ายนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษา
สาขาครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมอี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มหาวิ ท ยาลัย
NCTechEd06TTE04

ภาพที่ 1 ลําดับขั้นการดําเนินงานวิจยั
การออกแบบและสร้ างเครื่องมือวิจัย
การออกแบบและสร้างเครื่ องมือวิจยั ในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนรู้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสําหรั บใช้ในการเรี ยนการ
สอนด้ า นปฏิ บ ั ติ ก ารวิ ศ วกรรมโทรคมนาคม เรื่ องวงจร
ไมโครเวฟแบบพาสซี พ มีดงั นี้
3.1 รู ปแบบการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ ได้
พัฒนาขึ้นที่เรี ยกว่า รู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP Model [8]
แบ่งออก เป็ น 2 ส่ วนได้แก่การเรี ยนรู้ นอกและในชั้นเรี ยน
แสดงได้ดงั ภาพที่ 2 ซึ่ งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนการเรี ยนรู้ดงั นี้
ขั้นตอนการเรี ยนนอกชั้นเรี ยนจํานวน 3 ขั้นตอนได้แก่ ขั้น
3.
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เตรี ย มความพร้ อ ม ขั้น ศึ ก ษาค้น คว้า และขั้น วิ เ คราะห์ แ ละ
แก้ปัญหา และขั้นตอนในชั้นเรี ยนมีจาํ นวน 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้น
อภิปราย ขั้นอธิ บายและสรุ ปเนื้ อหา ขั้นทดลอง สุ ดท้ายเป็ นขั้น
สําเร็ จผล

06

จากนั้ นได้ส ร้ า งชุ ด สื่ อประกอบการเรี ยนการสอน ที่
ประกอบด้วย ชุดทดลองวงจรไมโครเวฟ จํานวน 6 วงจร [9]
โดยการทํา งานของแต่ ล ะวงจรจะมี ค วามสอดคล้อ งกัน กับ
โปรแกรมจําลองเชิงพาณิ ชย์ โปรแกรมจําลองที่สร้างขึ้น และ
เครื่ องมือวิเคราะห์โครงข่าย ซึ่ งชุดทดลองที่สร้างนี้ แสดงได้ดงั
ภาพที่ 4

Ed

ch

ภาพที่ 2 รู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP Model

ภาพที่ 4 ชุดทดลองเรื่ องวงจรไมโครเวฟ
โปรแกรมจําลอง MCA2013 เป็ นโปรแกรมที่ สร้ างขึ้ น
สําหรับวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ ที่อาศัยหลักการของวิธีการ
วนรอบของคลื่น (Wave Iterative Method) ทํางานภายใต้
ฟั งก์ชนั ของ GUI ของโปรแกรม MATLAB® ซึ่ งใช้เป็ นสื่ อ
ประกอบการเรี ยนการสอน แสดงได้ดงั ภาพที่ 5

C
Te

3.2 ชุ ดการสอนปฏิบัติการ ชุดการสอนปฏิบตั ิการที่สร้าง
ขึ้นได้พฒั นาขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาปฏิบตั ิการ
วิศวกรรมไมโครเวฟ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ได้เลือกหัวข้อสําหรับการ
วิจยั ครั้งนี้จาํ นวน 4 หน่วยการเรี ยน ได้แก่ สายส่ งไมโครสตริ ป
วงจรกรองความถี่ สายส่ งเชื่อมต่อและวงจรเรโซเนเตอร์ และ
สายอากาศแบบแพตช์ แ ละไดโพลไมโครสตริ ป จากนั้ น
ดําเนิ นการสร้ างเป็ นคู่มือครู ที่ประกอบด้วย ใบประลอง งาน
นํา เสนอเพาเวอร์ พ อยต์ ชุ ด สื่ อ การสอน และแบบทดสอบ
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3

N

(ก) หน้าต่างของโปรแกรมจําลอง

(ข) หน้าต่างของการแสดงผล
ภาพที่ 5 โปรแกรมจําลอง MCA2013

ภาพที่ 3 ชุดการสอนปฏิบตั ิการเรื่ องวงจรไมโครเวฟ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ผลของการวิจัย
ผลของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
และชุดการสอนปฏิบตั ิการสําหรับใช้ในการเรี ยนการสอนด้าน
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมโทรคมนาคม มีดงั นี้
4.1 ผลการประเมินรู ปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 9 ท่าน แสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP

1. ด้านรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. ด้านกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
3. ด้านสื่ อที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
4. ด้านการวัดและประเมินผล

4.24

มาก

C
Te

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญที่
มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24

N

4.2 ผลการประเมิ น รู ปแบบการเรี ย นรู้ และชุ ด การสอน
ปฏิบัตกิ าร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 9 ท่าน แสดงได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP และ
ชุดการสอนปฏิบตั ิการ
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ด้านรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. ด้านใบประลอง
3. ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
4. ด้านสื่ อการสอน(ชุดทดลอง)
5. ด้านการวัดและประเมินผล
ค่าเฉลี่ย

NCTechEd06TTE04

ตารางที่ 3 ประสิ ทธิภาพของชุดการสอนปฏิบตั ิการที่
พัฒนาขึ้น
แบบทดสอบ

ch

หัวข้ อความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
แปรผล
S .D.
X
4.20 0.18
มาก
4.24 0.29
มาก
4.22 0.05
มาก
4.31 0.21
มาก

Ed

4.

จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชี่ยวชาญที่
มี ต่อ รู ปแบบการเรี ยนรู้ อ ยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.43
แสดงว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้และชุดการสอนนี้ มีความเหมาะสม
ที่ จะนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนเรื่ องวงจรไมโครเวฟแบบ
พาสซี พได้เป็ นอย่างดี
4.2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของชุ ดการสอนปฏิบัติ
การ เมื่อนําชุดการสอนปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างร่ วมกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP Model โดย
เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วยการเรี ยน ให้ผเู้ รี ยนทําแบบทดสอบ
หลังการเรี ยน (E1) และเมื่อเรี ยนครบทุกหน่วยการเรี ยนแล้วให้
ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (E2) จากนั้น
นําข้อมูลมาหาประสิ ทธิภาพ แสดงได้ดงั ตารางที่ 3

06

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างของโปรแกรมจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน ซึ่ งสามารถแสดงค่าพารามิ เตอร์
ต่างๆ และแสดงผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าได้สอดคล้องกับ
โปรแกรมเชิ ง พาณิ ช ย์ และการวัด ด้ว ยเครื่ องวัด วิ เ คราะห์
โครงข่าย

ระดับความคิดเห็น
แปรผล
S .D.
X
4.35 0.15
มาก
4.44 0.18
มาก
4.44 0.51
มาก
4.51 0.13
มาก
4.42 0.08
มาก
มาก
4.43

คะแนน
รวม

X

S . D.

ร้อยละ

หลังการเรี ยน (E1)

60

48.76

1.52

81.27

วัดผลสัมฤทธิ์ (E2)

80

67.24

2.52

84.05

จากตารางที่ 3 แสดงผลการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุดการ
สอนปฏิบตั ิการที่พฒั นา และสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 81.27/84.05
ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80

4.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรู ปแบบ
การเรียนรู้ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ แสดงได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้
หัวข้อความพึงพอใจ
1. ด้านรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. ด้านชุดทดลองวงจรไมโครเวฟ
3. ด้านใบประลองวงจรไมโครเวฟ
4. ด้านสื่ องานนําเสนอ
5. ด้านแบบทดสอบ
ค่าเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ
แปรผล
S .D.
X
3.99 0.15
มาก
3.99 0.15
มาก
4.02 0.10
มาก
3.96 0.14
มาก
3.92 0.12
มาก
3.98

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนจํานวน 25 คน ที่ มีต่อรู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP
140

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

Model และชุดการสอนปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เนื่ องจากผูเ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู้ ดว้ ยวิธีการและรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทั้ งในและนอก
ห้อ งเรี ย น มี กิ จ กรรมที่ ผูเ้ รี ย นได้มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นระหว่างกัน และมีสื่อการสอนที่หลากหลายทําให้ผเู้ รี ยน
มีความตั้งใจเรี ยนมากขึ้น

6. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

สรุ ปและอภิปรายผล

5.1 สรุ ปผล
งานวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอการพัฒนาและออกแบบรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สําหรับการสอนวิชาปฏิบตั ิการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม เรื่ องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซี พ ที่
เรี ยกว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP Model และสร้ าง
เครื่ องมื อวิจัยสําหรั บใช้การเรี ยนสอนรายวิชาปฏิ บตั ิ การ ซึ่ ง
พบว่ารู ปแบบการเรี ยนรู้และชุดการสอนปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้น
มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก จากการประเมิ น โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 9 ท่าน ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการสอน
ปฏิบตั ิการมีค่าเท่ากับ 81.27/84.05 และผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนมี ค่าอยู่ในระดับมาก ซึ่ งตรงตามสมมติ ฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ดังนั้นสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนรู้ PESDEEP model
และชุ ด การสอนปฏิ บ ัติ ก ารที่ พ ัฒ นาขึ้ น สามารถนํา ไปใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนในวิ ช าปฏิ บ ั ติ ก ารวิ ศ วกรรม
ไมโครเวฟได้เป็ นอย่างมีประสิ ทธิภาพ

Ed

[3]

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ. การบริ หารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรม. กรุ งเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2536.
สุ ทธนู ศรี ไสย์ และคณะ. “รายงานการวิจยั การประเมิน
ประสิ ทธิภาพการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพือ่
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” กรุ งเทพมหานคร :
ศูนย์บริ การวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
ศรัญย์ ชูคดี. "การพัฒนารู ปแบบการคํานวณวงจรไมโครเวฟในท่อ
นําคลื่นสี่ เหลี่ยม สําหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านวิศวกรรม
ไมโครเวฟ." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต ภาควิชาครุ ศาสตร์
ไฟฟ้ า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ
นครเหนือ, 2554.
ศิวดล นวลนภดล มานิตย์ สิ ทธิชยั และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. "การ
สร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดการสอนเรื่ องท่อนําคลื่น อุปกรณ์
พาสซี ฟ และสายอากาศไมโครเวฟ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต"การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่
2. (NCTechEd 04), 2552, หน้าที่ 195-202.
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5.

และส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูส้ อนและภายใน
กลุ่มผูเ้ รี ยนตลอดระยะเวลาที่ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนร่ วมกัน
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[4]

[5] Lyman, F. "Think-pair-share, thinktrix, thinklinks, and
weird facts: An interactive system for cooperative
learning." In N. Davidson & T. Worsham (Eds.),
Enhancing thinking through cooperative learning, pp. 169181. New York : Teacher’s College Press, 1992.
[6] Kagan, S. "Cooperative learning: Resources for teachers."
San Juan Capistrano, CA: Resources for Teachers, 1989.
[7] สมมารถ ขําเกลี้ยง. "การพัฒนารู ปแบบการวิเคราะห์คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้ าโดยใช้วธิ ีการวนรอบของคลื่น เพื่อประยุกต์ใช้กบั
การศึกษาวงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ." วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาครุ ศาสตร์ไฟฟ้ า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
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5.2 อภิปรายผล
กระบวนการในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ และชุ ดการ
สอนปฏิ บตั ิการในงานวิจัยนี้ ได้วิเคราะห์ และออกแบบอย่าง
เป็ นระบบโดยเริ่ มต้ น จากการศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ไ ขตามกระบวนการสร้ า ง
เครื่ องมื อ วิ จัย ทํา ให้ รู ปแบบการเรี ยนรู้ และชุ ด การสอน
ปฏิบตั ิการที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี มีความเหมาะสม
สามารถนํา ไปใช้ใ นการสอนปฏิ บ ัติ ก ารทางด้า นวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคมได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมี ความ
กระตื อ รื อ ร้ น และมี ค วามตั้ง ใจในการเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนมี พฤติกรรมในการกล้าแสดงออก กล้าคิ ด กล้าถาม
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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[8] Somsak Thanaputtiwirot, Alongorn Promtee, and Somsak
Akatimagool. “Development of PESDEEP Learning
Model in the Teaching of Engineering Laboratory of
Microwave Passive Circuits.” Proceedings of the 1st
International Conference on Technical Education
(ICTE2009), 2010, pp. 106-109.
[9] สมศักดิ์ ธนพุทธิ วโิ รจน์ และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. "การพัฒนาชุด

ทดลองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซี พสําหรับการเรี ยนรู ้แบบ
PESDEEP" การประชุมวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 4. (NCTech Ed04), 2554, หน้าที่ 203-208.
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การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE สํ าหรับการเรียนวิชาปฏิบัตอิ เิ ล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
A Development of PDCE Learning Model for Power Electronics Laboratory
Learning
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การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE สําหรั บการเรี ยนวิชาปฏิ บัติอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลังได้ จากการศึ กษาปั ญหาของ
ผู้เรี ยนที่ ผ่านการเรี ยนวิชาปฏิ บัติการอิ เล็กทรอนิ กส์ กาํ ลัง คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ ในปี การศึกษา 2554 พบว่ ามีปัญหา 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) นักศึกษามีความรู้ พืน้ ฐานน้ อย 2) นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ
เรี ยน และ 3) อุปกรณ์ ในการทดลองไม่ สมบูรณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึ งได้ ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE ซึ่ งมีการ
ทบทวนความรู้ เดิมให้ เชื่ อมโยงกับความรู้ ใหม่ เป็ นการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือผ่ านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู้ ให้
ผู้เรี ยนสามารถสรุ ป วิเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ งานได้ โดยมี 4 กิจกรรมเรี ยนรู้ คือ Preparation, Development, Construction
และ Evaluation และมี 7 ขั้นตอนดําเนินการ ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่ องมือสําหรั บการวิจัย ประกอบด้ วย 1) รู ปแบบและกิจกรรมการ

N

เรี ยนการสอน 2) สื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอน 3) คู่มือเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล โดย
ผู้เชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่ านได้ พิจารณาความเหมาะสมของเครื่ องมือดังกล่ าวซึ่ งอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึ งได้ นาํ เครื่ องมือนีไ้ ปทดลอง
กับนักศึกษา 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลวิจัยปรากฏว่ าผู้เรี ยนมีผลสั มฤทธิ์ ในภาคปฏิ บัติสูงกว่ าร้ อยละ 80 และ
ผลสั มฤทธิ์ ของผู้เรี ยนแบบ PDCE สู งกว่ าผู้เรี ยนที่ เรี ยนด้ วยวิธีปกติอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ ความพึงพอใจของ
ผู้เรี ยนที่ผ่านการเรี ยนแบบ PDCE อยู่ในระดับมาก
สํ าคัญ: รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE การเรี ยนวิชาปฏิบัติ
Abstract
A PDCE Learning Model in laboratory learning for undergraduate students in the fields of technology and
electrical engineering has been developed from problem study of the learners who passed the laboratory learning in
Power Electronics, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, in the
2011. It was found that, the 3 main problems are 1) students have the insufficient knowledge; 2) students lack the
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motivation for learning and 3) the equipment for laboratory are imperfect. Consequently, the researchers design the
PDCE learning model that includes the repeat of fundamental knowledge integrated with the new knowledge for
instructing the collaborative knowledge via technology and equipment to increase the learning skills of conclusion,
analyze and application for the learners in their real work. The 4 activities, namely, Preparation, Development,
Construction and Evaluation and the 7 operating steps have been developed. The implements of PDCE learning model
consisting of 1) learning patterns and activities, 2) instructional media, 3) instructional documents and 4) test and
assessment are proposed. Such implements were evaluated by the 5 technical experts who comment that the learning
implement are appropriate in the high level. Therefore, the learning implements were used to test with the two student
groups, a controlled group and a testing group. The results showed that more than 80 percentages of the learners’
attainment has been presented. The PDCE learning model gives the learners’ attainment higher than the normal
method of learning with the 0.05 of significance. The learners satisfy all of the 4 aspects of implements of PDCE
learning model in the high level.

06

Keyword: PDCE learning model, laboratory learning.

จุดประสงค์ทางการศึกษาร่ วมกับการสาธิ ตและการทดลองจริ ง
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหุ ้ น ส่ ว นในภาคอุ ต สาหกรรม
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ทาํ งานใน
โรงงานอุตสาหกรรม [4] อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ของไทย
นับ ว่ามี ส่ วนสําคัญในการผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิ จ
ค่อนข้างมาก โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมามูลค่าการส่ งออก
เฉลี่ยมีสัดส่ วนประมาณ 16% ของมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าไทย
เป็ นผลมาจากการขยายการลงทุนจากต่างประเทศเป็ นหลัก [5]
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า วิ ช าปฏิ บ ั ติ สํ า หรั บ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ เ ป็ นสิ่ ง จํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ทั้ง นี้ ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ของวิชาปฏิ บตั ิ ความทันสมัยของเครื่ องมือ สิ่ ง
อํา นวยความสะดวกในห้อ งปฏิ บ ัติก าร และแนวทางในการ
เรี ย นการสอนที่ จ ะพัฒ นาทัก ษะของนัก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายของวิชาปฏิบตั ิ แต่จากการสํารวจข้อมูลของผูเ้ รี ยนที่
ผ่านการเรี ยนวิชาปฏิ บตั ิ การอิ เล็กทรอนิ กส์ กาํ ลัง (Power
Electronics Laboratory) ของคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี การศึ ก ษา 2554 พบปั ญ หาหลัก ในการเรี ยน 3 ด้า น คื อ
นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานน้อย นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ
เรี ยน และอุปกรณ์ในการทดลองไม่สมบูรณ์
จากปั ญหาที่ กล่าวมาผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวทางของรู ปแบบการ
สอน ADDIE Model เป็ นแนวทางในการออกแบบรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพื่อแก้ปัญหาในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

1. บทนํา
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ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4
มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถื อ ว่าผูเ้ รี ย นมี
ความสํา คัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึ ก ษาต้อ งส่ ง เสริ ม ให้
ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ม ศัก ยภาพ และ
มาตรา 24(2) ฝึ กทักษะ กระบวน การคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ค วามรู้ มาใช้เพื่ อ ป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหา [1]
วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นสาขาวิชาที่ตอ้ งการความรู้ที่สัมพันธ์
กัน จากหลายสาขาวิช า เพื่อ แก้ปั ญ หาเฉพาะด้า น โดยทัว่ ไป
คําตอบที่ได้จากกระบวนการทางวิศวกรรมมาจากการออกแบบ
การออกแบบดังกล่าวต้องมีการประเมินโดยใช้กลไกมากมาย
เพื่อให้แน่ใจว่าผลที่ได้จากการสร้างกระบวนการจะสามารถคง
รู ปแบบตามที่ ออกแบบเอาไว้ได้ ด้วยเหตุ ผลนี้ การออกแบบ
ต้อ งถู ก ประเมิ น หลายจุ ด ด้ว ยกัน เช่ น ความแข็ง แรงคงทน
ความสามารถในการดูแลรักษา การใช้งาน ประสิ ทธิ ภาพ และ
ต้นทุน [2]
Joos [3] ได้เสนอการศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้ าสมัยใหม่ที่
ต้องการให้นกั ศึกษาได้รับโอกาสที่จะประยุกต์แนวคิดที่ได้จาก
ทฤษฎี แ ละการบรรยายในการเรี ยนวิ ช าต่ า งๆ และได้รั บ
ประสบการณ์จริ งและการฝึ กฝนในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา
รายวิชา การฝึ กฝนนี้ เป็ นการผสมผสานกันของการทดลองใน
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ มี ก ารใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจํา ลอง
(computer aided simulation) และฮาร์ ดแวร์ ที่ออกแบบสําหรับ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังในศตวรรษที่ 21 [9] คือ มีเครื่ องมือที่มี
ความยืดหยุน่ ในการใช้งานเนื่ องจากเทคโนโลยีที่เป็ นพื้นฐาน
ทําให้การเรี ยนพื้นฐานของอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลังง่ายขึ้นสําหรับ
นักศึกษาและวิศวกรที่ ตอ้ งการความรู้ ที่ทนั สมัยได้จากที่ บา้ น
หลั ง การทํา งาน โดยมี ภ าพเคลื่ อ นไหวแบบปฏิ สั ม พัน ธ์
(Interactive animation) ที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากสําหรับการ
เรี ย นทํา ให้นัก ศึ ก ษามี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นยิ่ง ขึ้ น
โดยมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกัน คือ การสร้างโปรแกรมที่จดั ให้มี
การปฏิสัมพันธ์ การใช้งานอย่างเป็ นมิตร และบรรยากาศการ
เรี ยนรู้สาํ หรับช่วยให้ผใู้ ช้เกิดการเรี ยนรู้ได้อย่างกระจ่างสําหรับ
การเรี ยนวิชาอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังของนักศึกษา [10] ผูว้ ิจยั ได้
ใช้บอร์ ดทดลอง NI ELVIS II Series ซึ่ งเป็ นบอร์ ดทดลองที่
เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถปฏิบตั ิทดลองนอกห้องเรี ยนได้
โดยมีฟังก์ชนั่ ของอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆ เช่น
Arbitrary
Waveform Generator (ARB), Bode Analyzer, Digital Reader,
Digital Writer, Digital Multimeter (DMM), Dynamic Signal
Analyzer (DSA), Function Generator (FGEN) และ
Impedance Analyzer Oscilloscope (Scope) ซึ่ งสามารถ
แสดงผลเป็ นจํานวนตัวเลขและภาพกราฟฟิ คดังภาพที่ 2

N

C
Te

ch

Ed

1) นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานน้อย ได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซึ่ งได้เสนอทฤษฎีการเรี ยนรู้
ในโรงเรี ยนไว้ดงั นี้ [6] พื้นฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจในการ
เรี ยน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเข้าชั้นเรี ยนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขา
ประสบความสํา เร็ จ ในการเรี ย นรู้ ต่ า งกัน ถ้า เขามี พ้ื น ฐานที่
คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะไม่แตกต่างกัน และ
คุ ณ ลัก ษณะของแต่ ล ะคน เช่ น ความรู้ ที่ จ ํา เป็ นก่ อ นเรี ยน
แรงจู ง ใจในการเรี ย น และคุ ณ ภาพของการสอน เป็ นสิ่ ง ที่
ปรั บปรุ งได้ เพื่อให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมี ระดับการเรี ยนรู้ ที่
สู งขึ้น
2) นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี
การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ (Theory of Cooperative or
Collaborative Learning) [7] องค์ประกอบของการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือ ทําให้ผเู้ รี ยนมีการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน ปรึ กษาหารื อ
กันอย่างใกล้ชิด มีการใช้ทกั ษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะการทํางานกลุ่มย่อย และมีการวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม ซึ่ งผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน ในรู ปแบบ Learning Together

ภาพที่ 1 ผูเ้ รี ยนขาดแรงจูงใจในการเรี ยน

3) อุปกรณ์ ในการทดลองไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) [8] ซึ่ งมีการ
จัดการเรี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองด้วยความรู้ผา่ น
เทคโนโลยีและเครื่ องมือเพิ่มศักยภาพ และใช้เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมืออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต โดยใน
งานวิจยั นี้ ใช้เครื่ องมือคือ โปรแกรม NI Multisim และบอร์ ด
ทดลอง NI ELVIS II Series ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั การสอน

NCTechEd06TTE05

ภาพที่ 2 การต่อวงจรเรี ยงกระแส 1 เฟส แบบครึ่ งคลื่นบน
บอร์ดทดลอง NI ELVIS II Series

จากการศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบลูม ทฤษฎี การเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE (ดังภาพที่ 3) ในการ
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เรี ยนวิชาปฏิบตั ิอิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง โดยรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนแบบ PDCE นี้ มีการทบทวนความรู้ เดิมให้เชื่ อมโยงกับ
ความรู้ ใ หม่ เ ป็ นการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ผ่า นเทคโนโลยีแ ละ
เครื่ องมือที่เพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถสรุ ป
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้งานได้

ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบ PDCE สู ง
กว่ า ผู้เ รี ยนที่ เ รี ยนแบบปกติ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
3.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนแบบ PDCE อยูใ่ น
ระดับมาก
3.2

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

เชื่อมโยงความรู้
ความรู้ใหม่

06

ความรู้เดิม

วิธีการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย
4.1 ออกแบบเครื่ องมื อการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดหัวข้อ
วงจรเรี ยงกระแส 1 เฟส แบบครึ่ งคลื่น (1 Phase Half-wave
Rectifier) มีวตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้ 1) เขียนลักษณะ
วงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นได้ 2) อธิ บายหลักการทํางาน
ของวงจรเรี ยงกระแสแบบครึ่ งคลื่นได้ 3) คํานวณหาค่า VO ,
Vav , Vrms ได้ และ 4) คํานวณหาค่าแรงดันไบแอสกลับสู งสุ ด
(PIV) ได้ เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ 1) รู ปแบบและกิจกรรม
การเรี ยนการสอน 2) สื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอน 3) คู่มือ
เอกสารประกอบการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล ซึ่ ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) รู ป แบบและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใช้มี 4
กิจกรรมเรี ยนรู้ ได้แก่
Preparation หมายถึง การเตรี ยมความพร้อมให้แก่
ผูเ้ รี ยน ได้แก่การทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้ อหาที่จะเรี ยนและ
การให้ความรู้ทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่ อมโยงกับความรู้ใหม่
และการบอกถึงประโยชน์ที่ผเู้ รี ยนจะได้รับ
Development หมายถึง การสอนความรู้ใหม่ให้แก่
ผูเ้ รี ยนผ่านเทคโนโลยีและเครื่ องมือที่เพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู้
Construction หมายถึง การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ โดย
ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิทดลองในรู ปแบบ Learning Together
กลุ่มละ 4 คน (เก่ง+ปานกลาง+อ่อน) ซึ่ งพิจารณาจากผล
คะแนนการทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน
Evaluation หมายถึง การประเมินหลังจากการเรี ยนรู้
โดยการทดสอบภาคปฏิบตั ิและภาคทฤษฎี
การดําเนินการมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทดสอบความรู้
ทวนก่อนเรี ยน ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นสอน ขั้นปฏิบตั ิ

ch

รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE

Ed

ผูเ้ รี ยน

C
Te

ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 3 รู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ PDCE

N

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนแบบ PDCE ใน
ภาคปฏิบตั ิ
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนแบบ PDCE กับ
แบบปกติ
2.3 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อการเรี ยนแบบ
PDCE
3. สมมติฐาน

3.1 ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนที่ เรี ย นด้วยรู ปแบบ PDCE
ภาคปฏิบตั ิเท่ากับหรื อสูงกว่ามาตรฐานร้อยละ 80
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ภาพที่ 5 ผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลอง

06

5. ผลของการวิจัย
5.1 การประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือในการวิจยั ทั้ง
4 ด้าน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน มีผลอยูใ่ นระดับมากซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.33 ดังตารางที่ 1

Ed

ทดลอง ขั้นสรุ ปวิเคราะห์ ขั้นทดสอบภาคปฏิบตั ิ และ ขั้น
ทดสอบภาคทฤษฎี
2) สื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ยนการสอนประกอบด้ว ย
โปรแกรม NI Multisim และบอร์ดทดลอง NI ELVIS II Series
3) คู่มือเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน ได้แก่
คู่มือรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE คู่มือครู และคู่มือ
นักเรี ยน
4) การวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบก่อน
เรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน และ แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
4.2 การวิเคราะห์ผลข้อมูล แบบสอบถามความเหมาะสม
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนใช้แบบ Ratting
Scale 5 ระดับ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยรู ปแบบ PDCE กับวิธีปกติใช้ t-test โดย
ใช้โปรแกรม SPSS for Windows ใช้สถิติ คือ ค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต (Mean: x ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.)
4.3 กําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1) กลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ผา่ นการ
เรี ยนวิชาทฤษฎี อิ เล็ก ทรอนิ กส์ กาํ ลัง ในวิท ยาลัย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ จํานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ดังภาพที่ 4
2) กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ผา่ น
การเรี ย นในรายวิช าทฤษฎี อิ เ ล็กทรอนิ กส์ ก าํ ลัง ในคณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จํานวน 20 คนโดยเลือกแบบเจาะจงดังภาพที่ 5
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ตารางที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของเครื่ องมือโดย ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับ
ความคิดเห็น
S.D.
ความเหมาะสม
1. ด้านความเหมาะสม
4.45 0.11
มาก
ของรู ปแบบและกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
4.37 0.16
2. ด้านความเหมาะสม
มาก
ของสื่ อสนับสนุนการ
เรี ยนการสอน
3. ด้านความเหมาะสม
4.20 0.48
มาก
ของคู่มือเอกสาร
ประกอบการสอน
4.ด้านความเหมาะสมของ 4.29 0.27
มาก
การวัดและประเมินผล
เฉลี่ยรวมทั้งหมด
4.33 0.29
มาก

ภาพที่ 4 ผูเ้ รี ยนกลุ่มควบคุม
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x

5.2 ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยรู ปแบบ PDCE
ภาคปฏิบตั ิเท่ากับร้อยละ 94.5 ซึ่ งสู งกว่าค่าของสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้
5.3 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่เรี ยนแบบ PDCE สู ง
กว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีปกติ ดังตารางที่ 2
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เรี ยนสูงขึ้น มีความสนใจในการเรี ยน และได้ทดลองอุปกรณ์
ที่มีศกั ยภาพทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนใน
วิชาปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่เรี ยนแบบ PDCE กับ
แบบปกติ
คะแนน
รู ปแบบ
จํานวน
การเรี ยน
t
Sig
S.D
ผูเ้ รี ยน เต็ม เฉลี่ย
การสอน
แบบ
PDCE
20
20 15.20 2.77 6.615 0.000

แบบ
ปกติ

20

20 11.00

7. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบริ ษทั National Instruments Thailand ที่
ได้ให้ความอนุ เคราะห์โปรแกรม NI Multisim และบอร์ ด
ทดลอง NI ELVIS II Series

2.50

เอกสารอ้ างอิง

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทั้ง 3 ด้าน อยู่
ในระดับมาก ดังตารางที่ 3

06
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ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
S.D.

1. ด้านความเหมาะสมของ
สื่ อสนับสนุนการเรี ยนการ
สอน
2. ด้านความเหมาะสมของ
คู่มือเอกสารประกอบการ
สอน
3.ด้านความเหมาะสมของ
การวัดและประเมินผล
เฉลี่ยรวมทั้งหมด

3.83

0.70

3.50

0.89

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
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x
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รายการ

C
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มาก

3.69

0.60

มาก

3.67

0.45

มาก

N

6. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้พฒ
ั นารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
PDCE สํา หรั บ การเรี ย นวิช าปฏิ บ ัติ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก าํ ลัง
การศึกษาปั ญหาในการเรี ยนวิชานี้ มีสาเหตุจาก 3 ด้านหลัก คือ
นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานน้อย นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ
เรี ย น และอุ ป กรณ์ ในการทดลองไม่ ส มบูร ณ์ จากการศึ ก ษา
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องบลูม กระบวนการเรี ย นการสอนของ
รู ปแบบ Learning Together และทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 จึง
ได้พ ัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนแบบ PDCE
ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 กิ จ กรรม คื อ Preparation, Development,
Construction และ Evaluation จากผลการทดลองใช้รูปแบบ
PDCE พบว่าสามารถทําให้ผเู้ รี ยนมีความผลสัมฤทธิ์ ในการ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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การพัฒนา GUI ของ MATLAB 2012a สํ าหรับการจําลองวงจรขยายความนํา
และการประยุกต์ ใช้ กบั การสอนวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
Development of MATLAB 2012a GUIs for Simulation of Operational Trans
conductance Amplifier (OTA) Circuits and Application for Teaching of
Electronic Technology Course

06

สมมารถ ขําเกลีย้ ง และศรั นย์ ชูคดี
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บทคัดย่ อ

C
Te

งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมจําลองวงจรขยายความนําโดยใช้ GUI ของ MATLAB 2012a และเพื่อนํา
โปรแกรมที่ พัฒนาขึน้ ไปประยุกต์ ใช้ กับการสอนวิ ชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ ขั้นตอนดําเนิ นการวิจัยจะแบ่ งออกเป็ นสองส่ วน
ส่ วนที่ หนึ่งเป็ นการพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอนการพัฒนาดังต่ อไปนี ้ 1) วิเคราะห์ ปัญหา 2) ออกแบบโปรแกรม 3) เขียนโปรแกรม

N

4) ทดสอบและแก้ ไขโปรแกรม 5) จัดทําคู่มือการใช้ งาน 6) ใช้ งานจริ ง และ 7) ปรั บปรุ งและพัฒนาโปรแกรม ส่ วนที่สองจะเป็ น
การนํา โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ ้น ( OTASim) ไปประยุก ต์ ใ ช้ กั บ การสอนวิ ช าเทคโนโลยี อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในหั ว ข้ อ โอที เ อและการ
ประยุกต์ ใช้ งาน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการสอนประกอบด้ วย แผนการสอน ใบเนื อ้ หา โปรแกรม OTASim และงานนําเสนอเพาเวอร์
พอยต์ กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 34 คน โดยใช้ รูปแบบ
การทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ วนเบ่ งเบนมาตรฐาน
และผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้ จะใช้ สูตรเมกุยแกนส์ ผลการวิจัยพบว่ า 1) โปรแกรมการจําลองวงจรขยายความนําโดย
ใช้ GUI ของ MATLAB 2012a สามารถจําลองวงจรขยายความนําและการประยุกต์ ใช้ พืน้ ฐานได้ ถูกต้ องตามทฤษฎี และ 2)
ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้ ของกลุ่มตัวอย่ างมีค่าสู งกว่ าเกณฑ์ มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (1.17)
คําสํ าคัญ: โอทีเอ โปรแกรมจําลอง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
Abstract
This research aims to develop a simulation program of operational trans conductance amplifier (OTA) by using
GUI of MATLAB 2012a, and application to the teaching of electronic technology course. Method of research is divided
into two parts. The first part is development of the program, have developed the following steps: 1) problem analysis 2)
program design 3) program coding 4) program testing and verification 5) program documentation 6) program
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implement and 7) program maintenance. The second part is the program (OTASim) applied to the teaching of
electronic technology in the OTA and application. A tool used to teach, the lesson plane, handouts, OTASim and power
point presentation. The samples group was first year undergraduate students to study computer technology for 34
people. Experimental models of One-Group Pretest-Posttest Design. The statistics used in data analysis including
mean, standard deviation and evaluate the effectiveness of learning to use the Meiguigans formula. The results showed
that: 1) the OTASim by using the GUI of MATLAB 2012a can simulate basic circuits of OTA of the properly theory and
2) the effective learning of the sample group is higher than standard criteria Meiguigans.
Keyword: OTA, Simulation Program, Electronic Circuit.

มีการเรี ยนรู้อยู่ในขั้นลอกเลียน หรื อทําตามโจทย์ที่กาํ หนดให้
เท่ า นั้ น การแก้ ปั ญหาวิ ธี การหนึ่ งคื อ การใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเปรี ยบเทียบผลการ
คํานวณได้อย่างรวดเร็ ว ดังงานวิจยั [6], [7], [8], [9], [10] และ
[11] ที่มีการพัฒนาโปรแกรมจําลอง สําหรับการเรี ยนรู้ทางด้าน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
โดยใช้ LabView,
MATLAB/Simulink, C, C++, Basic, Java, และอื่นๆซึ่ งผลของ
การวิจัย พบว่า โปรแกรมจํา ลองที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถช่ ว ยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ ผลของวงจรได้อย่างรวดเร็ ว เพราะ
โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมีการใช้งานไม่ซับซ้อน และสอดคล้อง
กับเนื้อหาที่เรี ยน
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า ว
งานวิจยั นี้ จึงได้นาํ เสนอโปรแกรมจําลองวงจรขยายความนํา
โดยใช้ MATLAB 2012a เป็ นฐานในการพัฒนาทั้งในส่ วนของ
การติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (Graphic User Interface : GUI) และใน
ส่ วนของไฟล์ที่ใช้ในการประมวลผล สําหรั บประยุกต์ใช้กบั
การสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ องโอที เอและการ
ประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ในขั้นวิเคราะห์
และสามารถเปรี ยบเทียบผลการคํานวณของวงจรขยายความนํา
เมื่อค่าตัวแปรในสมการมีค่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
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อุปกรณ์ขยายความนํา (Operational Trans conductance
Amplifier) หรื อ เรี ย กสั้ น ๆว่าโอที เอ (OTA) เป็ นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ชนิ ดแอคทีฟ (Active) ชนิ ดหนึ่ งที่มีคุณสมบัติ
คล้ า ยคลึ ง กั บ ออปแอมป์ (Op-Amp) และสามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายงานเช่นเดียวกับออปแอมป์ แต่
ข้อแตกต่างที่ ดีกว่าออปแอมป์ คื อสามารถควบคุ มการทํางาน
ผ่า นทางกระแส และยัง สามารถกํา จัด ตัว แปรที่ เ กี่ ย วพัน กับ
อุณหภูมิลงได้ [1] จึงทําให้มีนกั วิจยั ดังเช่น [2], [3], [4] และ [5]
นํา อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วไปเป็ นพื้ น ฐานในการออกแบบและ
ประยุกต์ใช้งานเพื่อนํามาสร้างเป็ นวงจรรวม
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ได้มีการปรับปรุ งเนื้ อหาในรายวิชาทางด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ให้มีการศึกษาอุปกรณ์ขยายความนํา
และการประยุกต์ใช้งานโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นพื้นฐานใน
การออกแบบและนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงงานหรื อ
การทําวิจยั แต่จากการวิเคราะห์เนื้ อหาจากเอกสาร [1] พบว่าใน
หั ว ข้อ ดั ง กล่ า วมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถคํา นวณ และ
วิเคราะห์วงจรได้ วิธีการสอนที่ใช้ได้ผลมาอย่างยาวนานที่ทาํ
ให้นักศึกษาสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้ ได้คือการสอน
แบบบรรยาย โดยใช้กระดานเป็ นสื่ อกลางในการส่ งถ่ายความรู้
ควบคู่กบั เอกสารประกอบการสอน และงานนําเสนอเพาเวอร์
พอยต์ ปั ญหาที่เกิดขึ้นคือนักศึกษาไม่สามารถเปรี ยบเทียบผล
การคํา นวณเมื่ อ ค่ า ตัว แปรในวงจรที่ ท ํา การวิ เ คราะห์ มี ค่ า
เปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้นักศึกษาไม่สามารถอธิ บายสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์วงจรนั้นได้ จึงทําให้นกั ศึกษา
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

149

NCTechEd06TTE06

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

2. วิธีดาํ เนินการวิจัย

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม OTASim

Ed

06

2.1 การพัฒนาโปรแกรม OTASim
การพัฒนาโปรแกรมจําลองวงจรขยายความนําโดยใช้ GUI
ของ MATLAB 2012a หรื อเรี ยกว่าโปรแกรม OTASim มี
ขั้นตอนการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน แสดงดังภาพที่ 1

และการประยุก ต์ใ ช้ง าน พร้ อ มทั้ง กํา หนดค่ า เริ่ ม ต้น (Initial
value) เข้าสู่กระบวนการจําลอง (Simulate) แสดงผลการจําลอง
(Display) และผูใ้ ช้งานสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ ของ
วงจรโอทีเอได้ตามต้องการ
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
การกําหนดขอบเขตของปั ญหาในการพัฒนาโปรแกรม ใน
งานวิจยั นี้ จะเป็ นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปแก้ปัญหาการ
จํา ลองวงจรขยายความนํา (OTA) และการประยุก ต์ใ ช้ง าน
พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง โอทีเอ (OTA) และการประยุกต์ใช้งาน
โดยที่ ผูใ้ ช้ง านโปรแกรมสามารถเลื อ กจํา ลองตั้ง แต่ โอที เ อ
พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้โอทีเอเป็ นอุปกรณ์และวงจรต่างๆ
โดยที่ การป้ อนอิพุตจะเป็ นการป้ อนจากแป้ นพิมพ์เป็ นตัวเลข
ผ่านเข้าไปประมวลผลตามสมการทางคณิ ตศาสตร์ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในแต่ละวงจร ซึ่ งผลลัพธ์จะแสดงในรู ปของตัวเลข
และกราฟเส้น 2 มิติ ตามรู ปแบบของแหล่งกําเนิ ดที่เป็ นไฟฟ้ า
กระแสตรง และไฟฟ้ ากระแสสลับ
2.1.2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
การออกแบบโปรแกรมจะใช้ผงั งานอธิ บายลําดับขั้นตอน
การทํางานแสดงดังภาพที่ 2 สามารถอธิ บายได้ดงั นี้ เริ่ มต้นการ
ทํางานด้วยการเข้าสู่ หน้าต่างโปรแกรมหลัก (Main menu) หลัก
จากนั้นเลือกเนื้ อหาที่ทาํ การจําลองประกอบด้วยโอทีเอพื้นฐาน
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ภาพที่ 2 ผังงานของโปรแกรม OTASim

2.1.3 เขียนโปรแกรม (Program Coding)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเขียนโปรแกรมที่ได้จากการออกแบบ
ในหัวข้อที่ 2.1.2 โดยทําการสร้ างส่ วนติ ดต่อกับผูใ้ ช้งาน
(Graphic User Interface) หรื อ GUI ในส่ วนของการรับค่าทาง
อิ น พุ ต และการแสดงผลทางเอาต์ พุ ต ในส่ วนของการ
ประมวลผลจะเขียนอัลกอริ ทึมโดยใช้เอ็มไฟล์ (M-File) ของ
โปรแกรม MATLAB® 2012a จากสมการทางคณิ ตศาสตร์ [1]
2.1.4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program
Testing & Verification)
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมจะเป็ นการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งของผลการคํา นวณเปรี ยบเที ย บกับ ทฤษฎี ผลการ
ทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบครั้งที่ 1 ในส่ วน
ของวงจรโอที เอพื้ นฐานมี ผ ลการคํ า นวณถู ก ต้ อ งเมื่ อ
เปรี ยบเที ย บกับ ทฤษฎี แต่ ผ ลการคํา นวณของวงจรโอที เ อ
ประยุก ต์ไ ม่ ถู ก ต้อ ง เพราะไม่ ไ ด้ป ระกาศตัว แปรอิ น พุต เพื่ อ
นํา ไปใช้ใ นการคํา นวณ และทํา การแก้ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว
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หลัง จากนั้ นทํา การทดสอบโปรแกรมอี ก ครั้ งหนึ่ งพบว่ า
โปรแกรม OTASim ให้ผลการคํานวณถูกต้องเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับทฤษฎี [1]

2.2 การประยุกต์ ใช้ กบั การสอน
การนําโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น (OTASim) ไปประยุกต์ใช้กบั
การสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อโอทีเอและการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ง าน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการสอนประกอบด้ว ย
แผนการสอน ใบเนื้ อหา โปรแกรม OTASim และงานนําเนอ
เพาเวอร์ พอยต์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยน
เป็ นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ (IOC=0.89, N=5) กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ได้แก่ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จํานวน 34 คน ตามสภาพจริ ง ใช้
รู ปแบบการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล [12] ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบ่ง
เบนมาตรฐาน และผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้จะ
ใช้สูตรเมกุยแกนส์

ตารางที่ 1 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม OTASim
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2.1.5 การจัดทําเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program
Documentation)
การจัดทําเอกสารและคู่มื อ การใช้ง านจะแบ่ ง ออกเป็ น 2
ส่ วน ได้แก่ คู่มือสําหรับผูใ้ ช้โปรแกรม (User’s Manual) และ
คู่มือสําหรับผูเ้ ขียนโปรแกรม (Programmer’s Manual) จัดทํา
ไฟล์เป็ นนามสกุล .pdf และทําการเชื่อมต่อไว้ที่ปุ่ม Help ของ
โปรแกรม
2.1.6 การใช้งานจริ ง (Program Implement)
นําโปรแกรม OTASim ที่ พฒ
ั นาขึ้ นไปทดลองใช้ตาม
สภาพแวดล้อมจริ งกับนักศึกษาที่ผ่านการเรี ยนวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิ กส์มาแล้วจํานวน 5 คน โดยผูว้ ิจยั ทําการแนะนํา
การใช้โ ปรแกรม และให้นัก ศึ ก ษาทํา การใช้โ ปรแกรม เพื่ อ
จําลองวงจร OTA ตามเนื้ อหาในเอกสารประกอบการสอน
พบว่า นักศึกษาจํานวน 5 คนสามารถใช้โปรแกรม OTASim
ประกอบการเรี ย นได้เ ป็ นอย่า งดี และได้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะว่า
“ควรมี ก ารแสดงรายละเอี ย ดของตั ว แปรและสมการทาง
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ในการคํา นวณไว้ ใ นตั ว โปรแกรม เพื่ อ ไว้
สําหรั บศึกษาและเปรี ยบเทียบกับผลการจําลองด้ วยตนเอง”
2.1.7 การปรับปรุ งและพัฒนาโปรแกรม (Program
Maintenance)ในขั้น นี้ ผู้วิ จั ย ได้ท ํา การปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
โปรแกรม OTASim ตามคําแนะนําของนักศึกษาที่ใช้งานจริ ง
โดยการเพิ่มรายละเอียดของตัวแปรและสมการทางคณิ ตศาสตร์
ที่ใช้ในการคํานวณไว้ในตัวโปรแกรมของแต่ละวงจร

ผลการวิจัย
จากการดําเนิ นการวิจยั ทั้งในส่ วนของการพัฒนาโปรแกรม
วงจรขยายความนํา หรื อเรี ยกว่าโปรแกรม OTASim และการ
นํา โปรแกรม OTASim ไปประยุก ต์ใ ช้กับ การสอนวิช า
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ โอทีเอและการประยุกต์ใช้
งาน สามารถนําเสนอผลของการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
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3.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม OTASim
โปรแกรม OTASim ที่พฒั นาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่ วน
ได้แก่ โปรแกรมการจําลองโอทีเอพื้นฐาน และโปรแกรมการ
จําลองวงจรโอทีเอประยุกต์ แสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 โปรแกรม OTASim

151

NCTechEd06TTE06

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

3.2 ผลการจําลองของโปรแกรม OTASim
ในหั ว ข้อ นี้ จะยกตัว อย่ า งผลการจํา ลองของวงจรขยาย
แรงดัน (Voltage Amplifier) โดยกําหนดค่าเริ่ มต้นดังต่อไปนี้
ค่าแรงดันอินพุต (Vi) เท่ากับ 7 โวลต์ มีค่ากระแส (Ib) เท่ากับ
2 แอมป์ ค่าความต้านทานโหลดเท่ากับ 100 โอห์ม จําลองที่
ความถี่ (f) เท่ากับ 1 เฮิร์ท เวลา 3 วินาที ผลการจําลองแสดงดัง
ภาพที่ 4 และภาพที่ 5

กระแสสลับ โดยที่สัญญาณของแรงดันอินพุต แรงดันเอาต์พุต
และกระแสเอาต์พตุ จะมีเฟสเหมือนกันโดยมีค่าเริ่ มต้นเป็ นลบ
3.3 ผลการประยุกต์ ใช้ โปรแกรม OTASim ในการสอน
3.3.1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู้
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ โ ดยใช้โ ปรแกรม
OTASim ในการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อโอที
เอและการประยุกต์ใช้ แสดงดังตารางที่ 2

ก่อน
เรี ยน
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ภาพที่ 5 การจําลองวงจรขยายแรงดันของโปรแกรม OTASim
เมื่อแหล่งกําเนิดเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ (AC)

จากภาพที่ 4 พบว่าผลการจําลองวงจรขยายแรงดันของ
โปรแกรม OTASim เมื่ อแหล่งกําเนิ ดเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง
(DC) มี อตั ราขยายค่าความนํา (gm) เท่ากับ 0.026 มีกระแส
เอาต์พุต (Io) เท่ากับ -0.182 แอมป์ และมีแรงดันเอาต์พุต (Vo)
เท่ากับ -18.2 โวลต์ และจากภาพที่ 5 แสดงสัญญาณไฟฟ้ า
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หลัง
เรี ยน

ประสิ ทธิภาพ

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเต็ม

06

คะแนนสูงสุ ด
คะแนนตํ่าสุ ด

จํานวนผูเ้ รี ยน

34 20
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ภาพที่ 4 การจําลองวงจรขยายแรงดันของโปรแกรม OTASim
เมื่อแหล่งกําเนิดเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง (DC)

Ed

คะแนน

ตารางที่ 2 การประเมินประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู้

7 1 7.75 1.37 17.94
1.17

34 20 19 8 57.08 2.99 70.59

จากการดําเนิ นการทดลองโดยใช้โปรแกรม OTASim ใน
การสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง โอที เอและการ
ประยุกต์ใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถนําผลคะแนนทดสอบ
ก่อนเรี ยนและผลคะแนนทดสอบหลังเรี ยนไปหาประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องมื อโดยใช้เกณฑ์การหาประสิ ทธิ ภาพของเมกุยเกน
ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 7.75 มีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 และทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
ได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 70.59 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.99 และเมื่อคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพโดยใช้เกณฑ์การ
หาประสิ ทธิภาพของเมกุยเกนมีค่าเท่ากับ 1.17 มีค่าสูงกว่า 1
4. สรุ ปผลการวิจัย

4.1 โปรแกรมจําลองวงจรขยายความนํา ที่พฒั นาขึ้นโดยใช้
GUI ของ MATLAB 2012a สามารถจําลองอุปกรณ์ขยายความ
นํา และจําลองวงจรขยายความนําได้ถูกต้องเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
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[8]

[9]

[10]

[11]

สรุ ปได้ว่าการพัฒนาโปรแกรมจําลองวงจรขยายความนํา
โดยใช้ MATLAB 2012a เป็ นฐานในการพัฒนาทั้งในส่ วนของ
การติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (Graphic User Interface : GUI) และใน
ส่ ว นของไฟล์ที่ ใช้ใ นการประมวลผล สามารถนํา ไปจําลอง
วงจรขยายความนําได้ถูกต้อง และยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้
กับการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ องโอทีเอและการ
ประยุกต์ใช้งานได้เป็ นอย่างดี

Ed

มนตรี ศิริปรัชญานันท์. “OTA และการประยุกต์ใช้งาน,” เอกสาร
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การพัฒนาโปรแกรมจําลองสํ าหรับการวิเคราะห์ ผลตอบสนองของวงจรอันดับสอง RLC
โดยใช้ MAT LAB 2012a GUIs
Development of Simulation Program for Response Analysis of Second Order
Circuit with RLC by using MATLAB 2012a GUIs
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การวิจัยในครั้ งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมจําลองสําหรั บการวิเคราะห์ ผลตอบสนองของวงจรอันดับสองที่ ประกอบไป
ด้ วยตัวต้ านทาน ตัวเหนี่ ยวนํา และตัวเก็บประจุ โดยใช้ MATLAB 2012a GUI วิธีดาํ เนิ นการวิจัยประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน คื อ
วิ เ คราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา และหาคุ ณ ภาพ ผลของการวิ จั ย พบว่ า โปรแกรมจํา ลองที่ พั ฒนาขึ ้นมี ค วามสามารถในการจําลอง
ผลตอบสนองของวงจรอันดับสอง ได้ แก่ ผลตอบสนองสั ญญาณเข้ าศูนย์ ผลตอบสนองสถานะศูนย์ และผลตอบสนองบริ บูรณ์ มีค่า
สอดคล้ องกับทฤษฎี
คําสํ าคัญ: โปรแกรมจําลอง วงจรอันดับสอง

Abstract

N

The objective of this research was a development of simulation program for response analysis of second-order
circuits, comprising a resistor, capacitor and inductor (RLC) by using MATLAB 2012a GUI. Methods of research are
comprises 4 steps, the analysis, design develop and find quality. The analyses results of the software include the zeroinput response, zero-state response and complete response are good agreement with theoretical.
Keyword: Simulation Program, Second-order Circuit.
1. บทนํา

เครื่ องมือพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าได้แก่กฎ
ของโอห์ ม กฎแรงดันและกระแสของเคอร์ -ชอฟฟ์ ซึ่ งได้ถูก
อธิ บายไว้ในหนังสื อและเอกสารต่างๆ [1-3] โดยที่กฏของ
โอห์มกล่าวไว้วา่ กระแสที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้ าจะมีค่าแปรผัน

NCTechEd06TTE07

ตรงกับค่าแรงดันและแปรผกผันกับค่าความต้านทาน ส่ วนกฏ
แรงดันของเคอร์ ชอฟฟ์ ให้หลักการไว้ว่าผลรวมของแรงดันที่
ตกคร่ อมอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ ารวมกันมีค่าเท่ากับศูนย์ และกฏ
กระแสของเคอร์ ชอฟฟ์ ให้หลักการไว้ว่าผลรวมของกระแสที่
จุดใดๆของวงจรไฟฟ้ ารวมกันมีค่าเท่ากับศูนย์ หรื อกระแสไหล
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(RLC) ต่อกันทั้งแบบอนุ กรมและขนาน [3] สามารถพิจารณา
ได้จากสมการอนุพนั ธ์อนั ดับสอง
การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองการสะสมพลั ง งานใน
วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงอีกวิธีหนึ่ งคือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จําลองผลดังบทความวิจยั ที่ [4], [5], [6], [7] และ [8] ทําให้
สามารถเรี ย นรู้ และเข้า ใจผลตอบสนองของวงจรได้อ ย่า ง
รวดเร็ ว แต่ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ดัง กล่ า วจํา เป็ นต้อ งใช้
งบประมาณในการจัดซื้ อ ทําให้ภาครัฐต้องสู ญเสี ยงบประมาณ
จํานวนมาก การแก้ปัญหาอย่างหนึ่ งคื อการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้ ึนมาใช้เองตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จะใช้ MATLAB เป็ นฐานในการพัฒนาทั้งใน
ส่ วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (Graphic User Interface : GUI)
และในส่ วนของไฟล์ ที่ ใช้ ใ นการประมวลผล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ ผ ลตอบสนองการสะสมพลังงาน
ของอุ ป กรณ์ RLC ในวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงสํา หรั บ นํา ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนต่อไป
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เข้าจุดต่อวงจรเท่ากับกระแสไหลออกจากจุดต่อวงจร โดยที่กฏ
พื้ น ฐานเหล่ า นี้ จะนํ า มาเป็ นเครื่ องมื อ ในการวิ เ คราะห์
วงจรไฟฟ้ าเริ่ มต้น
ปั จจุบนั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในการช่วย
ออกแบบและวิเคราะห์ผลการทํางานในด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อน เช่น
การวิเคราะห์ค่าแรงดัน กระแส และกําลังในวงจรไฟฟ้ า การ
วิ เ คราะห์ ส นามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าในวงจรความถี่ สู ง และการ
วิเคราะห์ทางกายภาพทางด้านเครื่ องจักรกลเป็ นต้น ถ้ากล่าวถึง
การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง เรื่ องที่ ควรคํานึ งถึ งเป็ น
สําคัญสําหรับการนําไปใช้เพื่อเป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู้ หรื อ
การทําวิจยั ได้แก่ผลการตอบสนองของตัวสะสมพลังงานของ
อุปกรณ์ [1] ได้แก่ ตัวต้านทาน ตัวแหนี่ยวนํา และตัวเก็บประจุ
จะพบว่ามี แต่ตวั ต้านทานเท่านั้นที่ ไม่สามารถสะสมพลังงาน
ไฟฟ้ าได้ ส่ วนตัวเหนี่ ยวนําและตัวเก็บประจุ สามารถสะสม
พลัง งานได้ โดยตัว เหนี่ ย วนํา เก็ บ สะสมพลัง งานอยู่ใ นรู ป
สนามแม่เหล็ก และตัวเก็บประจุ เก็บสะสมพลังงานอยู่ในรู ป
สนามไฟฟ้ า โดยที่ พลังงานที่อุปกรณ์ท้ งั สองสะสมไว้ จะจ่าย
คืนให้กบั วงจรภายหลังจากแหล่งกําเนิ ดพลังงานของวงจรมีค่า
เป็ นศูนย์ เมื่อพิจารณาวงจรที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ และตัว
เหนี่ยวนํา สามารถพิจารณาได้จากสมการอนุพนั ธ์
การสะสมพลังงานของตัวเก็บประจุ [2] จะขึ้นอยูก่ บั แรงดัน
ทํา ให้ ก ารสะสมหรื อการคายประจุ ไ ม่ ส ามารถทํา ได้แ บบ
ฉั บ พลัน เช่ น เดี ย วกับ ในกรณี ข องการสะสมและการคาย
พลังงานของตัวเหนี่ยวนํา [3] ที่ข้ ึนอยูก่ บั กระแส ไม่สามารถทํา
ได้แบบฉับ พลันเช่ นเดี ย วกัน ดังนั้นจึ งต้องมี การพิจารณาหา
ค่า กระแสและแรงดัน ของวงจรตัวต้านทานกับ ตัวเก็บ ประจุ
และตัวต้านทานกับตัวเหนี่ ยวนํา ในสภาวะที่ตวั เก็บประจุหรื อ
ตัวเหนี่ ยวนําสะสมหรื อคายพลังงานที่ เก็บสะสมไว้ หรื อการ
วิ เ คราะห์ ส ภาวะชั่ว ครู่ ข องกระแสและแรงดัน ซึ่ งสามารถ
พิ จ ารณาได้จ ากสมการอนุ พ ัน ธ์ อ ัน ดับ หนึ่ งสํ า หรั บ วงจรที่
ประกอบด้วยตัวต้านทานกับ ตัวเก็บประจุ (RC) หรื อ วงจรที่
ประกอบด้วยตัวต้านทานกับตัวเหนี่ ยวนํา (RL) และถ้าวงจรที่
ประกอบด้ว ยตัว ต้า นทาน ตัว เหนี่ ย วนํา และ ตัว เก็ บ ประจุ

2. วงจรอันดับสอง RLC
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สมการลัก ษณะเฉพาะของวงจร RLC มี รู ป แบบดัง นี้
s 2  2s   02  0 โดยมี พ ารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ [3] สามารถ
สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวงจร RLC

พารามิเตอร์

N

รากลักษณะเฉพาะ
( s1 , s2 )
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คําจํากัดความ
s1     2  02 ,
s2     2  02

ความถี่เนเปอร์
( )

กรณี ขนาน   1 / 2 RC กรณี
อนุกรม   R / 2 L

ความถี่เชิงมุมเร
โซแนนซ์ ( 0 )

02  1 / LC

รู ปแบบของผลตอบสนองสั ญ ญาณเข้ า ศู น ย์ และ
ผลตอบสนองสถานะศู น ย์ข องวงจร RLC
ขึ้ น อยู่กับ ค่ า
2
2
   0 ซึ่ งเป็ นไปได้ 3 แบบแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 รู ปแบบ และเงื่อนไขของผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์

ตารางที่ 4 รู ปแบบและสมการผลตอบสนองสัญญาณสถานะศูนย์

รู ปแบบ

เงื่อนไข

สมบัติของผลตอบสนอง

รู ป

หน่วง
เกิน

 02   2

แรงดันหรื อกระแสจะเข้าสู่ค่า
สุ ดท้ายโดยไม่มีการแกว่งค่า

แบบ

หน่วง
ขาด

02   2

แรงดันหรื อกระแสจะแกว่ง
ค่ารอบๆค่าสุ ดท้าย

หน่ว
งเกิน

x(t )  X s  A1' e s1t  A2' e s2t

แรงดันหรื อกระแสจะอยูใ่ น
สภาวะคงที่ เกือบจะแกว่งค่า
รอบๆค่าสุ ดท้าย

ตารางที่ 3 รู ปแบบและสมการผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์

หน่วง
เกิน

สมการผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์ และ
สมการเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์
x(t )  A1e s1t  A2 e s2t

x (0  )  A1  A2 ,

dx(0  )
 s1 A1  s2 A2
dt

เมือ่  d  02   2

dx(0  )
 B1   d B2
x(0 )  B1 ,
dt


x(t )  D1te t  D2 e t

N

หน่วง
วิกฤต

C
Te

x(t )  B1e t cos d t  B2 e t sin d t

หน่วง
ขาด

x(0  )  D2 ,

dx(0  )
 D1  D2
dt

โดยที่ x(0  ) แทนค่ า เริ่ มต้น ของผลตอบสนอง และ
dx(0  )
แ ท น ค่ า เริ่ มต้ น ข อ ง อ นุ พั น ธ์ อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง
dt

ผลตอบสนอง
สมการของผลตอบสนองสัญญาณสถานะศูนย์ของวงจร
อันดับสองมีรูปแบบดังตารางที่ 4

NCTechEd06TTE07

x(t )  X s  B1'e t cos d t  B2' et sin d t

x(0 )  X s  B1' ,
หน่ว
ง
วิกฤ
ต

dx(0 )
 B1'  d B2'
dt

x(t )  X s  D1'te t  D2' e t
x(0 )  X s  D2' ,

dx(0 )
 D1'  D2'
dt

ch

รู ปแบบ

dx(0  )
 s1 A1  s2 A2
dt

Ed

สมการของผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์ของวงจรอันดับ
สองมีรูปแบบดังตารางที่ 3

หน่ว
งขาด

x(0  )  X s  A1'  A2'

06

หน่วง
วิกฤต

02   2

สมการผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์และสมการเพื่อหาค่า
สัมประสิ ทธิ์

โดยที่ X s แทนค่ า สุ ดท้ า ยของผลตอบสนองและ
ผลตอบสนองบริ บูณ์ของวงจรอันดับสอง RLC สามารถหาได้
จ า ก ผ ล ร ว ม ข อ ง ผ ล ต อ บ ส น อ ง สั ญ ญ า ณ เ ข้ า ศู น ย์ กั บ
ผลตอบสนองสถานะศูนย์

การพัฒนาโปรแกรมจําลอง
การพัฒนา GUI ของ MATLAB เวอร์ ชนั่ 2012a จะเริ่ มต้น
จากการวิ เ คราะห์ อิ น พุ ต เอาต์พุ ต และกระบวนการในการ
ประมวลผล (Input, Output and Process analysis) โดยในส่ วน
ของอิ นพุตจะทําการออกแบบหน้าต่างโปรแกรมสําหรั บ รั บ
ข้ อ มู ล ขั้ นต้น ในส่ วนของเอาต์ พุ ต จะออกแบบหน้ า ต่ า ง
โปรแกรมสําหรับการแสดงผล และในส่ วนของกระบวนการ
ทํา งานสํา หรั บ การประมวลผลจะนํา สมการคณิ ต ศาสตร์ ใ น
ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 4 ไปเขียนในรู ปของเอ็มไฟล์ (m-file)
หรื อเรี ยกว่าโปรแกรม RLCSim ซึ่ งแสดงกระบวนการทํางาน
ของโปรแกรมในภาพที่ 1 และผลการพัฒนาโปรแกรมจําลอง
แสดงดังภาพที่ 2
3.
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เริ่ มต้น (Input) ให้กบั วงจร ประกอบด้วยค่าแรงดันที่แหล่งจ่าย
(Vs) ค่าความต้านทาน (R) ค่าตัวเหนี่ ยวนํา (L) และค่าตัวเก็บ
ประจุ ส่ ว นค่ า ความถี่ เ นเปอร์ (  ) และค่ า ความถี่ เ ชิ ง มุ ม เร
โซแนนซ์ ( 0 ) โปรแกรมจะคํา นวณและแสดงผลให้อ ย่า ง
อัตโนมัติส่วนของการแสดงผลประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่า
แรงดัน และกระแสตามลําดับ
4. ผลการวิจัย

ch
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4.1 การวิเคราะห์ วงจรลําดับสอง RLC ต่ อแบบอนุกรม
เมื่อกําหนดค่า Vs = 30 V., R = 2 Ω, L = 1 H., C = 1 F.
โดยให้ วิ เ คราะห์ ห าค่ า แรงดัน vR (t ), vL (t ), vC (t ), i(t ) ที่
เวลาตั้ งแต่ 0-8 วิ น าที ผลการวิ เ คราะห์ จ ากโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นแสดงดังภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 6
ผลการจํา ลองผลตอบสนองของแรงดัน และกระแสที่
เกิดขึ้นในวงจรลําดับสอง รมต่อแบบอนุ กRLC จะมีลกั ษณะ
เป็ นแบบหน่วงวิกฤติ (Critically Damped Response) เพราะค่า
ของความถี่เนเปอร์ (  ) ความถี่เชิงมุมเรโซแนนซ์ ( 0 ) มีค่า
เท่ากันคือ 1 ซึ่ งผลตอบสนองของแรงดันหรื อกระแสจะอยูใ่ น
สภาวะคงที่ เกือบจะแกว่งค่ารอบๆค่าสุ ดท้าย

C
Te

ภาพที่ 1 กระบวนการทํางานของโปรแกรม RLCSim

N

4.2 การวิเคราะห์ วงจรลําดับสอง RLC ต่ อแบบขนาน
เมื่อกําหนดค่า Vs = 10 V., R = 10 Ω., L = 1 H., C = 1 F.
โดยให้วิเคราะห์หาค่าแรงดัน iR (t ),iL (t ), iC (t ), v(t ) ที่เวลา
ตั้งแต่ 0-25 วินาที ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
แสดงดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 10
ผลการจํา ลองผลตอบสนองของแรงดัน และกระแสที่
เกิดขึ้นในวงจรลําดับสอง ต่อแบบขนาน จะมีลกั ษณะเป็ นRLC
แบบหน่วงขาด(Under Damped Response) เพราะค่าของ
ความถี่ เนเปอร์ (  ) มี ค่าน้อยกว่าความถี่ เชิ งมุ มเรโซแนนซ์
( 0 ) ซึ่ งผลการตอบสนองของแรงดัน และกระแสจะแกว่ง
รอบๆค่าสุ ดท้าย
5. สรุป
การพัฒนา GUI ของ MATLAB 2012a สําหรับวิเคราะห์
ผลตอบสนองของวงจรอั น ดั บ สองของตั ว ต้ า นทาน ตั ว
เหนี่ ยวนําและตัวเก็บประจุ ที่ ต่ออนุ กรม และขนาน มี วิธีการ

ภาพที่ 2 โปรแกรมจําลองวงจร RLC

GUI ของ MATLAB ของโปรแกรม RLC แสดงดังภาพที่ 2
ประกอบด้วยส่ วนของการเลือกวงจรที่จะวิเคราะห์ ได้แก่วงจร
ที่ต่อแบบอนุกรม และแบบขนาน ส่ วนต่อไปคือการกําหนดค่า
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ดําเนิ นการวิจยั ดังนี้ 1) วิเคราะห์สมการทางคณิ ตศาสตร์ ของ
วงจร RLC ทั้งแบบอนุ กรมและขนาน 2) วิเคราะห์ตวั แปร
อิ น พุต เอาต์พุต และกระบวนการในการประมวลผล 3)
ออกแบบและเขียนอัลกอริ ทึม 4) เขียนโปรแกรม 5) ทดสอบ
และแก้ไขโปรแกรม และ 6) จัดทําคู่มือการใช้งาน ผลการ
พัฒนาได้โปรแกรมเรี ยกว่า RLCSim สามารถแสดงผลการ
ตอบสนองของกระแส แรงดันไฟฟ้ าในรู ปของเส้นกราฟ เมื่อ
นํ า โปรแกรม RLCSim ไปทดลองใช้ ง านพบว่ า สามารถ
แสดงผลการคํานวณมีค่าถูกต้องมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ โปรแกรม RLCSim ที่มีการพัฒนาโดยใช้
GUI ของ MATLAB 2012a สามารถนําไปใช้สาํ หรับการศึกษา
และวิ เ คราะห์ ผ ลตอบสนองของวงจรอัน ดับ สองของตัว
ต้านทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

Ed

06

ภาพที่ 3 การจําลองแรงดัน vR (t ) ของวงจร RLC แบบอนุกรม

6. เอกสารอ้างอิง

ภาพที่ 4 ผลการจําลองแรงดัน vL (t ) ของวงจร RLC แบบอนุกรม

N

C
Te

ch

[1] Allan H. Robbins.; Wilhelm C. Miller. Circuit Analysis
Theory and Practice. Fifth Edition, DELMAR CENGAGE
Learning, 2013.
[2] William H. , Jr.; Jack E. Kemmerly and Steven M. Durbin.
Engineering Circuit Analysis. Seventh Edition, McGrawHill, 2007.
[3] Charles K. Alexander and Matthew N.O. Sadiku.
“Fundamentals of Electric Circuit, Second Edition”.
McGraw-Hill, 2004.
[4] Fares, D.A.; Khaddaj, S.I.; Joujou, M.K.; Kabalan, K.Y. A
Learning Approach to circuitry Problems Using MatLab
and Pspice Global Engineering Education Conference
(EDUCON), 2012 IEEE 17-20 April 2012 : 1 – 5.
[5] Gati, J.; Kartyas, G. Virtual Classrooms for Robotics and
other Engineering Applications. Robotics in Alpe-AdriaDanube Region (RAAD), 2010 IEEE 19th International
Workshop on, 24-26 June 2010: 481 – 486.
[6] Raud, Z.; Vodovozov, V. Virtual Lab to Study Power
Electronic Converters. Power Electronics Electrical
Drives Automation and Motion (SPEEDAM), 2010
International Symposium on,14-16 June 2010: 703 – 708.
[7] Menendez, L.M. ; Salaverria, A. ; Mandado, E. ; Dacosta,
J.G. Virtual Electronics Laboratory: A new tool to
improve Industrial Electronics Learning. IEEE Industrial
Electronics, IECON 2006 - 32nd Annual Conference on, 610 Nov. 2006: 5445 – 5448.
[8] Brandisky, K.G., Stanchev, K.P., Iacheva, I.I., Stancheva,
R.D., Petrakieva, S.K., Terzieva, S.D. and Mladenov,
V.M. 2005. Computer-Aided Education in Theoretical
Electrical Engineering at the Technical University of
Sofia: Part II. Computer as a Tool, 2005. EUROCON
2005.The International Conference on, Volume: 1, Nov.
21-24, 2005: 768 - 771.

ภาพที่ 5 ผลการจําลองแรงดัน vC (t ) ของวงจร RLC แบบอนุกรม

NCTechEd06TTE07

158

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

ภาพที่ 9 ผลการจําลองกระแส iC (t ) ของวงจร RLC แบบขนาน
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ภาพที่ 6 ผลการจําลองกระแส i(t ) ของวงจร RLC แบบอนุกรม

ภาพที่ 7 ผลการจําลองกระแส iR (t ) ของวงจร RLC แบบขนาน

ภาพที่ 10 ผลการจําลองแรงดัน v(t ) ของวงจร RLC แบบขนาน

N

ประวัติผ้วู จิ ัย
นายสมมารถ ขําเกลี้ ยง จบการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า เ อ ก ส า ข า ไ ฟ ฟ้ า ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ ปี พ.ศ. 2552 สนใจงานวิจ ยั
ทางด้า นการวิ เ คราะห์ ว งจรคลื่ น ระนาบ
ไมโครเวฟโดยใช้ห ลัก การของคลื่ น และ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทางด้านไฟฟ้ า
ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สงขลา
จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 8 ผลการจําลองกระแส iL (t ) ของวงจร RLC แบบขนาน
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บทความวิ จัยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพการเรี ยนการสอนด้ านวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บและรวบรวมข้ อมูล กลุ่มตัวอย่ างเป็ นอาจารย์ ผ้ สู อน 10 คนและนักศึกษา
104 คน จากทั้งหมด 4 สถาบันการศึกษาที่มีการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรื อที่เกี่ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่ า
วิธีการสอนที่ อาจารย์ ใช้ สอนส่ วนใหญ่ เป็ นแบบบรรยาย รู ปแบบกิจกรรมของนักศึกษาเป็ นการตอบคําถาม เครื่ องมือวัดผลสั มฤทธิ์
เป็ นข้ อสอบแบบอัตนัยและปรนัย สําหรั บประเด็นที่ ต้องการในการพัฒนามีดังนี ้ ควรพัฒนาด้ านสื่ อการเรี ยนการสอนให้ มีความ
หลากหลายส่ งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้ านเนือ้ หาต้ องการให้ พัฒนาเพื่อนําไปประยุกต์ ใช้ งานได้ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
คําสํ าคัญ: สภาพการเรี ยนการสอน วิศวกรรมโทรคมนาคม
Abstract
This paper aimed to study the conditons to teaching and learning in telecommunication engineering,Bechelor
Degree in Thai University. The questionnaires were collected from the sample group of 10 instructors and 104 students
in 4 universities that are teaching in telecommunication engineering program or related field. Result are as follows :
The method for teaching is describe. Activity of student is answer-question method. The measuring instrument is
subjective and objective tester.The topic for development is mass education media, Contents and learning format .
Keywords: The conditions to Teaching and Learning , Telecommunication Engineering
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการเรี ยนการสอนด้า นวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ตนเอง
อาจารย์ เนื้ อหา สิ่ งแวดล้อม รู ปแบบการสอน สื่ อประกอบการ
สอน และการวัดผล
2.3เพื่อ ศึ กษาความคิ ดเห็ น ของอาจารย์ที่ มี ต่อ การจัด การ
เรี ยนการสอนของตนเอง
2.4 เพื่อสํารวจความต้องการในการปรั บ ปรุ งและพัฒนา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรี ยนการสอน

1. บทนํา

06

การศึ กษาเป็ นสิ่ งที่ จ าํ เป็ นต่ อการพัฒนาประเทศชาติ แ ละ
ส่ งเสริ มให้มนุษย์เจริ ญเติบโต มีการพัฒนาทางร่ างกาย อารมณ์
และสติปัญญาให้สามารถอยูใ่ นสังคม เหมาะสมกับคําว่า "คน
ไทยต้อ งเป็ นคนเก่ ง ดี มี สุ ข " [1] ซึ่ งครู ห รื อ ผูส้ อนเป็ นผู้มี
บทบาทสํา คัญ ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้
บรรลุผลตามเป้ าหมาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 และ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2545 นั้น กํา หนดไว้ใ น
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ตามมาตรา 22 ว่า "การจัดการ
ศึ ก ษา ต้อ งยึด หลัก ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ยนมี ความสํ า คั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ" [2] แต่สภาพการจัดการศึกษา
ของไทยส่ วนใหญ่ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งด้าน
วิชาการ หลักสู ตร เนื้ อหาสาระ และกระบวนการเรี ยนการสอน
การศึ ก ษายัง เป็ นแบบท่ อ งจํา และเรี ยนวิชาชี พ แบบแก่ งแย่ง
แข่งขันเพื่อตัวเอง [3]
การจั ด การเรี ยนการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ทางด้ า น
วิ ศ วกรรมโทรคมนาคม ส่ ว นใหญ่ มี เ นื้ อหาเกี่ ย วข้อ งกั บ
เทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสาร เทคโนโลยีดา้ นความถี่สูง ที่พบ
ได้วา่ มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง พื้นฐานของ
เทคโนโลยีดัง กล่ า ว ล้ว นมาจากความรู้ ความเข้า ใจในหลัก
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ [4] ดังนั้น
การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในเนื้ อหาสาระ เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด จึ ง มี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ ต ้อ งมี ก าร
สํารวจถึ งสภาพการเรี ย นการสอนที่ เกิ ดขึ้ นในห้องเรี ย นจริ ง
โดยจะศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่อยูใ่ นระบบการเรี ยนการสอน เพื่อ
รวบรวมข้อมูล สําหรับการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
จากความเป็ นมาดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการ
ทํ า วิ จั ย เรื่ อง สภาพการเรี ยนการสอนด้ า นวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม หลัก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี เนื่ อ งจากหั ว ข้อ
ดัง กล่ า วเป็ นพื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคมและสาขาที่เกี่ยวข้องที่ควรได้รับการพัฒนาต่อไป
ในอนาคต

Ed

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) มี
ขั้นตอนดังนี้

C
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3.1 กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นอาจารย์ผสู้ อนและ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มจพ. มทร.
ล้านนา มทร.สุ วรรณภูมิ และสถาบัน เทคโนโลยีประทุ ม วัน
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงแบ่งเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
3.1.1 อาจารย์ผสู้ อน จํานวน 10 คน
3.1.2 นักศึกษา จํานวน 104 คน

N

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เป็ นแบบสอบถามแยกเป็ น 2
ประเภทคือแบบสอบถามของนักศึกษาและแบบสอบถามของ
อาจารย์ แต่ละประเภท แบ่งออกเป็ นดังนี้
3.2.1 แบบสอบถามของนักศึกษา มี 5 หัวข้อคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในเนื้อหา
ส่ วนที่ 3 ระดับความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อ ตนเอง
อาจารย์ เนื้ อหา สิ่ งแวดล้อม รู ปแบบการเรี ย น สื่ อ และ การ
วัดผล
ส่ วนที่ 4 สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้นาํ แบบสอบถามที่ออกแบบจัดส่ ง
ให้อาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาที่ได้ผ่านการศึกษารายวิชาด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคมมาแล้ว จํานวน 4 มหาวิทยาลัย เพื่อทํา
การตอบแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่ งกลับมายัง
ผูว้ จิ ยั เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป

4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามของนักศึกษา
4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
- เพศของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มากที่ สุด คือเพศชาย คิ ด
เป็ นร้อยละ 89.4 ที่เหลือเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 10.6
- นักศึกษาส่ วนใหญ่จบจากหลักสู ตร ปวช. คิดเป็ นร้อยละ
70.2 ที่เหลือได้แก่หลักสู ตร ม.6 คิดเป็ นร้อยละ 29.8
-นักศึกษาส่ วนใหญ่เรี ยนหลักสู ตร ค.อ.บ. คิ ดเป็ นร้ อยละ
70.2 รองลงมาคือหลักสู ตร วศ.บ. คิ ดเป็ นร้อยละ 26.9 และที่
เหลือคือ หลักสูตร อส.บ. คิดเป็ นร้อยละ 2.9
- เกรดเฉลี่ยส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ระดับ 2.01 – 2.50 คิดเป็ นร้อยละ
54.9 รองลงมาคือ 2.51-3.00 คิดเป็ นร้อยละ 35.3 และ ระดับ
1.00- 2.00 กับ 3.01-4.00 มีจาํ นวนเท่ากันคือ ร้อยละ 4.9
4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนในเนื้อหา
- วิธีการสอนของอาจารย์ที่ใช้มากที่ สุดคื อ การสอนแบบ
บรรยาย คิดเป็ นร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่การสอนแบบ ถามตอบ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.8 และวิธี ก ารสอนที่ ใช้น้อ ยที่ สุ ดคื อ
รายงาน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการเรี ยนการสอนคื อ การตอบ
คําถาม คิ ดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาคื อการทําแบบฝึ กหัด คิ ด
เป็ นร้ อ ยละ 36.4 ส่ ว นกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น น้อ ยที่ สุ ด คื อ การ
รายงานหน้าชั้น คิดเป็ นร้อยละ 0.6
พฤติกรรมและความรู้สึกของนักศึกษาขณะที่เรี ยน ส่ วน
ใหญ่ มี อ าการเฉยๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.3 รองลงมาคื อ
กระตือรื อร้น คิดเป็ นร้อยละ 38.1 และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้อย
ที่สุดคือเบื่อหน่าย คิดเป็ นร้อยละ 11.6
เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่อาจารย์ใช้มากที่สุด
คื อ ข้อ สอบแบบอัต นั ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.6 รองลงมาคื อ
ข้อ สอบปรนัย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 15.6 ส่ วนข้อ สอบแบบเติ ม คํา
อาจารย์ใช้นอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 1.5
4.1.3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อตนเอง
ระดับ ความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อ ตนเอง มี ค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.05 – 4.65 โดยที่ ดา้ นมี มนุ ษย์สัมพันธ์ มีค่า
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่ วนด้านการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
มีค่าน้อยที่สุดคือ 4.05
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3.2.2 แบบสอบถามของอาจารย์ มี 5 หัวข้อคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในเนื้อหา
ส่ วนที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์
ส่ วนที่ 4. สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ ง
ส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ผูว้ ิจัย ได้วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 9 ท่านตรวจสอบและประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย แล้ว
นําไปหาความเชื่อมัน่ และอํานาจการจําแนกกับกลุ่มทดลอง 30
คน (Try out) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.932 อํานาจการจําแนกมี
ค่าระหว่าง 0.183 - 1.236 [6]
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3.4 การวิเคราะห์ ผลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ว ยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS
3.4.1 ข้อคําถามที่เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check
– List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปออกมา
เป็ นร้อยละ (Percentage)
3.4.2 ข้อ คํา ถามที่ มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.3 ข้อ คํา ถามที่ เ ป็ นแบบจั ด อัน ดับ (Ranking
Question) ใช้วิธี ก ารรวมค่ า ตัว แปร multiple response
Frequency แล้วสรุ ปออกมาเป็ นร้อยละ (Percentage)
4. ผลของการวิจัย
ผลของงานวิจยั ประกอบไปด้วย2 ส่ วน ส่ วนแรกนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามของนักศึกษา และ
ส่ วนที่ สองเป็ นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากแบบสอบถาม
ของอาจารย์
NCTechEd06TTE08
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อตนเอง
X

รวมเฉลี่ย

4.50
4.54
4.42
4.65
4.49
4.43
4.22
4.20
4.05
4.09
4.36

S.D.
0.724
0.696
0.797
0.604
0.683
0.798
0.955
0.969
1.144
1.098
0.20

รายการ
ความจําเป็ นของเนื้อหา
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมชัดเจน
ความยาก-ง่ายเหมาะสม
มีแหล่งข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม
การนําไปประยุกต์ใช้งาน
รวมเฉลี่ย

รายการ
แสงสว่างเพียงพอ
อากาศถ่ายเทสะดวก
อุปกรณ์การสอนทันเหมาะสม
เก้าอี้-โต๊ะ นัง่ สบาย
สภาพห้องโดยรวมเหมาะแก่การเรี ยน
การสอน
รวมเฉลี่ย

Ed

4.88
4.78
4.88
4.71

S.D.
.350
.440
.360
.552

4.90
4.88
4.88
4.84
4.91
4.86
4.85

.327
.360
.386
.421
.283
.353
0.06

ch

X

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.71 – 4.91 โดยที่ดา้ นมีความยุติธรรม มีค่า
มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.91 ส่ วนด้านการถ่ายทอดเนื้อหา มีค่าน้อย
ที่สุดคือ 4.71
4.1.5 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหา
ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่อ เนื้ อ หามี ค่า คะแนน
เฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.91 – 4.69 โดยที่ดา้ นความจําเป็ นของเนื้อหา
มี ค่า มากที่ สุ ด ที่ ค่ า เฉลี่ ย 4.69 และระดับ ส่ วนด้านการนําไป
ประยุกต์ใช้งาน มีค่าน้อยที่สุดคือ 2.91
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4.59
4.50
4.53
4.53

S.D.
0.691
0.737
0.723
0.710

4.53

0.710

4.54

0.03

X

ระดับความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสิ่ งอํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.50 – 4.59 โดยที่ดา้ น
แสงสว่างเพียงพอ มี ค่ามากที่ สุด ที่ ค่าเฉลี่ ย 4.59 ส่ วนด้าน
อากาศถ่ายเทสะดวกมีค่าน้อยที่สุดคือ 4.50
4.1.7 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน

C
Te

N

4.69
3.23
3.09
2.99
2.91
3.38

4.1.6 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสิ่ งอํานวย
ความสะดวกในการเรี ยน
ตารางที่ 4 ระดับความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อสิ่ งอํานวย
ความสะดวกในการเรี ยน

4.1.4 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผสู้ อน
รายการ
เข้าสอนตรงเวลา
คุณภาพของการเตรี ยมการสอน
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องที่สอน
ความสามารถในการถ่ายทอด
เนื้อหา
การควบคุมอารมณ์
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนซักถาม
ใส่ ใจผูเ้ รี ยน
มีความยุติธรรม
รับผิดชอบงานหลังการสอน
รวมเฉลี่ย

S.D.
0.712
1.151
1.044
1.075
1.142
0.74

X

06

รายการ
เข้าเรี ยนตรงเวลา
แต่งกายถูกระเบียบ
ตั้งใจเรี ยน
มีมนุษย์สมั พันธ์
มีมารยาทในห้องเรี ยน
จดบันทึกการเรี ยนการสอน
มีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ค้นคว้าหาความรู้เพิม่ เติม
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเนื้อหา

รายการ
วิธีการสอนเหมาะสม
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมระหว่างเรี ยน
ระยะเวลาในการเรี ยนเหมาะสม
กิจกรรมระหว่างเรี ยนเหมาะสม
รู ปแบบการเรี ยนการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
รวมเฉลี่ย

X

3.12
2.86
3.09
2.95
3.06
3.01

S.D.
1.152
1.047
1.116
1.074
1.105
0.11

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.86 – 3.12 โดยวิธีการสอน
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2.97
2.90
2.67
2.82
2.81
2.83

S.D.
1.161
1.048
1.019
1.095
1.080
0.11

C
Te

4.1.9 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการวัดผล
ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการวัดผล

N

รายการ
ข้อสอบครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ความยากง่ายของข้อสอบ
ความหลากหลายของรู ปแบบข้อสอบ
วิธีการวัดผลหลากหลาย
ผูเ้ รี ยนนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้
รวมเฉลี่ย

X

4.57
4.56
4.51
4.49
4.45
4.52

S.D.
.635
.666
.750
.812
.774
0.05

ระดับความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการวัดผล มีค่าคะแนน
เฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 4.45 – 4.57 โดยที่ ดา้ นข้อสอบครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีค่ามากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.57 ส่ วน
ด้านผูเ้ รี ยนนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้ มีค่าน้อยที่สุด
คือ 4.45
4.1.10 สิ่ งที่ควรปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
สิ่ งที่ตอ้ งการให้ปรับปรุ งมากที่สุดคือ เนื้อหา คิดเป็ นร้อยละ
35 รองลงมาคือสื่ อประกอบการสอน คิดเป็ นร้อยละ 28.2 และ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 20.4 ส่ วนด้านผูส้ อน

NCTechEd06TTE08

รูปแบบการ
สอน
20.4%

ผู้เรียน
15.5%

สิ่งอํา นวย
ความสะดวก
0.0%

ผู้สอน
0.0%

เนื้อหา
35.0%

06

X

การวัดผล
1.0%

สื่อ
28.2%

ภาพที่ 1 สิ่ งที่ควรปรับปรุ งเพือ่ เพิ่มประสิ ทธิภาพ

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามอาจารย์
4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
- ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมาคือ
ระดับปริ ญญาเอกคิดเป็ นร้อยละ 40
- ตําแหน่ งวิชาการ อาจารย์มีจาํ นวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 60 รองลงมาคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คิดเป็ นร้อยละ 30
- ประสบการณ์ที่สอน ส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 5-10 ปี และ มากกว่า
15 ปี ขึ้นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาอยู่ที่ ตํ่ากว่า 5 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 20
4.2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอนเนื้อหา
- วิธีการสอนแบบบรรยายมีการใช้มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
32.3 รองลงมาคือการสอนแบบถามตอบ คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.8
และวิธีการที่ ใช้น้อยที่ สุ ดคื อ การสอนแบบทดลอง กิ จกรรม
กลุ่ม และสาธิต คิดเป็ นร้อยละ 3.2
- สื่ อที่ ใช้ในการสอนมากที่สุดคือกระดาน คิดเป็ นร้ อยละ
30.3 รองลงมาคือเอกสารการสอน คิดเป็ นร้อยละ 24.2 ส่ วน
สื่ อที่ไม่มีการใช้เลยคือ ชุดสาธิต
- กิจกรรมของนักศึกษาระหว่างเรี ยนที่มีมากที่สุดคือการ
ตอบคําถาม คิดเป็ นร้อยละ 30 รองลงมาคือการทําแบบฝึ กหัด
คิดเป็ นร้อยละ 23.3 และกิจกรรมที่มีนอ้ ยที่สุดคือการทดลองคิด
เป็ นร้อยละ 1

ch

รายการ
สื่ อการสอนมีปริ มาณเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน
สื่ อประกอบการสอนมีคุณภาพดี
ความหลากหลายของสื่ อประกอบการสอน
สื่ อประกอบการสอนมีความน่าสนใจ
สื่ อประกอบการสอนส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้
รวมเฉลีย่

และสิ่ งอํานวยความสะดวก ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่าไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ ง

Ed

เหมาะสม มีค่ามากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.12 และด้านการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมระหว่างเรี ยนมีค่าน้อยที่สุดคือ2.86
4.1.8 ระดับ ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประกอบการสอน
ระดับความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ อประกอบการเรี ยน
การสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.67 – 2.97 โดยที่ดา้ น
สื่ อการสอนมีปริ มาณเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ รี ยน มีค่ามากที่สุด
ที่ค่าเฉลี่ย 2.97 ส่ วนด้านความหลากหลายของสื่ อประกอบการ
สอนมีค่าน้อยที่สุดคือ2.67
ตารางที่ 6 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สื่ อ
ประกอบการสอน
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- พฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนขณะที่ เรี ยนส่ วนใหญ่มีอาการ
กระตือรื อร้น คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือเฉยๆ คิดเป็ นร้อย
ละ 40 และน้อยที่สุดคือเฉยๆ คิดเป็ นร้อยละ 10
- เครื่ อ งมื อ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ใ ช้ม ากที่ สุ ด คื อ ข้อ สอบแบบ
อัตนัย คิดเป็ นร้ อยละ 76.9 รองลงมาคือข้อสอบแบปรนัย คิด
เป็ นร้อยละ 15.4 และน้อยที่สุดคือข้อสอบแบบเติมคํา คิดเป็ น
ร้อยละ 7.7
4.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
- ผูส้ อนส่ วนใหญ่มีการกําหนดวัตถุประสงค์บางส่ วน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 70 รองลงมาคื อ มี ค รบ ร้ อ ยละ 20 และไม่ มี ก าร
กําหนดเลยคิดเป็ นร้อยละ 10
- เอกสารประกอบการสอนส่ วนใหญ่ผสู้ อนมีบางส่ วน คิด
เป็ นร้อยละ 90 รองลงมาคือมีครบ คิดเป็ นร้อยละ 10
- สื่ อประกอบการสอนผูส้ อนทั้งหมด มีบางส่ วน
- ตําราหนังสื อและเอกสารอ้างอิงผูส้ อนทั้งหมดมีบางส่ วน
- แบบทดสอบที่ใช้ท้ งั หมดเป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเอง
- ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมระหว่างเรี ยนมีบา้ งบางครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 90 และมีทุกครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 10
- ความจําเป็ นและความสําคัญในการเรี ยนด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม มีความจําเป็ นคิดเป็ นร้อยละ 80 และไม่แน่ใจคิด
เป็ นร้อยละ 20
- ความรู้ ความสามารถของผูส้ อนในด้านเนื้ อหาดีมาก คิด
เป็ นร้อยละ 70 และ ดี คิดเป็ นร้อยละ 30
4.2.4 สิ่ งที่ควรปรับปรุ งเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิภาพ
- ควรปรั บปรุ งด้านสื่ อการมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 70
รองลงมาคือ เนื้อหา คิดเป็ นร้อยละ 30
- สื่ อที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อหา มากที่ สุ ดคื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ เอกสารการสอน คิดเป็ นร้อยละ 40
รองลงมาคือชุดสาธิตและเพาเวอร์พอยต์คิดเป็ นร้อยละ 10
- แบบทดสอบที่เหมาะสมกับเนื้อหา คือข้อสอบแบบอัตนัย
- วิธีการสอนที่ เหมาะสมกับเนื้ อหา มากที่ สุดคือการสอน
แบบถามตอบ คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือ การสอนแบบ
ทดลองคิดเป็ นร้อยละ 40 และสุ ดท้ายคือ แบบอภิปราย คิด
เป็ นร้อยละ 10

5. สรุ ปผลการวิจัย
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การศึ ก ษาสภาพการเรี ยนการสอนด้ า นวิ ศ วกรรม
โทรคมนาคม หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นอาจารย์และนักศึกษาจํานวน 114 คน พบว่าเนื้ อหา สื่ อการ
สอน และรู ปแบบการสอน เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการปรับปรุ งมากที่สุด
โดยเน้นให้สามารถนําเนื้ อหาที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้งานได้ สื่ อ
การสอนควรมีความหลากหลาย และจัดรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ควรพัฒนาเนื้ อหา
ด้านการออกแบบวงจรความถี่สูงไมโครเวฟให้ผเู้ รี ยน เรี ยนจบ
แล้วสามารถประยุกต์ใช้งานจริ งได้
พัฒ นาสื่ อ การสอนประเภทโปรแกรมจําลอง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประกอบเนื้ อหาด้านการวิเคราะห์วงจร
ความถี่สูง
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยการเน้นกิจกรรมการ
สอนให้ผูเ้ รี ยนได้มี ส่วนร่ วมระหว่างเรี ยนโดยการถาม-ตอบ
หรื อทํากิจกรรมจากสื่ อการสอน
6. เอกสารอ้างอิง
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การเพิม่ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัตกิ ารไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่อมต่ อ
โดยการปรับปรุ งรู ปแบบการเขียนโปรแกรม
Improvement in Learning Achievement of Microprocessor and Interfacing
Laboratory by Refining Programming Strategies
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บทความนีน้ าํ เสนอการแก้ ไขปั ญหาทักษะด้ านโปรแกรมของนักศึ กษาในวิชาปฏิ บัติการไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่ อมต่ อ
โดยการปรั บปรุ งวิธีการเขียนโปรแกรมแบบภาพกราฟิ กและรู ปแบบการสอน เพิ่มจุดตรวจสอบผลการทดลองและมอบหมายงานใน
รู ปแบบการสร้ างโครงงานย่ อยตามหั วข้ อการเรี ยน การวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนพิ จารณาจากค่ า GPA ของรายวิชา ก่ อนการ
ปรั บปรุ งในภาคการศึ กษา 1/2554 เที ยบกับหลังการปรั บปรุ งในภาคการศึ กษา 1/2555 พบว่ าสู งขึน้ จาก 2.38 เป็ น 3.41 ภายใต้ การ
แบ่ งคะแนน เกณฑ์ การตัดเกรด วิธีการตรวจรายงานและวิธีการสอบประเมินผลในลักษณะเหมือนกัน นอกจากนี ผ้ ลการประเมิน
การสอนของวิชายังมีค่าสู งขึน้ เฉลี่ยจาก 3.65 เป็ น 4.55

N

คําสํ าคัญ: ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ การเขียนโปรแกรม
Abstract

This paper proposed solutions to improve students’ skill using the equipment in microprocessor and Interfacing
Laboratory. There are two steps : (i) Improvement of programming via GUI method (ii) enhancing teaching laboratory
strategies use Project Base Leaning. Added step to check the results of experiment of each step and experimental
procedure. Equipments are added in the Hands-on lab evaluate student learning realization, the instructor the
instructor compares the course GPA in the 1/2011 with the one in 1/2012. In 1/2011 the instructor used the
old style of laboratory programming method while in 1/2012, the instructor used the new style of programming via
GUI method and enhancing teaching strategies. Moreover, the instructor used the same grading policy for those
semesters. The result shows that the course GPA increases from 2.38 to 3.41, and the teaching evaluation
also increases from 3.65 to 4.55
Keyword: microprocessor and Interfacing, programming.
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งานวิ จั ย ไม่ ไ ด้นํา เสนอวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ งรู ป แบบการเขี ย น
โปรแกรมหรื อการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ที่เป็ นเครื่ องมือหลัก
ของการเรี ยนด้านนี้ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาที่สําคัญมาก
ทําให้ผเู้ รี ยนไม่สามารถพัฒนางานเพื่อควบคุมการทํางานของ
ฮาร์ ด แวร์ ต ามเงื่ อ นไขที่ กาํ หนดไว้ได้ จากสภาพปั ญ หาการ
เรี ยนด้านไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่อมต่อ พบว่าผูเ้ รี ยนมี
ปั ญหาเรื่ องทักษะการเขียนโปรแกรมเช่น การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาแอสเซมบลีหรื อภาษาซี เพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องทักษะ
การเขียนโปรแกรมและลดความยุง่ ยากการแปลงภาษาหรื อ การ
คอมไพเลอร์ การลดขั้น ตอนการเชื่ อ มต่ อ และการถ่ า ยโอน
ข้อ มู ล เข้า สู่ ห น่ ว ยความจํา การพัฒ นารู ปแบบการเขี ย น
โปรแกรมควบคุ ม และใช้ง านร่ ว มกับ ไมโครโปรเซสเซอร์
โดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบภาพ (Graphical User Interface)
หรื อการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
แทนการเขียนโปรแกรมแบบ ข้อความ (Static Text Code)
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบและสร้างชุดสาธิ ตเพื่อประกอบการสอน
วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่ อมต่อ โดยใช้เทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ระกู ล STM32 ด้า นซอฟต์ แ วร์ ใ ช้
RaipSTM32 Blockset ที่ใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Matlab ซึ่ ง
เป็ นโปรแกรมที่ ผูเ้ รี ย นด้า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก ํา ลัง
ใช้ ป ระกอบการเรี ยนรู้ วิ ช าการขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยไฟฟ้ า
กระแสสลับและการควบคุมด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการ
ประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง การออกแบบใบงานที่ใช้งาน
ร่ ว มกับ ชุ ด สาธิ ต เพื่อ ทดลองการควบคุ ม ข้อ มูล ในระดับ บิ ต
ทดลองควบคุ ม ชุ ด แสดงผล ไดโอดเปล่ ง แสง 7 ส่ วน
การแสดงผลด้วย Dot Matrix การแสดงผลโมดูล LCD
การควบคุ ม Stepping Motor และการควบคุ มมอเตอร์
สร้ า งชุ ด ทดลอง
โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย เพื่ อ 1)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 2) สร้างใบงานการประยุกต์ใช้
ชุดทดลองกับอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ 3) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิ ช าปฏิ บ ัติ ก ารไมโครโปรเซสเซอร์ แ ละการ
เชื่ อมต่อ ของนักศึ กษาสาขาเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิ กส์ กาํ ลัง
จํานวน 80 คน ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษา 1/2555 ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
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เมื่ อสถานประกอบการมี ความต้องการวิศ วกรที่ มีค วามรู้
ทางวิชาการและการปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิงานจริ งได้เช่น
งานด้า นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก าํ ลัง วิ ศ วกรต้อ งสามารถออกแบบ
และใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อเชื่ อมต่อควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ได้ รู ปแบบการเรี ยนรู้ดา้ นไมโครโปรเซสเซอร์
มี การปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นประยุกต์งานได้แ ละ
สร้างเสริ มการฝึ กทักษะในทางปฏิบตั ิ การพัฒนารู ปแบบการ
เรี ย นรู้ ที่ มี เ ฉพาะทฤษฎี อ ย่า งเดี ย วพัฒ นาสู่ ก ารใช้โ ปรแกรม
จํา ลองการทํา งานของไมโครโปรเซสเซอร์ ภาคปฏิ บ ัติ จ าก
รู ปแบบทดลองตามขั้นตอนใบงานพัฒนาสู่ การใช้รูปแบบการ
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ เปิ ดสอนในหลักสู ตร
วิศวกรรมเมคคาทรอนิ กส์ วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิ ช าปฏิ บ ั ติ ก ารไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่ อมต่ อ
(รหัส 342356) หลักสู ตรอุ ต สาหกรรมศาสตรบัณฑิ ต (พ.ศ.
2552) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวตั ถุประสงค์รายวิชา
คื อ การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม การทํา งานและเชื่ อ มต่ อ กับ
อุ ป กรณ์ พ้ืนฐาน การเขี ย นโปรแกรมควบคุ มการทํางานของ
อุปกรณ์ภายนอก การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อใช้ใน
งานควบคุมแบบดิจิตอล [1] จากงานวิจยั การสร้างชุดการสอน
วิชาไมโครโปรเซสเซอร์พบว่า ไมโครโปรเซสเซอร์เป็ นวิชาที่มี
ความซั บ ซ้ อ น การสอนให้ มี คุ ณ ภาพต้อ งมี ชุ ด การสอน
ประกอบการสอนที่ ช่ ว ยให้ ผู้เ รี ยนได้ รั บ ความรู้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ งานวิจยั ดังกล่าวมุ่งเน้นการออกแบบใบความรู้
ใบงานและตัวชิ้นงานทางด้านฮาร์ ดแวร์ [2] งานวิจยั การสร้าง
และหาประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ วิ ช า
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์ มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างชุด
ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ และใบงาน ผลการวิจยั ผูเ้ รี ยนมี
ความพึงพอใจในการเรี ยนการสอนด้วยชุ ดทดลอง สามารถ
นําไปใช้ในการเรี ยนการสอน ให้บรรลุความมุ่งหมายของการ
เรี ยนการสอนได้ดี
จากงานวิจยั ที่ได้กล่าวถึงพบว่า การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนในวิชาปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์ เป็ นการเพิ่มทักษะ
การเรี ยนรู้ดา้ นฮาร์ ดแวร์ การลดความยุง่ ยากการต่อวงจร แต่ละ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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2.2 การปรับปรุ งเครื่องมือด้ านการโปรแกรม
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ พบว่าปั ญหาด้าน
ทักษะการเขี ย นโปรแกรมข้อ ผูเ้ รี ย นที่ มีค วามถนัดไม่ เท่ ากัน
ทักษะการป้ อนข้อมูลโดยการพิมพ์และปั ญหาด้านภาษาอังกฤษ
ทําให้ผูเ้ รี ยนไม่ประสบความสําเร็ จในการทําใบงานหรื อการ
สอบย่อยให้สําเร็ จภายในเวลาที่ กาํ หนดไว้ได้ การแก้ปัญหา
โดยการปรับปรุ งวิธีการป้ อนข้อมูลของโปรแกรมจากตัวอักษร
เป็ นการป้ อนข้อมูลเชิงสัญลักษณ์หรื อภาพ โดยใช้เครื่ องมือที่
ติดตั้งบนโปรแกรม Matlab แปลงภาพให้เป็ นข้อมูลที่ใช้กบั
ไมโครโปรเซสเซอร์ วิธีดงั กล่าวเป็ นแนวความคิดการออกแบบ
RapidSTM32 Blockset เพื่อพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบ
กราฟิ กและสร้ า งอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ใช้ใ นการเรี ยนการสอน
วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติและโครงงานทางวิศวกรรม [5]
ที่ช่วยผูเ้ รี ยนไม่จาํ เป็ นต้องมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี
การใช้งานตัวคอมไพล์เลอร์ ไฟล์ และการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่
หน่วยความจําของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดย RapidSTM32
มีฟังก์ชนั คอมไพล์คาํ สั่งและทําการแปลงไฟล์เป็ นภาษาเครื่ อง
ก่อ นทําการถ่ายโอนข้อ มูลเข้าสู่ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ แ บบ
อัตโนมัติ ทําให้สะดวกและลดความยุ่งยากของผูเ้ รี ยนลงได้
การเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ชุด FiO Boards
และ RapidSTM32 Blockset ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนางานใน
ระดับที่สูงขึ้นได้โดยการแก้ไขโปรแกรมภาษาซี ได้เช่นกัน
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2.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ กษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการ
สอนวิชาปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์ ดงั นี้ การวิจยั เรื่ องการ
สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์ ผลการวิจยั
ปรากฏว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การเรี ยนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 82.29 / 80.35 การสอนวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซ่ ึ งเป็ นรายวิชาที่มีความยากในการเรี ยนรู้
จึงควรที่จะต้องจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการสอน โดยเริ่ มจาก
การแยกย่อยและจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาอย่างเหมาะสม การจัดให้
มี กิจกรรมการเรี ยนรู้ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ย นรู้ อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด การ
เรี ยนการสอนในระดับมาก เพราะเป็ นรายวิชาที่ มีการปฏิ บตั ิ
ชัดเจน และมีจุดด้อยคือการใช้วิธีสอบปลายภาครวมทุกหน่วย
การเรี ยนในครั้งเดียวทําให้ไม่สามารถตรวจปรับตามหัวข้อการ
เรี ยนรู้ [3] จากงานวิจยั การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
วิชาปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้ าโดยการปรับเอกสารและรู ปแบบการ
สอนพบว่าเทคนิ คการเพิ่มจุดตรวจผลการทดลองของอาจารย์
ผูส้ อนจะทํา ให้เ กิ ด การตรวจปรั บ ความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งของ
ผูเ้ รี ย น เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นสั ม ฤทธิ์ ที่ สู ง ขึ้ น [4] จาก
รายละเอียดการจัดทํา มคอ.3 ของรายวิชา หมวดที่ 7 ด้านการ
ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น การของรายวิช า ผูส้ อนได้
ดํา เนิ น การทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาใน
รายวิชา ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้ โดยการ
สอบถามนั ก ศึ ก ษาและการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษา
รวมถึ งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผล
การเรี ยนรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมดําเนินการ
ดังนี้ ก) การทวน การสอบและการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจ
ผลงานของนักศึ ก ษาโดยอาจารย์อื่ น ข) ผลการประเมิ น การ
เรี ยนรู้ ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนน
สอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมของคณะกรรมการวิชาการ
ของภาควิชาสาขาวิชา ค) การดําเนิ นการทบทวนและวางแผน
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช าจากผลการประเมิ น และ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา โดยมี การวางแผน
ปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมาก
ขึ้ น เช่ น การปรั บปรุ งรายวิชาทุ ก 3 ปี ตามข้อเสนอแนะและ
ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ การเปลี่ ยนหรื อสลับ
อาจารย์ผสู้ อน
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2. การพัฒนาเครื่ องมือและการดําเนินการวิจัย
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2.3 การปรับปรุ งรู ปแบบการเรียนรู้
การปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู้จากรู ปแบบเดิมที่สอนแบบ
บรรยายประกอบการสาธิ ตการเขียนโปรแกรม และให้ผเู้ รี ยน
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของใบงาน งานวิจยั ครั้งนี้ ได้ใช้การเรี ยนรู้
แบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) โดยใช้
แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน ที่เน้นหลักการจัด
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น กระตุ ้น ความคิ ด มอบหมายงานที่ ไ ม่
ซั บ ซ้ อ น ใช้วิ ธี ก ารสร้ า งแบบง่ า ย ใช้เ วลาการทํา น้ อ ยและ
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งบประมาณจํานวนจํากัด ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ได้ดีเมื่อลงมือปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง การทําโครงงานช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้ จากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ในด้าน 1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์การทํากิจกรรม
ของโครงงาน 2) การรู้ จัก การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากเพื่อ น
สมาชิ ก และการอธิ บ ายทําความเข้าใจให้แ ก่ ส มาชิ กในกลุ่ ม
3) การรู้จกั การแบ่งงานเป็ นกลุ่ม 4) การรู้จกั การค้นคว้า สื บค้น
เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทําโครงงาน การกําหนด
เงื่ อนไข ขอบเขตโครงงานที่ ชัดเจน มี ตวั แปรที่ จะศึ กษาและ
ทดสอบประสิ ทธิภาพของชิ้นงาน
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2.4 การปรับปรุ งใบงานตามรู ปแบบการเขียนโปรแกรม
จากรู ปแบบการเรี ยนปฏิบตั ิ การไมโครโปรเซสเซอร์ และ
การเชื่ อมต่อ ผูเ้ รี ยนเขียนโปรแกรมภาษาซี (.c) ป้ อนคําสั่งเป็ น
ชุดคําสั่งภาษาอังกฤษ ก่อนทําการคอมไพล์เลอร์ ไฟล์ให้เป็ น
ไฟล์ระดับภาษาเครื่ องหรื อแมชชีนโค้ด (.hex)

Ready to STM32
Embedded Board

Ed

ภาพที่ 2 : การออกแบบ RapidSTM32 Blockset

N

C
Te

ch

หลักการ RapidSTM32 Blockset เริ่ มต้นจากการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมผ่าน Simulink ของโปรแกรม Matlab ซึ่ ง
ชุดคําสั่งเป็ นลักษณะของบล็อกภาพคําสั่ง ใช้การเชื่ อมต่อโยง
คํา สั่ ง ต่ า งๆ ด้ว ยสั ญ ลัก ษณ์ ภ าพ ขั้น ที่ ส องใช้ฟั ง ก์ชัน แปลง
ชุดคําสั่งจากบล็อกภาพเป็ นภาษาซี ขั้นที่สามเป็ นการใช้ฟังก์ชนั
คอมไพเลอร์ จ ากโปรแกรม Keil แปลงไฟล์ ภ าษาซี เ ป็ น
ภาษาเครื่ องที่ ใช้กบั บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ขั้นสุ ดท้าย
ทําการถ่ายโอนข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าสู่ FiO Board

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษาซี
เมื่ อได้ไฟล์แมชชี นโค้ด แล้วสามารถนําไปใช้จาํ ลองการ
ทํางานบนโปรแกรมโปรติอุส หรื อทําการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ ยโปรแกรมแฟลชเมจิก ทําให้ข้ นั ตอน
ทดลองมีความยุง่ ยาก จากแนวคิดการออกแบบ RapidSTM32
Blockset เพื่ อ ให้ ข้ ัน ตอนการเขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาพและ
คอมไพล์ เ ลอร์ ไ ฟล์ การถ่ า ยโอนข้อ มู ล ดํา เนิ น การผ่ า น
โปรแกรม Matlab แสดงในภาพที่ 2
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ภาพที่ 3 : ตัวอย่างคําสัง่ แบบกราฟิ กด้วยโปรแกรม Matlab
ตัวอย่างโปรแกรมส่ งข้อมูลลอจิ ก ‘1’ ออกที่ขา A1 ของ
FiO Board โดยบล็อกคําสั่งหมายเลข 1-3 ทําหน้าที่กาํ หนด
คุณสมบัติการติดต่อระหว่าง FiO Board กับโปรแกรม Matlab
บล็อก Logic ทําหน้าที่กาํ หนดค่าลอจิก ‘1’ บล็อก Convert
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ทําหน้าที่เปลี่ยนชนิ ดข้อมูลจากค่าคงที่เป็ นข้อมูล Unsigned
Integers ขนาด 8 bit บล็อก Host HID Send ทําหน้าที่ส่งข้อมูล
ผ่านตัวแปร D1 และกําหนดการส่ งสัญญาณออกที่ขา A1 ของ
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32 และบล็อกTarget HID Receive
ทําหน้าที่กาํ หนดการส่ งข้อมูลให้กบั ชุดทดลอง FiO Board

ควบคุมการทํางานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แบบ GUI ของ
โปรแกรม Matlab เมื่อจบการเรี ยนกลุ่มผูเ้ รี ยนได้นาํ โครงงาน
มาพัฒนาต่อเป็ นปริ ญญานิพนธ์ได้

3. ผลการวิจัย

06

3.1 ชุ ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32
ชุ ดทดลองออกแบบให้ทดลองควบคุมข้อมูลในระดับบิ ต
การทดลองควบคุมชุดแสดงผล 7-Segment ทดลองแสดงผล
ด้วย Dot Matrix การทดลองแสดงผล LCD ทดลองควบคุม
Stepping Motor และการทดลองควบคุมมอเตอร์

ภาพที่ 6: โครงงานควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์
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3.3 การหาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการ
ไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่อมต่ อ
การประเมิ น ผลผูส้ อนดําเนิ น การภายใต้ การจัด การของ
คณะวิชา โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน ที่ใช้เหมือนกันทั้งคณะ
แสดงดังภาพที่ 7 นักศึ กษาเข้าประเมิ นผ่านระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4 : ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32

N

3.2 การทดลองใบงานและการประยุกต์ ทาํ โครงงาน

ภาพที่ 5: ตัวอย่างการทดลองใบงาน
การทดลองใบงานแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย 2 คน บันทึ กผลและ
สรุ ปการทดลองและส่ งรายผลการทดลองทุกครั้งที่ทดลองเมื่อ
ทดลองจบหั ว ข้ อ จะเป็ นการประยุ ก ต์ ท ํ า โครงงาน เช่ น
การควบคุ มสเต็ป ปิ้ งมอเตอร์ โดยกลุ่ม ผูเ้ รี ยนสร้ างโครงงาน

NCTechEd06TTE09

ปี การศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา 342356 ชื่อวิชา Microprocessors and Interfacing Laboratory ตอน 1, 2, 3
สอนโดยอาจารย์ WWR, PCC, WRA นักศึกษาทั้งหมด 80 คน
Mean S.D.
ด้ านแผนการสอนและอุปกรณ์ การสอน
แผนการสอนครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักสูตร
4.55
0.76
เอกสาร และตําราประกอบการสอนมีความเหมาะสม
4.49
0.76
อุปกรณ์ และสื่ อประกอบการสอนมีความเหมาะสม
4.47
0.79
Mean S.D.
ด้ านอาจารย์ ผ้สู อน
ความรู้ และความสามารถของผูเ้ รี ยน
4.67
0.47
การตรงต่อเวลา และเข้าสอนโดยสมํ่าเสมอ
4.61
0.72
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
4.51
0.61
บุคลิกภาพ และการวางตัวมีครามเหมาะสม
4.53
0.76
Mean S.D.
ด้ านวิธีการสอน
ปริ มาณเนื้ อหาที่สอนสอดคล้องกับแผนการสอน
4.57
0.73
วิธีและเทคนิคในการสอนมีการบูรณาการอย่างเหมาะสม
4.51
0.76
การซักถามมีอย่างสมํ่าเสมอและผูส้ อนตอบคําถามได้ชดั เจน
4.49
0.76
การวัดและเกณฑ์การประเมินผลมีความเหมาะสม
4.51
0.76
Mean S.D.
ด้ านคุณค่าและประโยชน์ ที่ได้ รับ
ผูส้ อนส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีท้งั ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
4.53
0.76
ผูส้ อนส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
4.63
0.52
เฉลีย่ รวม
4.55
0.70

ภาพที่ 7 : แบบประเมินการสอน
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ปี การศึ ก ษา 1/2554 ทางมหาวิ ท ยาลัย ไม่ ไ ด้ใ ห้ ท ํา การ
ประเมินผลการเรี ยนผ่านระบบฐานข้อมูล ดังนั้นค่าตารางระดับ
เกรดของ 1/2554 เปรี ยบเทียบกับ 1/2555 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: จํานวนนักศึกษาหน่วยเป็ นร้อยละที่ผลการเรี ยนระดับต่างๆ
1/1555(งหลั)
35.62%
27.40%
24.66%
8.22%
4.11%
3.41

06

1/2554(ก่อน)
8.11%
14.86%
21.62%
55.41%
2.38

5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัย เพื่อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าปฏิ บ ัติ ก าร
ไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื่อมต่อโดยการปรับปรุ งรู ปแบบ
การเขี ย นโปรแกรมเน้น ที่ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาทัก ษะด้า นเขี ย น
โปรแกรมของนักศึกษาในวิชาปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์
และการเชื่อมต่อ โดยการปรับปรุ งวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ
ภาพกราฟิ กแทนชุดคําสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการ
ออกใบงานและปรับปรุ งรู ปแบบการสอน เพิ่มจุดตรวจสอบผล
การทดลอง และมอบหมายงานในรู ปแบการสร้างโครงงานย่อย
ตามหัวการเรี ยน การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพิจารณาจากค่า
GPA ของรายวิชา ก่อนการปรับปรุ งในภาคการศึกษา 1/2554
เที ย บกับ หลัง การปรั บ ปรุ ง ในภาคการศึ ก ษา 1/2555 พบว่า
สู งขึ้นจาก 2.38 เป็ น 3.41 ภายใต้การแบ่งคะแนน เกณฑ์การตัด
เกรด วิ ธี ก ารตรวจรายงานและวิ ธี ก ารสอบประเมิ น ผลใน
ลักษณะเหมือนกัน นอกจากนี้ ผลการประเมินการสอนของวิชา
ยังมีค่าสู งขึ้นเฉลี่ยจาก 3.65 เป็ น 4.55 เมื่อผูเ้ รี ยนผ่านการเรี ยน
สามารถพัฒนาโครงงานย่อยเป็ นโครงงานปริ ญญานิพนธ์ได้
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GRADE
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
GPA

การตัด เกรดผ่า นระบบตัด เกรดของมหาวิท ยาลัย ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมแบบ T-Score

ch

ปี การศึกษา 1/2555 ใช้การประเมินผลการเรี ยนผ่านระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในภาพที่ 8
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ชื่อวิชา MICROPROCESSORS AND INTERFAC รหัสวิชา 342356
จํานวน 2 หน่วยกิต ตอนที่ 1,2,3 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 80 คน
อาจารย์ผสู้ อน พัชรี ชูชาติ, วิโรจน์ องอาจ

N

สถิตทิ ี่วดั
1. คะแนนเฉลี่ย (Mean)
2. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. คะแนนตํ่าสุ ด (Minimum)
4. คะแนนสูงสุ ด (Maximum)
5. Class GPA
ระดับเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ช่ วงคะแนน
88 – 100
77 – 84.99
68 – 76.99
62 – 67.99
55 – 61.99
47 – 54.99
35 – 46.99
0 – 34.99

รวม
I
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

ค่ าสถิติ
79.73
10.55
56.00
99.00
3.41

จํานวนคน
26
20
18
6
3
0
0
0
73
7
0
80

6. เอกสารอ้างอิง
[1]

[2]

ร้ อยละ
32.50
25.00
22.50
7.50
3.75
0.00
0.00
0.00
91.25
8.75
0.00
100.00

[3]

[4]

[5]

STM32 Blockset. Bangkok Thailand:cited August,1 2013,
http://www.aimagin.com/downloads/dl/file/id/18/
fio_boards_rapidstm32_blockset.pdf

ภาพที่ 8: ผลการตัดเกรด 1/2555
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หลั ก สู ต รอุ ต สาหกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง(ต่อเนื่อง) หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2552
ภานุ วัชระนฤมล และสมบัติ สันกว๊าน โครงการวิจยั “การพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม
ไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ โดยการใช้ชุดทดลอง
การเชื่อมต่อ เป็ นสื่ อการสอน” ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
สั น ทนา สงคริ นทร์ รายงานผลการวิ จ ั ย “การสร้ า งและหา
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์ รหัสวิชา 2104-2215” พ.ศ. 2552
ปรี ชา ทองดิษฐ์ และไชยันต์ สุ วรรณชีวะศิริ “การเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของวิ ช าปฏิ บ ัติ ก ารวงจรไฟฟ้ า โดยการปรั บ ปรุ ง
เอกสารและรู ป แบบการสอน” การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วศึ ก ษา
ครั้งที่ 8 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 จ.เชียงใหม่
Aimagin Co., Ltd. (2010). แนะนํา FiO Boards และ Rapid
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การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพชุดฝึ กอบรม HMI/SCADA
The Construction and Efficiency Validation
of the HMI/SCADA Training Package

อิศรา โตอดิเทพย์ และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
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ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
issaraboat@hotmail.com

บทคัดย่ อ
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การวิจัยในครั้ งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรม เรื่ อง HMI/ SCADA ผู้วิจัยได้ สร้ างชุดฝึ กอบรม ซึ่ ง
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ประกอบด้ วย คู่มือวิทยากร คู่มือผู้เข้ าฝึ กอบรม ชุดทดลอง HMI/SCADA สื่ อการสอนแบบฝึ กหั ด จากนั้นจึ งนําไปทดลองเพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มตัวอย่ าง ซึ่ งเป็ นนักศึกษา ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ ปี การศึกษา 2/2555 จํานวน 17 คน ผลการทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรม พบว่ าประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กอบรม ที่
สร้ างขึน้ มีประสิ ทธิ ภาพ 81.03/82.82 ซึ่ งมีค่าสู งกว่ าเกณฑ์ ที่ตั้งสมมติฐานไว้ ที่ 80/80 และการวิเคราะห์ ข้อมูลหาค่ าระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ มีต่อชุดฝึ กอบรมและรู ปแบบการฝึ กอบรม มีค่าเฉลี่ยระดับ 4.30 ซึ่ งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
Abstract

N

This research aims to construct and to find the efficiency of the training package on the topic of HMI/SCADA. The
constructed training package consists of instructor handbook, trainee handbook, HMI/SCADA test set, teaching aids,
exercises and test. The 17 samples of this research was purposively selected from the Department of Teacher Training
in Electrical Engineering King Mongkut’s University of Technology North Bangkok during the second semester of
2012. The research results shows that the efficiency of the training package was 81.03/82.82, which is greater than
the standard efficiency of 80/80. In addition, the analysis of the trainees’ satisfaction in the training package is 4.30
in average which is in high level of satisfaction..
Keyword: Training / HMI/SCADA
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ประสิ ท ธิ ภ าพ 87.06/87.84 ซึ่ งสู ง กว่ า เกณฑ์ 80/80 ตามที่
กําหนดไว้
ดังนั้น ผูว้ ิจัย จึ ง มี แ นวคิ ดสร้ า งชุ ดฝึ กอบรม HMI/SCADA
ซึ่ งมีการสร้างคู่มือฝึ กอบรมและชุดทดลอง HMI/SCADA โดย
มี เนื้ อหาที่ ส อดคล้องกับการใช้งาน ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม
สามารถศึกษาและฝึ กทดลองตามคู่มือฝึ กอบรม ให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมจําลองการทํางาน โดยป้ อนค่าสัญญาณ แอนะล็อก
อินพุต , แอนะล็อก เอาต์พุต , ดิจิทลั อินพุต และ ดิจิทลั
เอาต์พุต เพื่อให้เข้าใจถึงการสื่ อสารข้อมูลระหว่างชุดฝึ กอบรม
กับ อุ ป กรณ์ ภ ายนอก ได้ ม องเห็ น สถานะการทํา งานของ
ฮาร์ ดแวร์ เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความคิดริ เริ่ มสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปปฏิบตั ิงาน
ในภายหน้า ซึ่ งในการวิจัย ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ างชุ ด
ฝึ กอบรม HMI/SCADA และเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
ฝึ กอบรม

1. บทนํา
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ปั จ จุ บ ัน ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ มี บ ทบาทมากในงาน
อุสาหกรรมการผลิตช่วยอํานวยความสะดวก และ มีความ
ปลอดภั ย สู ง ต่ อ ผู้ ค วบคุ ม เครื่ องจั ก รในการผลิ ต และ
เทคโนโลยี ค วบคุ ม ที่ ท ัน สมั ย มี ค วามสามารถใช้ ใ นการ
ตรวจสอบและควบคุม ระหว่างผูใ้ ช้งานกับเครื่ องจักรในการ
ผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นระบบตรวจสอบและควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม (HMI/SCADA , HumanMachine Interface / Supervisory Control And Data
Acquisition) เป็ นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อกลางในการ รับ
และส่ งข้อมูล ระหว่างผูใ้ ช้งานกับระบบอัตโนมัติ เป็ นระบบ
ตรวจสอบและควบคุมการทํางานที่ให้ผลตอบสนองโดยทันที
ข อ ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต ร ะ บ บ
HMI/SCADA จึงเป็ นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย
เมื่อระบบ HMI/SCADA เป็ นที่นิยมและมีการใช้งานอยูใ่ น
ทุ กอุตสาหกรรมสมัยใหม่ แต่ผูป้ ฏิ บตั ิ งานควบคุมเครื่ องจักร
แ ล ะ ผู้ เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ร ว ม ไ ป ถึ งผู้ ที่ ส น ใ จ ใ น ร ะ บ บ
HMI/SCADA พบว่าเกิดปั ญหา
การฝึ กอบรม ไม่มีคู่มือ
ฝึ กอบรมและชุดทดลองสําหรับการศึกษาทําความเข้าใจ ผูเ้ ข้า
ฝึ กอบรมไม่สามารถที่จะเข้าใจวิธีการรับและส่ งข้อมูลระหว่าง
อุ ป กรณ์ ภายนอกกั บ ระบบควบคุ มกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม ผูว้ ิจยั จึ งได้ศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ น
แนวทางการสร้ างและ หาประสิ ทธิ ภาพชุ ดฝึ กอบรม เช่ น
ปิ่ นรัตน์ นวชาตธํารง [1] ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
และชุ ดฝึ กอบรม เรื่ อ ง การพัฒนาศัก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม
ทักษะการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ นําชุดฝึ กอบรมที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน โดยทําแบบทดสอบ
ก่อนการฝึ กอบรมและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ฝึ กอบรม พบว่ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 92.38/92.92 สู ง กว่า
เกณฑ์ 80/80 ตามที่กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ วัชรพงษ์ ไชยเจริ ญ [2] การพัฒนาหลักสู ตรและ
ชุ ด ฝึ กอบรมช่ า งติ ด ตั้ง สายใยแก้ว นํา แสงระดับ พื้ น ฐานงาน
ออกแบบไฟฟ้ าสื่ อสาร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานบริ ษทั
อิ น เตอร์ ลิ้ ง ค์ คอมมิ ว นิ เ คชั่น จํา กัด จํา นวน 17 คน พบว่า มี

วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนิ นการวิจยั เริ่ มจากศึกษาและวิเคราะห์หลักสู ตรชุด
ฝึ กอบรมเพื่อใช้ในการฝึ กอบรมนี้ จากนั้น ทําการวิเคราะห์
หน่วยเรี ยน เพื่อกําหนดความสําคัญของเนื้ อหาในแต่ละหน่วย
เรี ยน และกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรม โดยเนื้ อ หา
แบ่งเป็ น 4 หน่วยการฝึ กอบรมดังนี้
หน่วยที่ 1 การสร้างสัญญาณระบบ PLC
หน่วยที่ 2 การสร้างสัญญาณระบบ HMI/SCADA
หน่วยที่ 3 การสร้าง Graphic Displays
หน่วยที่ 4 การสื่ อสารรับและส่ งข้อมูลกับอุปกรณ์
ภายนอก
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้มี ก ารปฏิ บ ั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรม
HMI/SCADA และมี การทดลองจําลองการทํางานด้วยชุ ด
ทดลอง HMI/SCADA หลังจากที่ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จบแต่ละ
หน่ ว ยการฝึ กอบรมจะมี ก ารประเมิ น ผลโดยแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยนแต่ละหน่ วย และใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เมื่อเรี ยนครบทุกหน่วยเรี ยนโดยมีการกําหนดเกณฑ์สมมติฐาน
ที่ 80/80
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การเขียนโปรแกรม ในแต่ละหน่ วยเรี ยนพร้อมทั้งการจําลอง
การทํางาน จํานวน 4 หน่วยเรี ยน

06

2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในงานวิจัย ชุ ดฝึ กอบรม ประกอบด้วย ชุ ด
ฝึ กอบรม , แบบทดสอบระหว่างเรี ยน แต่ละหน่ วยเรี ยน ,
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการฝึ กอบรม
2.1.1 ชุดฝึ กอบรม พิจารณาจากการวิเคราะห์
หลักสู ตรฝึ กอบบรม โดยผ่านการประเมินความเที่ยงตรงด้าน
เนื้ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ซึ่ งใช้เป็ น
แนวทางสร้าง คู่มือชุดฝึ กอบรม จํานวน 4 หน่วยเรี ยน แบ่งเป็ น
คู่มือวิทยากร จํานวน 124 หน้า , คู่มือผูเ้ ข้าฝึ กอบรม จํานวน 94
หน้า และชุดทดลอง HMI/SCADA
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ภาพที่ 1.1 คู่มือชุดฝึ กอบรม
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ภาพที่ 1.3 สื่ อการสอนการสร้างสัญญาณระบบ PLC
จากภาพที่ 1.3 เป็ นการสร้างสัญญาณใน ระบบ PLC ด้วย
โปรแกรม Proficy Machine Edition วิธีกาํ หนดจํานวน
อินพุตและเอาต์พุตที่ ตอ้ งการติ ดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก จาก
ตัวอย่างมีการกําหนดสัญญาณ แอนะล็อก อินพุต จํานวน 4
สัญญาณ ได้แก่ AI01 , AI02 , AI03 และ AI04 ซึ่ งจะอยูใ่ น
ส่ วนของการบรรยายและการทดลองปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรม

ภาพที่ 1.2 ชุดทดลอง HMI/SCADA
หน่ วยเรี ยนในชุ ดฝึ กอบรม ประกอบด้วย สื่ อ การสอน
เกี่ยวกับการสร้างสัญญาณระบบ PLC , การสร้างสัญญาณ
ระบบ HMI/SCADA , การสร้าง Graphic Displays และ การ
สื่ อสารรับและส่ งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก ที่แสดงถึงขั้นตอน

NCTechEd06TTE10

ภาพที่ 1.4 สื่ อการสอนการสื่ อสารรับและส่ งข้อมูลกับ
อุปกรณ์ภายนอก
จากตัวอย่างภาพที่ 1.4 เป็ นการจําลองการสื่ อสารรับและส่ ง
ข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก โดยให้นกั ศึกษาทําการเชื่อมต่อชุด
ทดลอง HMI/SCADA ทําการป้ อนค่าสัญญาณในรู ปแบบต่างๆ
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3. ผลการประเมินคุณภาพชุ ดฝึ กอบรม

1
2
3
4
5
6

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.60
4.33
4.40
4.40

.28
.15
.24
.14

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.42

.22

มาก

4.57
4.43

.15

มากที่สุด
มาก

รายการ

ด้านโปรแกรมชุดฝึ กอบรม
ด้านเนื้อหาและการดําเนินเรื่ อง
ด้านภาพและภาษา
ด้านตัวอักษรและสี
ด้านแบบฝึ กหัดท้ายชุดฝึ กอบรม
/ แบบทดสอบรวม
ด้านการจัดการชุดฝึ กอบรม
ค่าเฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินชุดฝึ กอบรม
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การประเมินคุณภาพชุ ดฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 5
ท่านซึ่ งประเมิ นความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมใน 6 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านโปรแกรมชุดฝึ กอบรม , ด้านเนื้ อหาและ
การดําเนิ นเรื่ อง , ด้านภาพและภาษา , ด้านตัวอักษรและสี ,
ด้านแบบฝึ กหัดท้ายชุดฝึ กอบรม / แบบทดสอบรวม และ ด้าน
การจัดการชุดฝึ กอบรม
ซึ่ งแสดงผลการประเมินคุณภาพ
ด้วยตารางที่ 1

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี การศึกษา 2/2555 ซึ่ งมีจาํ นวน 17 คน โดยจะใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง
การนําชุดฝึ กอบรมไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1.1 จัดเตรี ยมชุดฝึ กอบรมที่สร้างขึ้น ภายใน
ห้ อ งเรี ยน ของคณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.1.2 ชี้แจงให้ผเู้ รี ยนทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยน จากนั้นอธิ บายถึงวิธีการฝึ กอบรมตลอดจนคําแนะนํา
ต่างๆ ในการใช้ชุดคู่มือฝึ กอบรม
3.1.3 ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมลงทะเบียนเพื่อ
ขอสิ ทธิ์ในการเข้าเรี ยน
3.1.4
เมื่ อ ผูเ้ รี ย นได้สิ ท ธิ์ ในการเข้า เรี ย น
ให้ผเู้ รี ยน เรี ยนตามหน่วยการฝึ กอบรมแต่ละหน่วยที่
ชุด
ฝึ กอบรมได้นาํ เสนอ เริ่ มตั้งแต่ศึกษาวัตถุประสงค์ เรี ยนตาม
เนื้อหาในหน่วยต่างๆ และแบบทดสอบระหว่างเรี ยน
3.1.5 เมื่ อ ผูเ้ รี ย น เรี ย นครบทุ ก หน่ ว ยการ
ฝึ กอบรมแล้ว ให้ผเู้ รี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
3.1.6 คะแนนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่ทาํ ได้ นํามา
เปรี ย บเที ย บค่าคะแนนเฉลี่ ยของผูเ้ รี ย นทั้งหมด จากการ ทํา
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนกับคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนทั้งหมดจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (ทดสอบค่า E1/E2) ว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 80/80 หรื อไม่
3.1.7 สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่เข้ารับ
การฝึ กอบรม หลังจากฝึ กอบรมพร้อมกับทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ชุ ดฝึ กอบรมเรี ยบร้ อยแล้ว โดยให้ผูเ้ รี ยนที่ เข้ารั บการ
ฝึ กอบรมกรอกแบบสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นเพื่อ หา
ทัศ นคติ ค วามพึ ง พอใจของผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมที่ มี ต่ อ ชุ ด
ฝึ กอบรมนี้
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2.1.2 แบบทดสอบระหว่างเรี ยนแต่ละหน่ วย
เรี ยนจะวัดผลการเรี ยนรู้ ดา้ นความรู้ และความจํา และ วัดผล
เกี่ยวกับทักษะในการใช้โปรแกรม HMI/SCADA ดังนั้น หน่วย
เรี ยนทั้งหมด 4 หน่วยเรี ยนจะมีจาํ นวนแบบทดสอบทั้งหมด
40 ข้อ
2.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นการใช้
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน เมื่ อผูเ้ รี ยนเรี ยนครบทุกหน่ วยเรี ยน
ทํา การทดสอบประเมิ น ผลทุ ก หน่ ว ยเรี ย นจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ทดลอง

ความเหมาะสมของชุดฝึ กอบรมรวมทุกด้านมีระดับ
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.43 )

3.2 ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย ผลการวิ เ คราะห์
คะแนนแบบทดสอบระหว่ า งเรี ยนแต่ ล ะหน่ ว ย , คะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และผลประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อชุดฝึ กอบรมรายละเอียดดังนี้

3.1 การนําชุดฝึ กอบรมไปใช้ งานกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลของการประเมิ น และคําแนะนําของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งชุดฝึ กอบรมแล้วนําไป ทดลองกับ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า ชั้ นปี ที่ 3
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3.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบ
ระหว่างเรี ยนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 17 คน จะ
แสดงผลคะแนนการทดสอบในตารางที่ 2

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดฝึ กอบรม
ลําดับ

1

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบระหว่างเรี ยน
จํานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

หน่วยที่ 1

17

10

140

8.24

82.35%

หน่วยที่ 2

17

10

146

8.59

85.88%

หน่วยที่ 3

17

10

128

7.53

75.29%

หน่วยที่ 4

17

10

137

8.06

80.59%

ผลรวมคะแนน

551

8.10

81.03%

2
3
4

ร้ อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

ด้านหลักสู ตรและโปรแกรมการ
ฝึ กอบรม
ด้านเนื้อหาและสื่ อ
ด้านวิธีดาํ เนินกิจกรรม
ด้านการวัดผล

4.31

.18

มาก

4.23
4.41
4.44

.17
.08
.04

มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.30

มาก

จากตารางสรุ ปผลความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ
ฝึ กอบรมที่มีต่อชุดฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.30 ) โดยมี
ความพึงพอใจต่อการวัดผลมากสุ ด ( = 4.44 )
4.

สรุปผล และ อภิปรายผลการวิจัย

Ed

ผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรี ยนซึ่ งมี จํานวน
ของหน่วยเรี ยน 4 หน่วยของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบหลังเรี ยนมีค่า 81.03% โดยหน่วยเรี ยนที่ 2 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 85.88% และ หน่วยเรี ยนที่ 3 มีค่าค่า
คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ 75.29%
3.2.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 17 คน จะ
แสดงผลคะแนนการทดสอบในตารางที่ 3

06

แบบทดสอบ

SD

รายการ

C
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4.1 สรุปผล
ชุ ด ฝึ กอบรม เรื่ อง HMI/SCADA ที่ ส ร้ า งขึ้ นนั้ นมี
ประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 81.03/85.74 ซึ่ งค่าประสิ ทธิ ภาพที่ได้สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80 เมื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าการฝึ กอบรมพบว่า ผูเ้ ข้ารับฝึ กอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( = 4.30 )

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
จํานวน
นักศึกษา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์

17

40

583

N

รายการ

ร้ อยละ

34.29

85.74%

ผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่นาํ ไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง 17 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
วัด
ผลสัมฤทธิ์ มีค่า 85.74%
3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรม
การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึ กอบรมกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่า งจํา นวน 17 คน โดยใช้วิธี ต อบแบบสอบถามซึ่ ง
แสดงผลการประเมินในตารางที่ 4

NCTechEd06TTE10

4.2 อภิปรายผล
การวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพชุดฝึ กอบรม HMI/SCADA
มีค่าสู งกว่าเกณฑ์สมมติฐานที่ กาํ หนด 80/80 เนื่ องจากการ
ฝึ กอบรม มี สื่อการฝึ กอบรมที่ ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมให้ความ
สนใจ เช่น คู่มือผูเ้ ข้าฝึ กอบรม , ชุดทดลอง HMI/SCADA ซึ่ ง
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสามารถเรี ยนรู้และฝึ กทดลองปฏิบตั ิเข้าใจ
ได้โ ดยง่ า ย เห็ น ถึ ง สถานะของการทํา งานชุ ด ฝึ กอบรมกับ
อุ ป กรณ์ ภ ายนอก รวมถึ ง แบบทดสอบระหว่ า งเรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีความชัดเจนและ
สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรม และผูเ้ ข้า รั บ การ
ฝึ กอบรม มีทศั นคติความพึงพอใจชุดฝึ กอบรมมาก ได้จาก
การประเมิ นความพึงพอใจชุ ดฝึ กอบรม ด้านการวัดผล มาก
ที่สุด = 4.44 ส่ งผลให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม ทําแบบทดสอบ
ได้คะแนนสูง

176

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

5. เอกสารอ้ างอิง

N

C
Te

ch

Ed

06

[1] ปิ่ นรัตน์ นวชาตธํารง. การพัฒนาหลักสู ตรและชุดฝึ กอบรม เรื่ อง การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ .
งานวิจยั . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2545
[2] วัชรพงษ์ ไชยเจริ ญ. การพัฒนาหลักสู ตรและชุ ดฝึ กอบรมช่างติดตั้ง
สายใยแก้ ว นํ า แสงระดั บ พื้ น ฐานงานออกแบบไฟฟ้ าสื่ อสาร.
วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิ ต ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2550
[3] อภิ ภู สิ ทธิ ภูมิมงคล. การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมการวิจยั ชั้นเรี ยน เรื่ อง
การพัฒนาและการทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน.
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ม ห า บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
(เทคโนโลยีการศึกษา). มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2545
[4] ปฤษฎางค์ สิ ทธิวงษ์ และ วรวัฒน์ โกวฤทธิ์. ชุดสาธิต SCADA
โด ย ใช้ โ ปรแกรม winec.
ปริ ญญานิ พนธ์ บ ั ณ ฑิ ต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,
2551
[5] กฤษณ์ อุ่นพิกลุ . การออกแบบโปรแกรมเพื่อควบคุมระดับนํ้าในเขื่อน
ผ่า นระบบ SCADA. วิศวกรรมศาสตร์ ม หาบัณฑิ ต สาขาวิช า
วิศ วกรรมไฟฟ้ า. สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง , 2545
[6] ABB University. 2007. System 800xA with AC 800M Engineering,
Coursc T315 Book1 & Book 2.

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

177

NCTechEd06TTE10

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

การสร้ างและหาประสิ ทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การออกแบบวงจรดิจติ อล
The Construction and Efficiency Validation
of the Instructional Package on Digital Circuit Design
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การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพชุดการสอน เรื่ อง การออกแบบวงจรดิจิตอลซึ่ งชุดการสอนนีอ้ อกแบบ
ด้ วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนประกอบด้ วย สื่ อการสอนภาษาเชิ งบรรยายฮาร์ ดแวร์ , การจําลองการทํางานวงจรดิจิตอลด้ วย
ภาษาเชิ งบรรยายฮาร์ ดแวร์ และ แบบทดสอบการเรี ยนรู้ ที่ สามารถสร้ างรหั สคําสั่ งภาษาเชิ งบรรยายฮาร์ ดแวร์ จากการเลือกคําตอบ
ของผู้เรี ยนทั้งแสดงผลคะแนนการทดสอบการเรี ยนรู้

C
Te

วิธีดาํ เนิ นการวิจัย ผู้วิจัยได้ สร้ างชุดการสอน ประกอบด้ วย คู่มือปฏิ บัติการหน่ วยเรี ยน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน
แบบทดสอบหลังหน่ วยเรี ยน และ แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ ทุกหน่ วยเรี ยนที่ ครอบคลุมเนือ้ หาเรื่ องการออกแบบวงจรดิจิตอล จากนั้น
นําไปทดลองหาประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มตัวอย่ าง นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิที่
ได้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชานีใ้ นปี การศึกษา 2/2555 ซึ่ งมีจาํ นวน 20 คน พบว่ า ชุดการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ 74.0/78.6 ซึ่ งมีค่าตํา่ กว่ า

N

เกณฑ์ 80/80 แต่ ผลการวิเคราะห์ ความก้ าวหน้ าการเรี ยนรู้ โดยเปรี ยบเที ยบคะแนนแต่ ละหน่ วยเรี ยน กับ หลังเรี ยนครบทุกหน่ วย
เรี ยนพบว่ าแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ค่ าคะแนนเฉลี่ยวัดผลสั มฤทธิ์ ทุกหน่ วยเรี ยนมากกว่ าคะแนนเฉลี่ยราย
หน่ วยเรี ยน
คําสํ าคัญ: ชุดการสอน , การออกแบบวงจรดิจิตอล
Abstract
This purpose of this paper is to construct and the efficiency validation of the instructional package on the digital
circuit design. This instructional package is composed of computer Assisted Instruction about tutorial VHDL language,
simulation of digital circuit with VHDL language. This achievement test create a VHDL code from answers learner
and indicate score of achievement test.
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The methodology of this paper creates the instructional package, which consist of laboratory handbook , Computer
Assisted Instruction, formative evaluation and summative evaluation. The sample groups of this paper were 20 students
registering in second semester in 2012 at Rajamangala university of technology suvarnabhumi at nonthaburi campus.
The efficiency of this instructional package was 74.0/78.6. It was lower than 80/80.However, the score of summative
evaluation has the statistic significant difference at .05 and the average score of summative evaluation more than
formative evaluation.
Keyword: Instructional package , Digital circuit design

ซึ่ งเรี ยนโดยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนร่ วมกับ การฟั งการ
บรรยาย และ กลุ่มควบคุ มเรี ยนโดยการฟั งการบรรยายอย่าง
เดียว พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
กลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
แนวทางที่สองจะเป็ นการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยวงจร
รวมชิปเดี่ยว ( CPLD หรื อ FPGA ) โดยใช้วิธีการเขียน
โปรแกรมภาษาเชิ งบรรยายฮาร์ ด แวร์ โ ดยโปรแกรมที่ เ ขี ย น
บรรจุเข้าภายในวงจรรวมออกแบบได้ท้ งั วงจรลอจิ กเชิ งผสม
และ วงจรลอจิกเชิงลําดับ จากนั้นทําการทดสอบการทํางาน
โดยกํา หนดเงื่ อ นไข สั ญ ญาณอิ น พุ ท เพื่ อ ใช้ ใ นทดสอบ
ผลตอบสนองสภาวะเอาท์พุท ซึ่ งได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับ ด้า นการออกแบบวงจรดิ จิ ต อลที่ ใ ช้ภ าษาเชิ ง บรรยาย
ฮาร์ดแวร์ เช่น ทองคํา[3] ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมการออกแบบวงจรดิ จิ ต อลด้ว ยภาษาเชิ ง บรรยาย
ฮาร์ ด แวร์ ข้ ันพื้น ฐาน โดยใช้กลุ่ ม ตัวอย่างที่ เป็ นนักศึ ก ษาใน
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ที่ศึกษาในชั้นปี ที่ 2
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 15 คน ผลการวิจยั ในครั้งนี้
พบว่า หลักสู ตรมีประสิ ทธิภาพ 89.10/82.00 และกลุ่มตัวอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ หลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนยั สําคัญ
ที่ระดับ .05
ชุดการสอนเรื่ อง การออกแบบวงจรดิจิตอลที่สร้างขึ้นเพื่อ
แก้ไขปั ญหาในเรื่ องการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผูเ้ รี ย น
ทราบผลการเรี ย นรู้ ท ัน ที ด้ว ย การสร้ า งรหัส คํา สั่ ง ภาษาเชิ ง
บรรยายฮาร์ ดแวร์ เมื่อผูเ้ รี ยนเลือกคําตอบจากข้อทดสอบแบบ
เลือกตอบพร้อมทั้งนํารหัสคําสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ ดแวร์ ไป

1. บทนํา
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การนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรี ยนการ
สอนมี วตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู้ ให้แก่ผูเ้ รี ย น
โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีแนวคิดสร้างชุดการ
สอนวิ ช าวงจรดิ จิ ต อล และ การออกแบบลอจิ ก จึ ง ได้ศึ ก ษา
งานวิจยั ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ อและ นวัตกรรมทางการศึกษา
พบว่า การออกแบบวงจรดิจิตอลแบ่งเป็ น 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางแรก เป็ นการออกแบบวงจรดิ จิ ต อลด้ว ย
สมการพีชคณิ ตบูลลีน,ผังคาโนห์ , การลดรู ปฟังก์ชนั ลอจิกด้วย
วิธี ค วีน แมคคัส คี ย ์ สํา หรั บ เพื่ อใช้อ อกแบบวงจรดิ จิ ตอลเชิ ง
ผสม และการใช้แผนผังแสดงสถานะสําหรับ การออกแบบ
วงจรดิ จิตอลเชิ งลําดับ การตรวจสอบสภาวะการทํางานของ
วงจรดิ จิ ต อลที่ อ อกแบบจะใช้วิ ธี ก ารนํา ไอซี ล อจิ ก เกทมา
ประกอบเป็ นวงจรแล้ว ทํา การกํา หนดสภาวะของสั ญ ญาณ
อิ น พุท เพื่ อ ที่ จ ะทดสอบผลตอบสนองสภาวะเอาท์พุ ท ได้มี
งานวิจยั ที่ ใช้แนวทางการออกแบบวงจรดิ จิตอลดังกล่าว เช่น
จันทิมา และ สิ ทธิ ศกั ดิ์ [1] ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การนําโปรแกรม
สื่ อการสอนมาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนวิชา
ปฏิ บ ัติ ก ารดิ จิ ต อล โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย เป็ น
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพจํานวน 48
คน พบว่า นักศึกษาทําปฏิบตั ิการได้ดีข้ ึนมีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.54
จาก 5 ซึ่ งจะมีผลของการประเมินผลการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับปาน
กลาง นอกจากนี้ บุรัสกร[2] ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ อง การออกแบบวงจรดิจิตอลโดยมี
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ งมี
จํานวน 50 คนโดยสุ่ มนักศึกษาจํานวน 25 คนเป็ นกลุ่มทดลอง
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

179

NCTechEd06TTE11

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

ในการพั ฒ นาชุ ด การสอนที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ได้ มี ก าร
พัฒนาการออกแบบวงจรลอจิกเชิงผสม ด้วยโปรแกรมภาษาเชิง
บรรยายฮาร์ ดแวร์ และ มี การทดสอบสภาวะการทํางานของ
วงจรลอจิกด้วยโปรแกรมจําลองการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หลัง จากที่ ผู้เ รี ยนได้เ รี ยนรู้ จ บแต่ ล ะหน่ ว ยเรี ยนจะมี ก าร
ประเมิ นผลโดยแบบทดสอบหลังเรี ยน และ ใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ เมื่ อเรี ยนครบทุ กหน่ วยเรี ยนโดยมี การกําหนด
เกณฑ์ที่ 80/80

06

2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ง า น วิ จั ย ข อ ง ชุ ด ก า ร ส อ น
ประกอบด้ว ย คู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ก ารหน่ ว ยการเรี ยนรู้ , บทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน , แบบทดสอบหลัง หน่ ว ยเรี ย นและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
2.1.1 คู่มือปฏิบตั ิการหน่วยเรี ยน พิจารณาจากการ
วิเคราะห์ ลกั ษณะรายวิชา และ วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ซ่ ึ งใช้
เป็ นแนวทางสร้าง คู่มือปฏิบตั ิการหน่วยเรี ยน จํานวน 5 หน่วย
จํานวน 57 หน้า ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 1

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
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จํา ลองการทํา งานด้ ว ยโปรแกรมจํา ลองการทํา งานวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
ดัง นั้น ผูว้ ิจัย จึ ง มี แ นวคิ ดสร้ า งชุ ดการสอน การออกแบบ
วงจรดิ จิ ตอลจากวงจรรวมชิ ป เดี่ ยว ที่ จ ะใช้ในรายวิชา วงจร
ดิ จิ ตอลและการออกแบบลอจิ ก (115-32-06) ซึ่ งจะใช้ใน
หลักสู ตร ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ประกอบด้วย สื่ อการสอนภาษาเชิ งบรรยาย
ฮาร์ ดแวร์ , การจําลองการทํางานวงจรดิจิตอลด้วยการใช้ภาษา
เชิ งบรรยายฮาร์ ดแวร์ และ แบบทดสอบการเรี ยนรู้ ที่สามารถ
สร้างรหัสคําสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ จากการเลือกคําตอบ
ของผูเ้ รี ยนอีกทั้งสามารถจะแสดงผลของคะแนนการทดสอบ
การเรี ยนรู้ นอกจากนี้ บทเรี ยนช่วยสอนที่สร้างขึ้นยังสามารถ
นํามาใช้เพื่อทบทวนความรู้ หรื อ ใช้ศึกษาด้วยตนเองตามความ
สนใจผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นการเสริ มความเข้าใจให้แก่ผเู้ รี ยนซึ่ งในการ
วิจัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ สร้ า งชุ ด การสอนด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุดการสอน
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การดํา เนิ น การวิ จั ย เริ่ มจากศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
หลัก สู ต รและรายวิ ชา วงจรดิ จิ ต อลและการออกแบบลอจิ ก
(115-32-06)
หลัก สู ต ร ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และโทรคมนาคม จากนั้น
นั้นทําการวิเคราะห์หน่วยเรี ยน และ เนื้ อหารายวิชาเพื่อกําหนด
เนื้อหาในแต่ละหน่วยเรี ยนพร้อมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยการวิจยั ครั้งนี้จะพิจารณาในส่ วนของโครงสร้างการใช้
ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ สําหรับการออกแบบวงจรลอจิก
เชิงผสมซึ่ งจะแบ่งเนื้อหาของหน่วยการเรี ยนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 โครงสร้างภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์
หน่วยที่ 2
การสร้างวงจรลอจิกด้วยภาษาเชิ ง
บรรยาย ฮาร์ดแวร์
หน่วยที่ 3 การจําลองผลการทํางานวงจรลอจิก
หน่วยที่ 4 การออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์
หน่วยที่ 5 การออกแบบวงจรดีมลั ติเพล็กซ์

วงจรลอจิกและการออกแบบลอจิก (Digital and logic design)
รหัสวิชา 115-32-06
ปฏิบตั ิการที่ 5 การออกวงจรดีมลั ติเพล็กซ์
หน่วยที่ 5
หน้าที่ 7
ลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิการ
5. ทดสอบการทํางานของวงจรดีมลั ติเพล็กซ์เลือก
Interactive VHDL

NCTechEd06TTE11

วงจรลอจิกและการออกแบบลอจิก (Digital and logic design)
รหัสวิชา 115-32-06
ปฏิบตั ิการที่ 3 การจําลองวงจรลอจิก
หน่วยที่ 3
หน้าที่ 5
ลําดับขั้นตอนการปฏิบตั ิการ
4. ทดสอบสัญญาณการทํางานของวงจรลอจิกเมื่อป้ อน
สัญญาณอินพุทเป็ นสัญญาณสี่ เหลี่ยมค่าความถี่ 1KHz ,
1.5KHz และ 2KHz แล้วเลือก Interactive VHDL
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ภาพที่ 2: สื่ อการสอนภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์
ตัวอย่างชุ ดคําสั่งภาษาเชิ งบรรยายฮาร์ ดแวร์ ที่แสดง
ในภาพที่ 3 เป็ นการเขียนโปรแกรมจากพีชคณิ ตบูลลีน (1)
(1)
(1)
จากพีชคณิ ตบูลลีนจะมี ตวั แปร 2 ส่ วน คือ ตัวแปรอินพุท
A,Bและ C ส่ วนตัวแปรเอาท์พุท Y ฉะนั้นชุดคําสั่งของวงจรที่
เขี ยนด้วยภาษาเชิ งบรรยายฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้วยส่ วนมาโค
สคริ ปต์ใช้สําหรับกําหนดจํานวนขาอินพุต และ เอาท์พุทของ
วงจรรวมใช้ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ส่ วนของการกําหนด
พอร์ ตจะใช้คาํ สั่ง entity เพื่อกําหนดจํานวนพอร์ ตอินพุท และ
เอาท์พุต ส่ วนของคําสั่ง architecture เพื่อที่จะใช้กาํ หนด
พฤติ ก รรมของวงจรลอจิ ก ให้ มี ส ภาวะลอจิ ก ตามสมการ
พีชคณิ ตบูลลีน (1)
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ภาพที่ 1: ตัวอย่างใบปฏิบตั ิการหน่วยเรี ยนที่ 3 และ 5
2.1.2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ น สื่ อการ
เรี ยนการสอนที่ประกอบด้วย สื่ อการสอนภาษาเชิงบรรยาย
ฮาร์ดแวร์ที่จะแสดงถึงขั้นตอนสําหรับการเขียนคําสั่งโปรแกรม
ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ ดแวร์ในแต่ละหน่วยเรี ยนพร้อมทั้ง
ชุดคําสั่งและวงจรรวมที่ใช้ในการทดลองเพื่อจําลองการทํางาน
วงจรลอจิกจํานวน 5 หน่วยเรี ยนพร้อมทั้งแบบทดสอบการ
เรี ยนรู้หลังหน่วยเรี ยนซึ่ งแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 3: ชุดคําสั่งวงจรลอจิกตามพีชคณิ ตบูลลีน
ส่ ว นผลการจํา ลองการทํา งานวงจรลอจิ ก ตามสมการ
พีชคณิ ตบูลลีนนั้นจะทําการทดสอบโดยการกําหนดค่าระดับ
ลอจิกอินพุทโดยมีค่าอินพุท A = ‘0’ , B = ‘1’ และ C = ‘0’ และ
ผลของระดับลอจิกเอาท์พุท Y = ‘1’ ดังนั้นการจะทดสอบ
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ภาพที่ 6: แบบทดสอบวัดด้านการสังเคราะห์
จากตัวอย่างภาพที่ 6 เป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลัง
หน่วยเรี ยนในหน่วยเรี ยนที่ 5 ซึ่ งจะวัดผลในด้านการสังเคราะห์
โดยผูเ้ รี ย นจะต้อ งคลิ ก เมาส์ ที่ ช่ อ งคํา ตอบเพื่ อ เลื อ กใช้ค าํ สั่ ง
ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ ดแวร์ ที่เห็นว่าถูกต้องแล้วคลิกปุ่ ม VHDL
เพื่อทําการสร้างรหัสคําสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ ดแวร์ ของไฟล์
Exercise5.vhd ของวงจรดี มลั ติเพล็กซ์เพื่อนํารหัสคําสั่งไป
จํ า ลองการทํา งานในโปรแกรมจํา ลองการทํา งานวงจร
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยนัก ศึ ก ษาจะต้อ งดํา เนิ น การคัด ลอกรหัส
คํา สั่ ง ลงในส่ ว นของวงจรดี ม ัล ติ เ พล็ ก ซ์ เ พื่ อ ทดสอบความ
ถูกต้อง ดังแสดงในภาพที่ 7

N

50 ข้อ
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ภาพที่ 4: การจําลองผลการทํางานวงจรลอจิก
ส่ วนแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ห ลังหน่ วยเรี ยนแต่ละ
หน่ วยเรี ย นจะวัด ผลการเรี ย นรู้ ด้า นความจํา และความรู้ ซ่ ึ งมี
จํานวน 5 ข้อ และ วัดผลเกี่ยวกับการสังเคราะห์และทักษะการ
ใช้โ ปรแกรมจํา ลองการทํา งานวงจรอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งจะมี
จํานวน 5 ข้อ รวมทั้งหมดจํานวน 10 ข้อ เมื่อผูเ้ รี ยนทํา
แบบทดสอบครบ 10 ข้อโปรแกรมจะประมวลผลให้ผเู้ รี ยน
ทราบผลคําตอบในรู ปของกราฟวงกลม ดังนั้นแบทดสอบหลัง
หน่วยเรี ยนทั้งหมดจํานวน 5 หน่ วย จะมีขอ้ ทดสอบทั้งหมด
เป็ นจํานวน 50 ข้อ

ช่องข้อความ เมื่อผูเ้ รี ยนจะต้องยืนยันคําตอบให้คลิกเมาส์ที่ช่อง
คําตอบเพื่อทําการเลือกคําตอบที่เห็นว่าถูกต้อง

06

ความถูกต้องชุดคําสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ ดแวร์ ในภาพที่ 3
จะต้องกําหนดค่าของระดับลอจิกอินพุทจากสวิตซ์ A ,B และ C
ต่ออยูก่ บั วงจรลอจิกโดยสวิตซ์ A = ‘L’ , B = ‘H’ และ C = ‘L’
จะได้ระดับลอจิกเอาท์พทุ Y เป็ น ‘H’ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 5: แบบทดสอบด้านความรู้และความจํา
จากตัวอย่างภาพที่ 5 เป็ นแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้หลัง
หน่ ว ยเรี ยนในหน่ ว ยเรี ยนที่ 3 ซึ่ งจะวัด ผลในด้า นความรู้
ความจําและความเข้าใจโดยผูเ้ รี ยนสมารถที่จะเลือกคําตอบที่
ต้องการโดยการนําเมาส์คลิกที่ตาํ แหน่งด้านข้างของลูกศรตรง
NCTechEd06TTE11

ภาพที่ 7: การทดสอบวงจรดีมลั ติเพล็กซ์
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ตารางที่ 1: ผลการประเมินชุดการสอน
ลําดับ

รายการ

1

ด้านวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ด้านเนื้อหาวิชา
ด้านกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ด้านสื่ อการสอน
ด้านประเมินผล
ค่าเฉลี่ยรวม

2
3

4.08

.70

ระดับความ
เหมาะสม
มาก

4.43
4.38

.56
.44

มาก
มาก

4.28
4.20
4.27

.40
.57

มาก
มาก
มาก

06

4
5

SD

ความเหมาะสมของชุ ดการสอนรวมทุกด้านมี ระดับความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.27 )

ภาพที่ 8: แบบทดสอบวัดด้านการสังเคราะห์
จากตัว อย่ า งภาพที่ 8 เมื่ อ จํา ลองผลการทํา งานด้ว ย
โปรแกรมการจําลองการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ เสร็ จสิ้ น
และ ปิ ดโปรแกรมการจํา ลองการทํา งานจะปรากฏการ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งจะแสดงผลของคําตอบที่
ระบุ จาํ นวนข้อสอบที่ นักศึ กษาทําถูกต้อง และ เที ยบคะแนน
เป็ นสัดส่ วนของร้อยละ
2.1.3
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ นการใช้
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนครบทุกหน่ วยเรี ยน
แล้วจะทําการทดสอบประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของทุกหน่ วยเรี ยน
จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งทดลองเป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ยนในชั้น ปี ที่ 2
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุ
ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล
สุ วรรณภูมิ ศูนย์นนทบุ รีที่ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชา วงจรดิ จิตอล
และการออกแบบลอจิก (115-32-06) ในปี การศึกษา 2/2555
จํานวน 20 คน
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3.1 การนําชุดการสอนไปใช้ งานกับกลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลของการประเมิน และ คําแนะนําของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งชุดการสอนแล้วนําไปทดลองกับ กลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา วงจรดิจิตอล
และการออกแบบลอจิก (115-32-06) ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลัก สู ต ร ครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ซึ่ งจะมีจาํ นวน 20 คน โดย
จะใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการนําชุดการสอน
ไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1.1 แนะนําการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในแต่ละหน่วยเรี ยนสําหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 ดําเนินการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น
จํานวน 5 หน่วยเรี ยน ใช้เวลาเรี ยนทั้งหมด 7 สัปดาห์
โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 3 คาบ หลังเรี ยนจบในแต่ละหน่วยเรี ยน
ผูเ้ รี ยนต้องทําแบบทดสอบการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนจํานวนหน่ วย
เรี ยนละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 50 ข้อ
3.1.3 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรี ยนครบทุกหน่วยเรี ยน
แล้ว จะทํา การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้ว ยแบบทดสอบวัด
ผลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ งผูว้ ิ จัย ได้ส ร้ า งแบบทดสอบแบบคู่ ข นานซึ่ งมี
จํานวน 50 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบดังกล่าวเป็ นข้อสอบปลาย
ภาคเรี ยน 2/2555 เพื่อนําไปวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพชุดการสอน

3. ผลการประเมินคุณภาพชุ ดการสอน

การประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด การสอนโดยผู้เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 5 ท่านซึ่ งประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนใน 5
ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า นวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง พฤติ ก รรม ด้า น
เนื้ อหาวิชา , ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน , ด้านสื่ อการเรี ยน
การสอน และ ด้า นการประเมิ น ผลซึ่ ง แสดงผลการประเมิ น
คุณภาพด้วยตารางที่ 1
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คะแนน
รวม
168
144
148
140
142
742

8.2
7.2
7.4
7.0
7.1
7.4

ร้อย
ละ
82%
72%
76%
70%
71%
74%

1
2
3
4

รายการ
ด้านเนื้อหาวิชา
ด้านสื่ อการสอน
ด้านกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ด้านประเมินผล
ค่าเฉลี่ยรวม

SD
4.30
4.30
4.32

.62
.65
.76

4.22
4.28

.40

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางสรุ ปผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อชุ ดการ
สอนอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.28 ) โดยมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู้มากสุ ด ( = 4.32 )

Ed

จํานวน คะแนน
นศ.
เต็ม
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
ผลรวมคะแนน

ลําดับ

4.

สรุปผล และ อภิปรายผลการวิจัย

ch

แบบ
ทดสอบ
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5

3.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอนกับนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่า งจํา นวน 20 คน โดยใช้วิธี ต อบแบบสอบถามซึ่ ง
แสดงผลการประเมินในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการประเมินความพึงพอใจชุดการสอน

06

3.2 ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย ผลการวิ เ คราะห์
คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ย น , คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ และ ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษาที่มีการใช้งาน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลังหน่วย
เรี ยนแต่ละหน่วยเรี ยนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 คน
แสดงผลคะแนนการทดสอบในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบหลังเรี ยน

N

C
Te

ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนซึ่ งมี จาํ นวนของหน่ วย
เรี ยน ที่ ใช้การทดสอบ 5 หน่ วยเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรี ยนมีค่า 74% โดยหน่วยเรี ยน
ที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 82% และ หน่วยเรี ยนที่ 4 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ 70% ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบรวม
ทั้งหมดมีค่า 74%
3.2.2
ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ หลังเรี ยนครบทุกหน่วยเรี ยนของนักศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 20 คนซึ่ งจะแสดงผลคะแนนการทดสอบใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รายการ
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์

จํานวน คะแนน คะแนน
นศ.
เต็ม
รวม
20
100
1572 78.6

ร้อยละ
78.6

ผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ที่ นาํ ไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
มีค่า 78.6%

NCTechEd06TTE11

4.1 สรุปผล
ชุ ดการสอนเรื่ อง การออกแบบวงจรดิ จิ ตอล ที่ ใช้ในวิชา
วงจรดิ จิ ต อลและการออกแบบลอจิ ก หลัก สู ต ร ครุ ศ าสตร์
อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต ที่ ส ร้ า งขึ้ น นั้น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพร้ อ ยละ
74.0/78.6 ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80 เมื่อสํารวจ
ความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมี ค วามพึง พอใจใน
ระดับมาก ( = 4.28 )
4.2 อภิปรายผล
ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพชุ ด การสอนเรื่ อง การออกแบบวงจร
ดิจิตอลที่ ได้จากค่าคะแนนทดสอบหลังเรี ยน และ ค่าคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าสมมติฐานที่
กําหนด 80/80 มีสาเหตุมาจากเนื้อหาในหน่วยเรี ยนที่ 2 , 3 , 4 ,
5 เนื้ อหาค่อนข้างยากโดยเฉพาะหน่วยเรี ยนที่ 4 และ 5 มี
ขั้นตอนในเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนจึงทําให้นกั ศึกษามีผลค่า
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบตํ่าที่สุดคือ = 7.0 ส่ งผลให้
คะแนนทดสอบหลังหน่วยเรี ยนมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในหน่ วยเรี ยนที่ 3 , 4 และ 5
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นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบได้คะแนนน้อยส่ งผลให้
เกณฑ์การประเมินผลตํ่ากว่ามาตรฐาน
5. เอกสารอ้ างอิง

[3]

[4]

06

[2]
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การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ เพือ่ สร้ างสรรค์ ด้วยปัญญา
เรื่องการบูรณาการเซ็นเซอร์ กบั ระบบสมองกลฝังตัว
Development of an Instructional Model Based on Constructionism in
Integration of Sensors with Embedded System.
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บทคัดย่ อ

ขึ น้ (ICAE-Model)
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บทความนีน้ าํ เสนอการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างสรรค์ ด้วยปั ญญา เรื่ องการบูรณาการ
เซ็นเซอร์ กับระบบสมองกลฝั งตัว โดยใช้ รูปแบบ ADDIE-Model ในการพัฒนารู ปแบบการสอน รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ สร้ าง
ประกอบด้ วย 4 ขั้นการสอนคื อ ขั้นแนะนําข้ อมูล (Information)

ขั้นสร้ างความรู้ (Constructing

C
Te

Knowledge) ขัน้ ประยุกต์ ใช้ งาน (Application) ขัน้ วัดผล (Evaluation ) ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยผู้เชี่ ยวชาญจํานวน 5 ท่ าน รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ สร้ างขึน้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.15) ดังนั้นรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่ พัฒนาขึ น้ ตามแนวทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่ อสร้ างสรรค์ ด้วยปั ญญา เหมาะสมที่ จะนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอนเรื่ องการ
บูรณาการเซ็นเซอร์ กับระบบสมองกลฝั งตัวได้

N

คําสํ าคัญ: การออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอน ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา ระบบบูรณาการ
Abstract

The study was conducted to develop the instruction model based on constructionism for integration of sensors with
embedded system. Four instructional processes of ICAE-Model namely, Information, Constructing Knowledge,
Application, and Evaluation were developed in accordance with ADDIE-Model. The appropriateness of the ICAEModel according to the evaluation of the 5 experts was at the high level with the mean ( X ) of 4.15. As a result, the
ICAE-Model was appropriate for teaching the integration of sensors with embedded system.
Keyword: Instructional Design, Constructionism, System Integration
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ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างรายวิชาได้ และ
ไม่ สั ม พัน ธ์ ส อดคล้อ งกับ การใช้ง านจริ ง ทํา ให้ ผู้เ รี ยนไม่
สามารถทํางานได้จริ ง ไม่มีพ้ืนฐานในการปฏิ บตั ิงานตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรื อภาคอุตสาหกรรม [3]
ข้อมูลข้างสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
จํานวน 105 คนที่เรี ยนในหลักสู ตรที่สอนแยกออกเป็ นรายวิชา
ในมหาวิทยาลัย 3 แห่ งคื อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนื อ มหาวิ ท ยาลัย ราชมงคลศรี วิ ชั ย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถ
เชื่ อมโยงองค์ความรู้ ระหว่างรายวิชาและไม่ ส ามารถนําองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กบั วิชาที่สัมพันธ์กนั ในหลักสู ตรได้ ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ผเู้ รี ยนส่ วนใหญ่มีปัญหา
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ขี ย น โ ป ร ม แ ก ร ม คํ า สั่ ง ใ ช้ ง า น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผูเ้ รี ย นมี ป ระสบการณ์ ใ นการเขี ย น
โ ป ร แ ก ร ม น้ อ ย อี ก ทั้ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีความซับซ้อนในการใช้งาน และจาก
การสํา รวจความคิ ด เห็ น ของอาจารย์เ กี่ ย วกับ การบู ร ณาการ
เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนระบบสมองกลฝังตัว จาก
อาจารย์ผสู้ อนจํานวน 12 คน ที่สอนในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ
ระบบสมองกลฝังตัวคือ วิชาดิจิตอล วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วิชา
ระบบควบคุม จากสถาบัน 3 แห่ งข้างต้น พบว่าผูส้ อนมีความ
คิ ด เห็ น ตรงกัน ว่ า ควรบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าเพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยน
สามารถเชื่ อ มโยงองค์ค วามรู้ ร ะหว่า งรายวิช าได้ ดัง นั้น การ
จัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะในการปฏิ บ ัติ ง านและความสามารถในการ
เชื่ อ มโยงองค์ค วามรู้ ที่ ห ลากหลายสาขาวิ ช าเข้า ด้ว ยกัน ซึ่ ง
ลักษณะการเรี ยนดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนารู ปแบบการ
สอนตามแนวทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ด้ว ยปั ญ ญา
(constructionism) ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (learning by
doing) หรื อสร้าง (making) สิ่ งต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อการเรี ยนรู้
ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นทํา ได้จ ริ ง มี ส มรรถนะในการปฏิ บ ัติ ง าน
สู งขึ้น [4] การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิหรื อสร้างสิ่ งใดขึ้นมาเพื่อ
การเรี ยนรู้ หรื ออีกนัยหนึ่ ง การเรี ยนรู้ จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่ อ
ผู้เ รี ยนมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการสร้ า งสิ่ งที่ สั ม ผัส ได้ แ ละมี
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เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เป็ นกลไกสําคัญต่อขีดความสามารถ
ในการทํางานของอุปกรณ์ เครื่ องจักร แนวโน้มของเทคโนโลยี
เหล่านี้ จะถูกพัฒนาเป็ นระบบวงจรรวมบนชิ พ หรื อที่ เรี ยกว่า
System on Chip (SoC) คือ การสร้างตัวเซ็นเซอร์ ส่ วนวงจร
ดิจิตอล ส่ วนวงจรแอนาลอกและหน่วยความจํารวมกันอยู่บน
ชิพเดียว และแนวโน้มของแทคโนโลยีน้ ี จะเน้นไปที่ระบบไร้
สาย (wireless) การเชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์ (sensor interface) การ
ใช้กาํ ลังงานตํ่า (low power) ดังนั้น วงจรรวมแบบผสม หรื อ
mixed signal IC จึงมีบทบาทสําคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถ
และมีขนาดเล็กลง [1] สัญญาณทางกายภาพและสัญญาณไฟฟ้ า
(sensor and transducers) เป็ นส่ วนประกอบหลักที่สาํ คัญของ
อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิ กส์ สัญญาณทางกายภาพ
เช่น แสงเสี ยง อุณหภูมิ ความชื้ น มีคุณลักษณะเป็ นแอนาลอก
(analog) แต่ส่วนที่เป็ นการควบคุมและการคํานวณต่าง ๆ ที่
ซับซ้อนมีคุณลักษณะเป็ นดิจิตอล (digital) ดังนั้นการแปลง
สัญญาณแอนาลอกเป็ นดิจิตอล (Analog to Digital Converter
ADC) แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็ นแอนะล็อก (Digital to Analog
Converter DAC) และการปรั บ แต่ ง สัญ ญาณ (signal
conditioning) จึงเป็ นพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการเรี ยนการสอนใน
ระบบสมองกลฝังตัว (embedded system) ที่มีโครงสร้างหลัก
คื อ ฮาร์ ด แวร์ (hardware)
และซอฟต์ แ วร์ (software)
ส่ วนประกอบหลักของฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย ส่ วนประมวลผล
กลาง (CPU) ส่ วนรับรู้ (sensor) ส่ วนตอบสนอง (actuator)
ส่ วนซอฟต์แวร์ ส่ วนนี้ จะเป็ นนามธรรมและเป็ นพลังขับเคลื่อน
การทํางานของระบบ ส่ วนการติดต่อสื่ อสาร (network และ
protocol) ส่ วนจัดการพลังงาน (power management) [2] ซึ่ งจะ
เห็นได้วา่ เทคโนโลยีที่กล่าวมานั้นเป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะใน
การปฏิ บ ัติและความรู้ หลากหลายสาขาวิชา ทั้งคอมพิวเตอร์
โปรแกรม ไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการควบคุ ม รวมเข้า
ด้วยกัน หรื อที่เรี ยกว่า system integration
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนปั จจุบนั เป็ นวิธีการเรี ยนที่
มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรี ยนจากสภาพความ
เป็ นจริ ง ไม่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาการคิด
วิเคราะห์ อีกทั้งข้อจํากัดของหลักสู ตรที่สอนแยกเป็ นรายวิชา
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2.1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
ขั้นการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ลกั ษณะวิชา หลักสู ตร
การจัดการเรี ยนการสอนระบบสมองกลฝั งตัว จากคําอธิ บาย
รายวิชา และจากแบบสอบถามผูเ้ รี ยนจํานวน 105 คนและ
แบบสอบถามผูส้ อนจํานวน 12 คน แสดงข้อมูลการวิเคราะห์
ดังภาพที่ 2
หลักสู ตร
-หลักสูตรอบรม
-หลักสูตร
วิศวกรรม

การจัดการเรียนการสอน
-เน้นถ่ายทอดเนื้อหา
-ข้อจํากัดของหลักสูตร

06

ลักษณะลายวิชา
-สหสาขาวิชา
-ความรู้ทกั ษะที่
หลากหลาย

แบบสอบถามผู้เรียน
-ไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
-ประสบการณ์เขียนโปรแกรม
-ไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้

แบบสอบถามผู้สอน
-ควรบูรณาการเนื้อหา
-พัฒนากระบวนการคิด

Ed

ความหมายกับตนเอง ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้และได้รับความรู้
จากการลงมือทําสิ่ งนั้น ๆ ไปด้วย และความรู้ใหม่น้ ี จะช่วยให้
ผู ้เ รี ยนนํา ไปสร้ า งสิ่ ง ใหม่ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นและแลกเปลี่ ย นความรู้ กับ ผูอ้ ื่ น ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย น
เพิ่มพูนความรู้ ได้ดว้ ยตนเอง และกระบวนการนี้ จะเป็ นวงจร
ต่อเนื่องที่เสริ มรับกันและกันภายในตนเองไม่มีที่สิ้นสุ ด [5-15]
จากแนวโน้มเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้น ระบบสมองกลฝังตัว
เป็ นศาสตร์ ที่ ต ้อ งใช้ท ัก ษะในการปฏิ บ ัติ แ ละความรู้ ห ลาย
สาขาวิ ช า ดั ง นั้ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฏี ก ารเรี ยนรู้ เ พื่ อ
สร้ า งสรรค์ด้ว ยปั ญ ญาเพื่ อ สร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ อื้ อ ให้ผูเ้ รี ย น
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เน้นกระบวนการคิด ช่วยให้ผเู้ รี ยนเชื่อมโยง
ความคิดกับสถานการณ์จริ งและสามารถเชื่ อมโยงองค์ความรู้
ระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องได้ ผูว้ ิจยั จึ งได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวทฤษฎี การเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
และพัฒนาเนื้ อหาแบบบูรณาการ เรื่ องการบูรณาการเซ็นเซอร์
กับระบบสมองกลฝังตัว เพื่อให้ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ความรู้ และ
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาที่สัมพันธ์กนั
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2.1 การสร้ างรูปแบบการเรียนการสอน ICAE-Model
ผูว้ ิจัย ใช้รู ปแบบการออกแบบรู ปแบบการเรี ย นการสอน
ADDIE-Model [18] เป็ นพื้นฐานในการสร้างรู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามแนวทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื้อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา
มุง้ เน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ขั้นตอนการพัฒนา
รู ปแบบแสดงดังภาพที่ 1
A

2.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design)
ขั้นการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอนจากการศึ กษา
เอกสารเกี่ ยวกับรู ปแบบการสอนและการพัฒนารู ปแบบการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child Center) ซึ่ งพบว่า ขั้น
การสอนของรู ปแบบการสอนต่าง ๆ มีองค์ประกอบคล้ายกัน
ผูว้ ิจยั จึ งได้วิเคราะห์ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทั้งกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม
(behaviorism theory) และกลุ่มความพุทธิ นิยม (Cognitivist)
เพื่ อ หาประเด็ น สํา คัญ ของแต่ ล ะทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ แ ละการ
ประยุกต์ใช้สู่ การเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง ดังตารางที่ 1 [16-17] และการสังเคราะห์รูปแบบ
การสอนจากรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เป็ นสากลและรู ปแบบ
การเรี ย นการสอนของไทยจํา นวน 7
รู ป แบบ เพื่ อ หา
องค์ประกอบร่ วมของขั้นการสอนดังตารางที่ 2

ch

2. การดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลขั้นการวิเคราะห์

หลักสูตร, เนื้ อหา, การจัดการเรี ยนการสอน
วิเคราะห์ทฤษฎีการเรี ยนรู ้, สังเคราะห์รูปแบบการเรี ยนการสอน

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทฤษฎีการเรี ยนรู้
D

บูรณาการเนื้อหา, สื่ อการเรี ยนการสอน, การวัดผลการเรี ยนรู้

I

ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน, ทดลองใช้, ปรับปรุ ง, ใช้สอนจริ ง

E

วัดผลการเรี ยน, วัดผลกระบวนการสอน (Process)

ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีตามแนวพฤติกรรมนิยม
(behaviorism theory)
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์ นไดค์
(Thorndike’s Classical
Connectionism)
ทฤษฎีการวางเงื่ อนไขแบบอัตโนมัติ
(Classical Conditioning)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการสอน
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ประเด็นสํ าคัญการเกิดการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้เกิดจากกาเชื่อมโยงสิ่ ง
เร้ากับการตอบสนองที่เหมาะสม

การเรี ยนรู ้เกิดจากการตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้าที่วางเงื่ อนไข

การประยุกต์ ส่ ู การเรียนการสอน
โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนลองผิดลองถูกเพื่อ
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความการอยากรู ้ การ
ฝึ กฝนและการได้รับผลที่พึงพอใจจะชว่ ยให้
เกิดการเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการทาง
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนมาเป็ นแรงกระตุน้ ให้
เกิดการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์รูปแบบการสอน

การเรี ยนรู ้จะคงทนถาวรหากมีการ การจัดกิจกรรมการสร้างสิ่ งจูงใจหรื อสิ่ ง
ให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กนั นั้นควบคู่ เร้าที่เหมาะสมกับภูมิหลังและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
กันไปอย่างสมํ่าเสมอ

การจัดกิจกกรมที่หลากหลายเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายพร้อม
กับการเสริ มแรงที่หลากหลาย

รูปแบบการเรียนการสอน

รู ปแบบการเรี ยนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment
Model)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne's
Instructional Model)
รู ปแบบการเรี ยนการโดยการนําเสนอมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า (Advance Organizer Model)
รู ปแบบการเรี ยนการสอน CIPPA Model
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญาเพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ MIAP

ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของฮัลล์ (Hull’s การเสริ มแรงในเวลาใกล้เป้ าหมาย การจัดกิจกรรมที่สามารถแยกกลุ่มผูเ้ รี ยนที่
Systematic Behavior Theory)
จะช่วยทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด แสดงออกในทางเดียวกันช่วยให้ผเู ้ รี ยน
แก้ปัญหาและหาคําตอบไปทิศทางเดียวกัน
หรื อรวมกลุ่มผูเ้ รี ยนที่แสดงออกต่างกัน
เพื่อหาคําตอบที่หลากหลาย

ทฤษฎีสนาม (Field Theory)

การเรี ยนรู ้เกิดจาก การรับรู้
การจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์
(Perception) และการหยัง่ เห็น
เกิดกระบวนการคิด
(Insight) ซึ่ งเป็ นกระบวนการถ่าย
ในของมนุษย์
การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี
แรงจูงใจหรื อแรงขับที่จะกระทํา
ไปสู่ จุดหมายที่ตอ้ งการ

รู ปแบบการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม

การวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยนมา
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมให้ตรงกับ
ความต้องการ
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สร้างสถานการณ์ เป็ นกิจกรรมเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนค้นพบวิธีการเรี ยนของตนเอง

การนําเสนอความคิดรวบยอดหรื อกรอบ
มโนทัศน์ หรื อกรอบความคิด ในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งก่อนการสอนเนื้อหาสาระนั้น ๆ
จะช่วยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระนั้น
อย่างมีความหมาย

C
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การเรี ยนรู ้จะมีความหมายแก่ผเู้ รี ยน
หากการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถ
เชื่อมโยงกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่รู้มา
ก่อน
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ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญาญา การเรี ยนรู ้เกิดจากการจัด
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเกิดการ
(Intellectual Development Theory) ประสบการณ์และจัด
เรี ยนรู ้ ใช้สื่อที่เห็นเป็ นรู ปธรรม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมเพื่อกระตุน้ ให้เกิด ผูเ้ รี ยนมีวธิ ี การสร้างภาพในใจไม่เหมือนกัน
ของเพียเจต์ (Piaget)

ทฤษฎีการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความหมายของออซูเบล (A Theory
of Meaningful Verbal Learning)
(Ausubel)



2.1.3 ขั้นการพัฒนา (Develop)
ขั้นพัฒนา ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเนื้ อหาแบบบูรณาการ พัฒนา
สื่ อการสอน และการวัดผลการเรี ยนรู้ โดยพัฒนาขึ้นเป็ นชุดการ
สอน มีข้ นั ตอนการออกแบบเนื้อหาดังภาพที่ 3 [11]

ทฤษฎีเครื่ องหมาย (Sign Theory) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นระหว่างการการ การปรับเปลี่ยนสถานการณ์การเรี ยนรู ้ เพื่อ
แสดงพฤติกรรมไปสู่ จุดหมายโดย เปลี่ยนพฤติกรรมในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ใช้สัญลักษณ์ สถานที่หรื ออื่นๆ
เป็ นเครื่ องหมายในการเรี ยนรู ้

ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญาญา การเรี ยนรู ้เกิดจากการค้นพบด้วย
(Intellectual Development Theory) ตนเองในสิ่ งที่ตนเองสนใจ
ของบรุ นเนอร์ (Bruner)
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ทฤษฎีการเรียนรู้ ของกลุ่มพุทธิ
นิยม (Cognitivist)
ทฤษฎีเกสตัลท์(Gestalt Theory)

ขั้นวัดผล

การเรี ยนรู ้เกิดจากการได้รับการ
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอ
เปอร์แรนต์ของสกินเนอร์ (Operant เสริ มแรงอย่างต่อเนื่องทั้งการ
เสริ มแรงด้านบวกและด้านลบ
Conditioning Skinner)

องค์ ประกอบร่ วมของรู ปแบบการสอน
ขั้นประยุกต์ ใช้ งาน

การแยกกิจกรรมย่อย ๆ เป็ นลําดับในการ
เรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับสิ่ งเร้าที่เป็ นลําดับใน
การวางเงื่อนไข

ขั้นสร้ างความรู้

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง การเรี ยนรู ้เกิดจากการแสดง
(Contiguous Conditioning)
พฤติกรรมที่ได้รับผลตอบสนอง
ได้สาํ เร็ จ

ขั้นแนะนําข้ อมูล

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน
(Watson)

การสร้างสถานการณ์เสมือนจริ งหรื อ
สถานการณ์จริ งที่สามารถให้ผเู ้ รี ยนสํารวจ
วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่ ง
นั้น ๆ จนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจขึ้น
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์จริ ง

ทฤษฎีการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา (Constructionism)

การสร้างสถานการณ์เสมือนจริ งหรื อ
สถานการณ์จริ งที่สามารถให้ผเู ้ รี ยนสํารวจ
วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่ ง
นั้น ๆ จนเกิดเป็ นความรู ้ความเข้าใจขึ้น
และผูเ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ความเข้าใจไป
สร้างชิ้นงานจริ ง การสร้างชิ้นงานจริ งชิ้น
แรกจะเป็ นฐานในการพัฒนาชิ้นงานนั้น
ต่อ ๆ ไป ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู้ที่มีความหมาย
ต่อผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์จริ ง

N

ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(Constructivism)
ปรับโครงสร้างทางปั ญญา
พัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับ
และซึมซาบข้อมูลหรื อ
ประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์
กับความรู ้หรื อโครงสร้างทาง
ปัญญาที่มีอยูเ่ ดิม กระบวนการ
ปรับโครงทางปัญญานี้ทาํ ให้ผเู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

การเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้าง
ความรู้ดว้ นตนเองของผูเ้ รี ยน หาก
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิด
และนําความคิดของตนเองไป
สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่ อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทํา
ให้ความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรมที่
ชัดเจน ความรู้เกิดจากการสร้าง
ชิ้นงานได้สาํ เร็ จ ซึ่ งจะมี
ความหมายต่อผูเรี ยน มีความคงทน
และเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้อย่าง
ไ ่ ี ี่ ิ ้
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบและตัวอย่างเนื้อหาแบบบูรณาการ

การพัฒนาสื่ อการสอน ผูว้ ิจยั เลือกใช้ Fio บอร์ ด เป็ นบอร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ ใ ห้ ง านร่ วมกั บ Rapidstm32 ใน
โปรแกรม Matlab Simulink ซึ่ งจะช่วยลดเวลาในการเขียน
โปรแกรมของผู้เ รี ยนและผู้เ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ก ารเขี ย น
โปรแกรมจากการ Generate code ของโปรแกม ใช้เซ็นเซอร์
แสง และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ดังภาพที่ 4
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วิเ คราะห์ ส ถิ ติที (t-test) ประเมิ น กระบวนการสอนจากแบบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย น แบบประเมิ น การจัด การ
เรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎี การเรี ยนรู้ เพื่อ สร้ างสรรค์ด้วย
ปั ญญา แบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยการ
วิเคราะห์สถิติค่าเฉลี่ย ( X )
3. ผลการดําเนินการวิจัย

Ed

ส่ วนเครื่ องมือวัดและประเมินผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ
แบบวัดผลความก้าวหน้าทางการเรี ยนคือแบบวัดผลก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน แบบประเมินการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญาประเมินโดยผูเ้ รี ยน
และผูส้ ังเกตการสอน แบบประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งใน
การทํากิจกรรมแต่ละขั้นการสอนประเมินโดยครู ผสู้ อน แบบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย น และแบบประเมิ น ความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1.4 ขั้นการนําไปใช้ (Implement)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนและชุดการสอนที่พฒั นาขึ้น เมื่อ
ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญและปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ผูว้ ิจยั
ได้นํา ไปทดลองใช้ค รั้ งที่ 1 กับ นัก ศึ ก ษาระดับ ปวส. สาขา
ไฟฟ้ ากํา ลัง วิ ท ยาลัย เทคนิ ค สุ ริ น ทร์ ทดลองใช้ค รั้ งที่ 2 กับ
นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ ากําลัง วิทยาลัยการอาชีพธาตุ
พนม มหาวิ ท ยาลัย นครพนม และทดลองใช้ ค รั้ งที่ 3 กับ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้น ปี ที่ 4 สาขาครุ ศ าสตร์ ไ ฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และใช้
สอนจริ งกับ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ชั้น ปี่ ที่ 1 สาขาครุ
ศาสตร์ ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ โดยแบ่งเป็ นสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลอง
2.1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
การประเมิ น ความรู้ ข องผู้เ รี ยนจากแบบทดสอบความ
แตกต่างระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบผล
การเรี ย นระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ก าร
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ภาพที่ 4 สื่ อการเรี ยนการสอน

3.1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอน ICAE-Model
ผลการพัฒนารู ปแบบการสอน ICAE-Model ประกอบด้วย
4 ขั้น แต่ละขั้นการสอนประกอบด้วย กิจกรรมผูเ้ รี ยน กิจกรรม
ผูส้ อน สื่ อ ตัว บ่ งชี้ ก ารเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา การประเมิลผลตามสภาพจริ งดังตาราง
ต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นแนะนําข้อมูล (Information)
ตารางที่ 3 ขั้นแนะนําข้อมูล
Model Instruction

Information

Constructing
Knowledge

Application

Evaluating

N

C
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ch

การประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้การเรียนรู้
กิจกรรมผู้เรียน
กิจกรรมผู้สอน
สื่ อ
ตามสภาพจริง
ทําความเข้าใจ
แนะนําอุปกรณ์
แบบวัดผลก ่อนเรี ยน
สื่ อของจริ ง ใบ
การกําหนด
อุปกรณ์ เครื่ องมือ่ ที่ เครื่ องมือ บอก
กิจกรรม ในเนื้ อหา เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ แบบสังเกต
ใช้ในการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์การ
พฤติกรรม
กําหนดเป้ าหมายการ เรี ยนรู ้ ร่วมกัน
เรี ยนรู ้
กําหนดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้

NCTechEd06TTE12

ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความรู้ (Constructing Knowledge)
ตารางที่ 4 ขั้นสร้างความรู้
Model Instruction

Information

Constructing
Knowledge

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้เรียน
กิจกรรมผู้สอน
สื่ อ
ลงมือปฏิบตั ิ
แนะนําการใช้
ใบเนื้ อหา ใบ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ กิจกรรม

Application

Evaluating

การประเมินผล
ตามสภาพจริง
เกิดการสร้างความรู ้ แบบสังเกต
เป็ นผูค้ วบคุมการ พฤติกรรม
เรี ยนรู ้ของตนเอง
ตัวบ่ งชี้การเรียนรู้

ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกต์ใช้งาน (Application)
ตารางที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้งาน
Model Instruction

Information

Constructing
Knowledge

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้เรียน
กิจกรรมผู้สอน
สื่ อ
แบ่งกลุ่ม 2-3 คน แนะนําการทํา
ใบเนื้อหา ใบ
ทําโครงงานขนาด โครงงาน
กิจกรรม
เล็ก (mini project)
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Application

Evaluating

การประเมินผล
ตัวบ่ งชี้การเรียนรู้
ตามสภาพจริง
เรี ยนรู้ตามสภาพ แบบประเมินการ
จริ ง เผชิญกับ
ทําโครงงาน
ปัญหาจริ ง
สอดคล้องกับสิ่ งที่
ต้องทํา
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ขั้นที่ 4 ขั้นวัดผล (Evaluation)

กรุ งเทพมหานคร. บุ๊ก บอยท์, 2546.
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ตารางที่ 6 ขั้นวัดผล
Model Instruction

Information

Constructing
Knowledge

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมผู้เรียน
กิจกรรมผู้สอน
สื่ อ
เขียนรายงานการทํา ตรวจปรับความ
ใบกิจกรรม ใบ
โครงงาน อภิปราย เข้าใจและความ
เนื้ อหา
ผลการทําโครงงาน ถูกต้อง

Application

Evaluating

การประเมินผล
ตัวบ่ งชี้การเรียนรู้
ตามสภาพจริง
การเชื่อมโยงองค์ แบบประเมิน
ความรู ้ที่หลากหลาย โครงงาน แบบ
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3.2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน ICAE-Model โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า รู ปแบบการเรี ยนการ
สอนมี ความเหมาะสมเฉลี่ย X = 4.15 หมายถึงเหมาะสมใน
ระดับมาก ด้านรู ปแบบและกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี ความ
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สื่ อสนับสนุนการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมเฉลี่ย X = 4.20
หมายถึงเหมาะสมในระดับมาก ด้านการวัดและประเมินผลมี
ความเหมาะสมเฉลี่ย X = 4.16 หมายถึงเหมาะสมในระดับมาก

Design of Learning Environment Based on
Constructionism, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การพัฒนาชุดประลองการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็ นฐาน
เรื่องการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี
The Development Demonstration Set of Project-based Learning in Topic of
Temperature Control via PID Controller
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งานวิจัยนีเ้ ป็ นการพัฒนาชุดประลองประกอบการสอนด้ วยรู ปแบบการเรี ยนโดยใช้ โครงงานเป็ นฐาน เพื่อใช้ ในการสอนสําหรั บ
วิ ชา การควบคุมระบบ1 เรื่ องการควบคุมอุ ณหภูมิด้วยตัวควบคุมพี ไอดี ผู้เรี ยนเป็ นนักศึ กษาสาขาวิ ศวกรรมแมคคาทรอนิ กส์
ภาควิ ชาครุ ศาสตร์ เครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ใช้ วิธีสอนแบบ
โครงงาน เป็ นฐาน ชุดประลองประกอบไปด้ วยกล่ องพลาสติกสี่ เหลี่ยม ซึ่ งเป็ นการจําลองของเตาอบ ด้ านในมีหลอดไฟชนิดไส้
ขนาด 60 วัตถ์ 220 โวลต์ เป็ นตัวแทนของแหล่ งกําเนิ ดความร้ อนหรื อฮี ตเตอร์ การควบคุมอุณหภูมิใช้ การหรี่ ของหลอดไฟด้ วยโซ
ลิ ดสเตตรี เลย์ การป้ อนกลับใช้ PTC เป็ นตัวเซ็ นเซอร์ อุณหภูมิจากตัวหลอดไฟไปยังตัวควบคุม เพื่ อควบคุ มให้ อุณหภูมิให้
ตอบสนองตามคําสั่ ง การออกแบบและควบคุมระบบ จะดําเนินการโดยผู้เรี ยน ทําการวัดผลตอบสนองเพื่อนํามาออกแบบและสร้ าง
ตัวควบคุมแบบพีไอดี โดยใช้ ออปแอมป์ เป็ นหลัก
ผลการทดลองพบว่ า ชุดประลองที่ สร้ างขึน้ ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีความสามารถในการวัดผลตอบสนอง ตลอดจนสามารถออกแบบ
ตัวควบคุมพีไอดี โดยใช้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ออปแอมป์ ) เข้ ามาต่ อร่ วมกับสั ญญาณป้ อนกลับได้ อย่ างเหมาะสมและแสดงผลการ
ตอบสนองของระบบ ถูกต้ องตามทฤษฎี โดยมีผลประเมินคุณภาพของชุดประลองจากผู้เชี่ ยวชาญอยู่ในระดับดี ( x = 3.54) และผล
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เรี ยนต่ อชุดประลอง อยู่ในระดับดี ( x = 3.51)
คําสํ าคัญ: การเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน การควบคุมอุณหภูมิ
Abstract
This research presents the development of the experiment set via project-based learning in the topic of temperature
control using PID controller for control system I course. The experiment set was constructed for aiding students of
mechatronic engineering, department of teacher training in mechanical engineering, faculty of technical education,
King Mongut’s University of Technology that focuses on project-based learning approach. The experiment set consists
of plastic cube and incandescent lamp 60W 220V installed within the cube. The cube was presented as oven chamber
and the lamp was presented as heater for heat source. The lamp was continues dimmed by solid state relay which PTC
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sensor feedback signal to controller. The student must design and operate the system by electronic equipment (Opamp).
The results of developed the response corresponding with theory. The average opinion on the quality of the
experiment set of five experts was in good level ( x  3.54) and the student’s satisfaction was in good level ( x  3.51)
Keyword: Project-based Learning, Temperature Control,

โครงงานเป็ นฐานในประเทศไทย แต่เดิมมีการจัดการสอนอย่า
แพร่ หลายในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1],[2] แต่
ปั จจุ บนั ได้ขยายออกไปในงานด้านวิศวกรรมมากขึ้ นดังเช่ น
งานวิจยั ของรัฐพลและสมศักดิ์ [5] ได้นาํ เสนอรู ปแบบการเรี ยน
การสอนแบบโครงงานเป็ นฐานโดยใช้เ ทคนิ ค การเรี ยนรู้
ร่ ว มมื อ กัน เรื่ อ งสายอากาศไมโครเวฟ โดยแบ่ ง การดํา เนิ น
งานวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ การออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน และการประเมินคุณภาพ
ของรู ป แบบที่ ส ร้ างขึ้ น ผลการดําเนิ นงานวิจัย พบว่า มี ความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับ
มาก ( x  4.23 ) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการ
จัดการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานจึงได้พฒั นาชุดประลองการ
เรี ยนรู้โดยใช้โครงงานเป็ นฐานเรื่ องการควบคุมอุณหภูมิดว้ ยตัว
ควบคุ ม พี ไ อดี โดยออกแบบให้ ชุ ด ประลองง่ า ยต่ อ การวัด
สั ญ ญาณและควบคุ ม ผ่า นวงจรอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( ออปแอมป์ )
ร่ วมกั บ โปรแกรมแลปวิ ว (LabVIEW) ซึ่ งผู้เ รี ยนจะต้ อ ง
ออกแบบ, ค้นหาข้อมูล และทดลองวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
ปรั บขนาดสัญญาณและสร้ างตัวควบคุมด้วยตัวเอง ส่ งผลให้
ผู้เ รี ยนมี ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะในการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อใช้ควบคุมระบบดังกล่าวได้ นอกจากนี้ หาก
เกิดปั ญหาในการควบคุม ผูเ้ รี ยนจะต้องระดมความคิดกับเพื่อน
ภายในกลุ่มหรื อนอกกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ ซึ่ งเป็ น
ข้อดีของการเรี ยนแบบโครงงานเป็ นฐานนัน่ เอง
ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้ งนี้ คื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5
ท่ า น เพื่ อ ประเมิ น สํา หรั บ หาคุ ณ ภาพของชุ ด ประลอง และ
นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ ที่ เ รี ย นวิ ช า การ
ควบคุมระบบ1 ภาควิชาครุ ศาสตร์ เครื่ องกลคณะครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
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การจั ด การสอนที่ ใ ช้ โ ครงงานเป็ นฐาน ในรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้องกับ งานทางด้านวิท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี การเลื อ ก
โครงงานสภาพคล้ายกับปัญหาที่เป็ นจริ ง จะเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ความรู้ ความคิดที่ลึกซึ้ งเชื่อมโยงสัมพันธ์จนได้
ความรู้ใหม่ที่มีความหมายและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งของตนเอง
[1] การออกแบบและสร้างชุดประลองให้คล้ายกับสภาพจริ งจะ
ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ยนเกิ ดการพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น[2] หากพิจารณาในรายวิชา การควบคุม
ระบบ1 ที่ เนื้ อหาส่ วนใหญ่จะเป็ นคณิ ตศาสตร์ ข้ นั สู ง เช่น การ
แปลงลาปลาซ เป็ นต้น การที่ผเู้ รี ยนได้ศึกษาผลตอบสนองจาก
ระบบ ผูเ้ รี ยนเกิดกิจกรรมทางการเรี ยนมิใช่เกิดจากการนั่งฟั ง
บรรยายเพี ย งอย่างเดี ย ว ช่ วยให้ผูเ้ รี ย นเข้า ใจรายวิชาที่ มี ก าร
คํานวณได้ดีข้ ึนดังตัวอย่างงานวิจยั ของสุ รพันธ์และสุ ริยาวุธ[3]
ได้นาํ เสนอการพัฒนาชุ ดสื่ อประสม สําหรั บสอนวิชาทฤษฎี
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ สื่ อประสมนี้ ประกอบไปด้วย เอกสาร
ประกอบการสอน โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์ พอยต์ ชุดสาธิ ต
เพื่ อ ทดสอบทฤษฎี และโปรแกรมวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน พบว่ามี
ผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย 5 บทเรี ยนเท่ากับ 72.71 และผลประเมินความ
พึงพอใจต่อบทเรี ยนสื่ อประสม อยู่ในระดับมาก ( x  4.16 )
ขณะที่ นํา โชคและคณะฯ[4]ได้นํา เสนอชุ ด ฝึ กการเรี ยนรู้
วิทยาการหุ่ นยนต์เบื้ องต้น เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในหลัก
จลศาสตร์ และการควบคุมหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม โดยอาศัยสื่ อ
การเรี ยนรู้ ที่ประกอบด้วย ใบงาน ซอฟแวร์ ROBOSIM และ
หุ่ นยนต์จ าํ ลอง 3 แกน ผลการทดสอบระบบพบว่า หุ่ น ยนต์
จําลองสามารถเคลื่อนที่ ได้ถูกต้องตามคําสั่งภายใต้โปรแกรม
จลศาสตร์ ผกผันที่ พฒ
ั นาขึ้ น นอกจากนี้ การจัดการสอนที่ ใช้
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พระนครเหนื อ ปี การศึกษา 2556 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง จํานวน 3 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อชุดประลอง

จากสมการ(4) เมื่อเทียบกับจุดทํางานโดยนําสมการ(2) ลบออก
จากสมการ(4) จะได้


ˆ 

2. โมเดลทางคณิตศาสตร์ ของระบบอุณหภูมิ

1 ˆ 1
  qˆi (t )
RC
C

แปลงลาปลาซจากสมการ(5) แล้วเขี ย นเป็ นฟั งก์ชันโอนย้าย
เป็ น

2.1 โมเดลทางคณิตศาสตร์ ของอุณหภูมิ อธิบายได้ ดงั นี้ [6]

1
ˆ ( s)

 C
ˆ
Qi ( s) s  1
RC

3.วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั เริ่ มต้นจากการสร้ างชุ ดประลอง จากนั้นจึ งให้
ผูเ้ ชี่ ย วชาญประเมิ น หาคุ ณ ภาพของชุ ด ประลอง จากนั้น ให้
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาข้อมูลและวัดผลตอบสนองเพื่อหาทางควบคุม
อุณหภูมิของชุ ดประลองให้ได้ตามคําสั่ง(Command) เมื่ อ
ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมได้แล้ว จึ งให้ผูเ้ รี ยนประเมิ นความพึง
พอใจในการใช้ชุดประลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

06

จากภาพที่ 1 เขียนเป็ นสมการเชิงอนุพนั ธ์ได้เป็ น
1
1
1
  qi (t ) 
a
RC
C
RC

(6)

(1)

ch

โดยที่
 คืออุณหภูมิในเตาอบ
a คืออุณหภูมิภายนอก
qi คืออัตราการไหลของความร้อน
R คือความต้านทานทางความร้อน
C คือความจุความร้อน
อุณหภูมิที่จุดทํางาน(อุณหภูมิคงที่) จะกลายเป็ น
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ภาพที่ 1 แบบจําลองของอุณหภูมิในเตาอบ

 

(5)

C
Te

3.1 ส่ วนฮาร์ ดแวร์ จัดได้วา่ เป็ นส่ วนที่สาํ คัญ ที่ผเู้ รี ยนจะได้
เรี ยนรู้ แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นส่ วนที่จดั ได้วา่ ต้องใช้ทรัพยากร

1
1
1
  qi 
a
RC
C
RC

(2)

N

โดยที่
 คืออุณหภูมิในเตาอบที่จุดทํางาน
qi คืออัตราการไหลของความร้อนที่คงที่ ณ จุดทํางาน
ขณะที่ ˆ(t )   (t )   และ qˆi (t )  qi (t )  qi (3)
โดยที่
ˆ(t ) คืออุณหภูมิในเตาอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดทํางาน
qˆi คืออัตราการไหลของความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุด
ทํางาน
ดังนั้นแทนสมการ(3)ลงใน(1) การเปลี่ยนแปลงความร้อนใน
เตาอบจะเปลี่ยนเป็ น


ˆ 

1 ˆ
1
1
(   )  [ qˆi (t )  qi ] 
a
RC
C
RC
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ภาพที่ 2 ด้านหน้าของชุดประลอง

(4)
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3.2 ส่ วนซอฟแวร์ เป็ นส่ วนที่ใช้โปรแกรมแลปวิว ช่วยใน
การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทํางานของระบบ โดยจะทํา
การเชื่อมต่อกับส่ วนฮาร์ ดแวร์ ด้วยการ์ ด DAQ รุ่ น 6008 ผ่าน
พอร์ ต USB ซึ่ งหลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้ออกแบบและสร้ างตัว
ควบคุมและวงจรประกอบจากออปแอมป์ สําเร็ จแล้ว ขั้นตอน
ต่ อ ไปคื อ การใช้โ ปรแกรมในการควบคุ ม ระบบ จะช่ ว ยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจการทํางานในภาพรวมมากยิง่ ขึ้น แสดงดังภาพที่ 4
และ 5

06

ภาพที่ 3 วงจรควบคุมอุณหภูมิที่ นักศึกษาสร้างขึ้นทั้งในส่ วนของ
งบประมาณและเวลาในการสร้าง โดยส่ วนฮาร์ดแวร์น้ ี มี
ส่ วนประกอบที่สาํ คัญดังภาพที่ 2 และ 3

Ed

3.1.1 แหล่งกําเนิ ดอุ ณหภูมิ ใช้หลอดไฟชนิ ดไส้
(Incandescent Lamp) ขนาดพิกดั แรงดันไฟฟ้ า 220 โวลต์ 60
วัต ถ์ เป็ นแหล่ง กําเนิ ด พลัง งานความร้ อ น บรรจุ อ ยู่ใ นกล่ อ ง
สี่ เหลี่ยมที่ จาํ ลองเป็ นห้องปิ ด มี พดั ลมระบายอากาศที่ ใช้เป็ น
สิ่ ง รบกวนระบบ (Disturbance)
สํา หรั บ ทดสอบกรณี มี
สิ่ งรบกวนกระทําต่อระบบ
3.1.2 ชุดควบคุมอุณหภูมิ ใช้ โซลิดสเตตรี เลย์ ควบคุม
อุณหภูมิจากการหรี่ ของหลอดไฟ ตามสัญญาณที่ได้รับจากตัว
ควบคุม (Controller) โดยสัญญาณที่ จะนํามาควบคุมนี้ เป็ น
ระดับแรงดัน 0-10 โวลต์(ไฟตรง) จึงต้องใช้ โซลิตเสตตรี เลย์
ที่รับสัญญาณอินพุต 0-10 โวลต์(ไฟตรง) ด้วย
3.1.3 การรับสัญญาณป้ อนกลับ จะใช้เซ็นเซอร์ ที่ทาํ ขึ้น
จาก PTC (Positive Temperature Coefficient : PTC) ติดตั้งให้
ใกล้กบั หลอดไฟ เพื่อเซ็นเซอร์ อุณหภูมิ ผูเ้ รี ยนจะต้องออกแบบ
วงจรที่ เหมาะสมกับเซ็ นเซอร์ ที่ใช้ โดยจะต้องออกแบบและ
สร้าง วงจรปรับระดับสัญญาณ (Signal Conditioning) เพื่อปรับ
ระดับ สัญญาณให้ส อดคล้องกับสัญญาณคําสั่ง และส่ งไปยัง
วงจรควบคุมต่อไป
3.1.4 วงจรควบคุม เป็ นวงจรที่ทาํ ขึ้นจาก ออปแอมป์
ผูเ้ รี ยนจะต้องเริ่ มกระบวนการตั้งแต่การออกแบบวงจรควบคุม
ค้นหาวงจรที่เหมาะสม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต
เอกสารบทความหรื อตํารา ตลอดจนนักศึกษารุ่ นพี่ ที่เคยเรี ยน
วิ ช านี้ มาก่ อ น จากนั้น จึ ง นํา วงจรที่ ไ ด้ มาทดลองจํา ลองบน
โปรแกรม Simulation ต่างๆ เช่น Multisim เป็ นต้น แล้วจึ ง
นําไปทดลองกับระบบจริ งต่อไป
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ภาพที่ 4 โปรแกรมแลปวิวที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ
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ภาพที่5 โปรแกรมแลปวิว ในส่ วนของการควบคุม
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3.3 การหาคุ ณ ภาพของชุ ด ประลอง ดําเนิ น การโดยเชิ ญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนในรายวิชาการควบคุมระบบ1
หรื อวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 ท่านกรอกแบบประเมินคุณภาพ
ของชุดประลอง หัวข้อจากแบบประเมินคุณภาพแบ่งออกเป็ น 2
ด้านคือ ด้านประสิ ทธิ ภาพทางการสอน และ ด้านการออกแบบ
ชุดประลอง
3.4 การหาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ีต่อชุดประลอง
ดําเนินการโดยใช้ผเู้ รี ยน ที่เป็ นผูท้ าํ โครงงานเรื่ องการควบคุม
อุณหภูมิโดยใช้ตวั ควบคุมพีไอดี จํานวน3 คน กรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีหวั ข้อเกี่ยวกับด้านการใช้งาน
195
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4.2 ผลการประเมินของชุดประลอง
การประเมินของชุดประลอง จะแบ่งออกเป็ นสองส่ วน
คือ ส่ วนที่ให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินเพื่อหาคุณภาพ และ ส่ วนที่ให้
ผูเ้ รี ยนประเมินความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ผลประเมิ น คุ ณ ภาพของชุ ด ประลองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญกรอกแบบประเมินคุณภาพของ
ชุดประลองของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี (มากกว่า 3.5 ขึ้นไป)ที่ระดับ x  3.54
4.2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนจากการตอบ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จํานวน 3 คน (ผูเ้ รี ยนที่ ใช้ชุดประลองนี้ ) มี ผลประเมิ นอยู่ใน
ระดับดี (มากกว่า 3.5 ขึ้นไป)ที่ระดับ x  3.51
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4. สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
4.1 ผลตอบสนองจากการควบคุมอุณหภูมิจากชุ ดประลอง
ที่สร้ างขึน้ มีผลตอบสนองที่เป็ นทั้ง ลูปเปิ ดและลูปปิ ด ควบคุม
โดยใช้วงจรอนาล็อก ที่มีออปแอมป์ เป็ นส่ วนประกอบและการ
ควบคุมโดยผ่าน การ์ ด DAQ จากโปรแกรม แลปวิว แสดงดัง
ภาพที่ 7 และ 8 ซึ่ งการวัดผลตอบสนอง จะกระทําโดยผ่าน
ออสซิ ลโลสโคป (กรณี ใช้ตวั ควบคุมเป็ น วงจรอนาล็อก) และ
โปรแกรมแลปวิว ที่มีการพล็อตกราฟ จากตัวโปรแกรมได้เลย
จากผลตอบสนองที่ ได้ จะเห็ นว่าใกล้เคียงกับทฤษฎี ของการ
ควบคุมอุณหภูมิ ขณะที่ การออกแบบตัวควบคุม จะใช้วิธีของ
ซิ กเล่อร์ -นิ โคลห์ ที่ ผูอ้ อกแบบไม่จ าํ เป็ นจะต้อ งรู้ ฟังก์ชันถ่าย
โอน(Transfer Function) ของระบบเพียงแต่ตอ้ งวัดหา
ผลตอบสนองที่เป็ นลูปเปิ ดก็สามารถออกแบบตัวควบคุมได้

ค่าตัวควบคุมจากวงจรอนาล็อกอย่างลึกซึ้ งเสี ยก่อน จากนั้นจึง
นํา ไปสู่ ก ารควบคุ ม ผ่ า นโปรแกรมแลปวิ ว ที่ มี ไ ลบารี่ ตัว
ควบคุ ม พี ไ อดี แ บบสํ า เร็ จมาให้ จะช่ ว ยให้ ผู้เ รี ยนเข้ า ใจ
พฤติกรรมของตัวควบคุมทั้งในเชิงลึก และ ภาพรวมของระบบ
ทั้งหมด ได้เป็ นอย่างดี
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อาทิเช่น ความง่ายในการวัดผลตอบสนอง, ความเข้าใจระบบ
ควบคุมหลังจากใช้ชุดประลองแล้ว และ ชุดประลองสอดคล้อง
กับงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
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ภาพที่6 ผลตอบสนองของระบบเมื่อวัดจากออสซิลโลสโคป

ภาพที่ 7 ผลตอบสนองของระบบเมื่อใช้โปรแกรมแลปวิว

ผูส้ อนจะต้องกําหนดให้ผเู้ รี ยนมีการค้นคว้าหาข้อมูลในการ
ออกแบบและสร้างวงจรควบคุมแบบอนาล็อก ควบคู่ไปกับการ
เขียนโปรแกรม เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจถึงหลักในการปรับ
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4.3 อภิปรายผล
จากการดํา เนิ น การพัฒ นาชุ ด ประลอง เพื่ อ ใช้ใ นการ
เรี ย นการสอนแบบโครงงานเป็ นฐานนี้ เป็ นชุ ด ประลองที่
เสมื อนเป็ นระบบจริ ง ที่ ใช้ในงานอุตสาหกรรม แต่ในส่ วนที่
เป็ นชุดควบคุมผูเ้ รี ยนจะต้องดําเนิ นการค้นคว่า ออกแบบ และ
จั ด ทํา ด้ ว ยตัว เอง ทั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยนเป็ นผู้
สร้างสรรค์ชุดควบคุมขึ้นมาเอง ซึ่ งแตกต่างจากชุดประลองที่
โดยทัว่ ไปที่ซ้ื อสําเร็ จจากต่างประเทศ ที่มีครบทั้งตัวระบบและ
ชุดควบคุม ผูเ้ รี ยนเพียงแต่ต่อตามใบงานและดูสัญญลักษณ์ ก็
สามารถต่อให้ทาํ งานได้ แต่ชุดประลองที่ คณะผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
จะช่ วยส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ และทักษะด้านต่างๆ ให้แ ก่ผูเ้ รี ย น
มิใช่เพียงแค่ต่อตามใบงาน หรื อต่อตามสัญญลักษณ์ ซึ่ งผูเ้ รี ยน
จะควบคุมระบบได้จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับ การทดสอบระบบ,
วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่นาํ มาใช้เป็ นตัวควบคุม หรื อแม้กระทัง่
การใช้งานของโปรแกรมที่ จะนํามาควบคุม ซึ่ งชุ ดประลองนี้
รองรั บทั้งในส่ วนที่ เป็ นการควบคุ มอนาล็อก (ใช้ออปแอมป์
สร้างเป็ นตัวควบคุม) หรื อใช้โปรแกรมในการควบคุมโดยมีตวั
ควบคุ มเป็ นไลบารี อยู่ในตัวโปรแกรม (ในที่ น้ ี แนะนําให้ใช้
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โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ) ทั้งนี้ การเลือกใช้การควบคุม
ชนิ ดใด ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดเอง ออกแบบเอง และลงมือสร้าง
เอง จะช่ วยให้ผูเ้ รี ย น เกิ ดทักษะในการค้น คว้าหาข้อ มูลด้ว ย
ตนเอง เกิดทักษะในการออกแบบวงจร การวัด การต่อ และการ
สร้ างชุ ดควบคุ ม นอกจากนี้ การสื่ อ สารกับ เพื่อนภายในกลุ่ม
และทักษะการนําเสนอ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สําคัญในการทํางาน
ผูเ้ รี ยน ก็จะต้องดําเนิ นการ หลังจากการจัดทําโครงงาน ในช่วง
ปลายภาคเรี ย นด้ว ย โดยการนํา เสนอนี้ จะมี 2 ส่ วนคื อ การ
นําเสนอด้วยปากเปล่าร่ วมกับ โปรแกรมเพาเวอร์ พอยต์ และ
การเขียนคู่มือการใช้งานของชุดประลองโดยละเอียด ช่วยให้
ผูส้ อนสามารถปรับแก้ความเข้าใจได้จากที่ผเู้ รี ยนนําเสนอนี้

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นี้ ได้รั บ ทุ นอุ ด หนุ น การวิจัย จากคณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม มจพ. ประจําปี 2556 คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูง
6. เอกสารอ้ างอิง

[2]

วิภาดา บรรทุมพร “ผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานที่มีต่อ
การพัฒนานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปี
การศึกษา2553.

Ed

4.4 ข้ อเสนอแนะ
จากงานวิจยั การพัฒนาชุดประลองการควบคุมอุณหภูมิน้ ี
ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเข้าใจภาพรวมของการควบคุ ม ระบบได้อ ย่า ง
เหมาะสม แต่ท้ งั นี้ ผูส้ อนจะต้องพยายามแทรกสอดเนื้ อหาที่
เป็ นการคํานวณและทฤษฎี การควบคุ มระบบเข้าไปด้วย จาก
การที่ ผูว้ ิจยั ได้ทดลอง สอดแทรกเนื้ อหา โดยเริ่ มต้นจาก การ
วิเคราะห์สัญญาณของระบบลําดับสอง การหาค่าพารามิเตอร์
จากวิธีซิกเล่อร์ -นิ โคลห์ และ ทางเดินของราก (Root Locus)
ตามลํา ดับ และสุ ด ท้า ย จึ ง ให้ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ โมเดลมาง
คณิ ตศาสตร์ ของระบบทางกลและทางไฟฟ้ า เป็ นหัวข้อสุ ดท้าย
ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ารสอนที่ ต รงข้า มกับ การสอนวิ ช า การควบคุ ม
ระบบ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป ในอนาคต หากทําการ
วิจยั เปรี ยบเที ยบกันระหว่าง การสอนแบบโครงงานและการ
สอนแบบวิธีปกติ จะช่วยให้เห็นภาพข้อดี-ข้อด้อยของการสอน
แต่ละแบบได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การสอนแบบโครงงาน
เป็ นฐานนี้ หากขยายต่อยอดไปยังสถาบันที่มีการจัดการสอน
โดยเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง อาทิ เ ช่ น หน่ ว ยงานในสั ง กัด
สํานักงานคณะกรรมการ การอาชี วศึกษา ที่เปิ ดสอนในระดับ
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมสายปฎิบตั ิการ ที่จาํ เป็ นจะต้องเรี ยนรู้และ
เข้า ใจการทํา งานของระบบจริ ง จากการลงมื อ ปฎิ บ ัติ จะเกิ ด
ประโยชน์อ ย่างมาก เพราะไม่ จ าํ เป็ นต้องสั่งซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์จาก
ต่างประเทศ แต่อาจจะต้องปรั บปรุ งงานบางส่ วนเช่น การใช้
โปรแกรมที่จะนํามาควบคุม อาจพิจารณาโปรแกรมอื่นที่ผสู้ อน
และผูเ้ รี ยนมีความชํานาญอยูก่ ่อนแล้ว

ฟารี ดา มาฮามัด “ผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่3” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์. ปี การศึกษา2553.

06

[1]

สุ รพันธ์ ตันศรี วงษ์และคณะ “การพัฒนาชุดสื่ อประสมสําหรับการ
สอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ” วารสารวิชาการครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มจพ. ปี ที่2 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2554.
นําโชค วัฒนานัยและคณะ “การพัฒนาชุดฝึ กที่ใช้การเรี ยนรู ้แบบ
เน้นประสบการณ์เป็ นฐานเรื่ องวิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น”
วารสารวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ปี ที่3 ฉบับที่2
มิถุนายน-ธันวาคม 2555.
รัฐพล จินะวงค์และสมศักดิ์ อรรคทิมากูล “การพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนแบบโครงงานเป็ นฐาน โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้
ร่ วมมือกัน เรื่ องสายอากาศไมโครเวฟ สําหรับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม” การประชุมวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 5, คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 5-6
กรกฎาคม 2555.
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2002.

197
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

NCTechEd06TTE13

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

ชุดฝึ กอบรมหุ่นยนต์ เพือ่ การศึกษา
Educational Robotic Training Set

ธวัชชัย ละม่ อม1, นําโชค วัฒนานัย 2, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ 2,3
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ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
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บทความนี ้นาํ เสนอชุ ดฝึ กหุ่ นยนต์ อุตสาหกรรมเพื่ อการศึ กษา สําหรั บพัฒนาความรู้ และทั กษะของนักเรี ยนวิ ทยาลัยเทคนิ ค
สุ รินทร์ ที่ เรี ยนในรายวิชาหุ่ นยนต์ ในระบบอุตสาหกรรม ชุดฝึ กที่ ออกแบบและสร้ างขึน้ สามารถทําให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ โดยผ่ านการ
ทดลองจริ ง ลดค่ าใช้ จ่ายในการจัดซื ้อหุ่ นยนต์ จริ งที่ มีราคาแพง ผลการทดสอบทางกลของชุดฝึ ก พบว่ า สามารถทํางานได้ ตรงตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนด ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กได้ เกณฑ์ ระดับ 74.38/77.46
คําสํ าคัญ: หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ไมโครคอนโทรลเลอร์ การลงมือปฏิบตั ิ
Abstract

This paper presents an industrial robot for educational training tools to enhance student knowledge and skill
at Surin Technical College who enrolled in industrial robot subject. The designed and implemented training tools

N

provided student in learning through experiment while it could save budget for high cost industrial robot. Robot testing
result showed that the robot fulfilled the task from the desired conditions. The efficiency of the training tools was
74.38/77.46.

Keyword: Educational robots, Microcontrollers, Learning by doing

1.

บทนํา
NECTEC [1]ได้ศึกษาสภาพปั จจุบน
ั ของภาคอุตสาหกรรม

ไทย พบว่า มี แนวโน้มการนําเข้าหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มากขึ้น เพื่อนํามาใช้เพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน นอกจากนั้นยังได้ทาํ การสํารวจสถานศึ กษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ทาํ การเปิ ดสอนประเภท

NCTechEd06TTE14

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิ กส์ ทัว่ ประเทศ พบว่า
มี 15 วิทยาลัยเท่านั้นที่ มีการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับวิทยาการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุ รินทร์ เล็งเห็นถึง
การพัฒนากําลังคนซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อการพัฒนาประเทศ
จึ ง ได้เ ปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลัก สู ต รของสํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ งมุ่งเน้นพัฒนากําลังคนระดับ
กึ่ งฝี มื อระดับฝี มื อและระดับผูช้ าํ นาญการเฉพาะสาขาวิชาชี พ
ให้ มี ค วามรู้ แ ละทัก ษะที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี ป ระสบการณ์ มี
ทัก ษะการทํา งานร่ ว มกับ ผู้อื่ น และมี ค วามสามารถในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งในงานอุตสาหกรรมได้ (Solving realworld problems supplied by industrial) [2] จึ งได้เปิ ดสอน
วิชาหุ่ นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรมให้กบั นักศึ กษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึง
ปั จจุบนั
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
พบว่าอยูใ่ นระดับ 2-2.5 ซึ่ งถือว่าค่อนข้างตํ่า ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การ
สํารวจเบื้องต้นด้วยแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์กบั นักศึกษา
ที่ ล งทะเบี ย นในภาคการศึ ก ษาปั จ จุ บ ัน และผูท้ ี่ เ คยเรี ยนใน
รายวิชานี้ แต่ได้สําเร็ จการศึ กษาไปแล้ว พบว่า นักศึ กษาส่ วน
ใหญ่ มี ค วามรู้ ใ นด้า นทฤษฎี หุ่ น ยนต์ อุ ป กรณ์ ต รวจวัด และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เท่านั้น ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ินอ้ ย
เพราะไม่มีเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดลอง ใช้เพียง
การวิเคราะห์ จากภาพประกอบในใบงานฟั งการบรรยายจาก
ครู ผู้ส อน ดู วิ ดี โ อสั้ นหรื อศึ ก ษาจากระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สารสนเทศอื่ นๆ นอกจากนั้น ปั จ จัย ที่ ยงั ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้
วิทยาการหุ่นยนต์คือความยากของเนื้อหารายวิชา ซึ่ งผูเ้ รี ยนต้อง
มีความรู้และทักษะพื้นฐานในศาสตร์หลายด้านเข้าไว้ดว้ ยกัน
การจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ควร
จัดประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับงานจริ ง (Real
world) ต้อ งให้ผูเ้ รี ย นได้ล งมื อ ทดลองปฏิ บ ัติ (Hand
on
practice) กับหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robotics)
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนด้าน
หุ่นยนต์ พบว่า José [3] ได้พฒั นาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาให้กบั
นักศึกษาวิศวกรรมให้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับระบบทางกล
และทางไฟฟ้ า ฝึ กการแก้ปั ญ หา การทํา งานร่ ว มกัน สภาวะ
ความเป็ นผูน้ าํ และมีความคิดสร้างสรรค์ Tamás [4] ได้ทาํ การ
พัฒนาหุ่ นยนต์ 6 แกน (6-DOF) มือจับเป็ นระบบนิ วเมติก
(Pneumatic Gripper) ทํางานร่ วมกับระบบการมองเห็ น
(Vision system) พร้อมกับสายพานลําเลียง (Conveyer) เพื่อ
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ฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
José [5] ใช้ PIC16F628A ควบคุมหุ่ นยนต์เคลื่อนที่สี่ลอ
้
Stephen [6] ใช้ Motorola 16-b HC12 ควบคุมหุ่ นยนต์
เคลื่อนที่สองล้อ สิ ริชยั [7] ใช้ Arduino NANO V3.0 ควบคุม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่สี่ลอ้ ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดทักษะจากการได้ควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และดูพฤติกรรมของหุ่นยนต์
วรรณกรรมที่ กล่าวมานี้ ใช้หุ่นยนต์เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะการแก้ปัญหา [8] และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น[9]โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทํางานของหุ่ นยนต์เคลื่อนที่
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี ประสบการณ์ [10] ทําให้ผูเ้ รี ยนมี ความสนุ ก
และสร้ างความสนใจในการเรี ยนรู้ [11] มากขึ้น ซึ่ งแตกต่าง
จากเดิมรู ปแบบการสอนเดิมที่ครู เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
และสอนแบบบรรยายจากตํารา จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ต่าํ ดังที่แสดงไว้ในข้างต้น
งานวิ จั ย ฉบับ นี้ นํ า เสนอชุ ด ฝึ กหุ่ น ยนต์ ใ นระบบงาน
อุตสาหกรรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนสื่ อการเรี ยนการสอนในวิชาหุ่นยนต์ วิชาอุปกรณ์
ตรวจวัดและวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งมุ่งเน้นที่ จะสร้ าง
เ ส ริ ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ค ว บ คุ ม หุ่ น ย น ต์ ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยน ในรู ปแบบการบูรณาการ
ระหว่างวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ดว้ ยกัน
2. วิธีดาํ เนินการวิจัย

การออกแบบโครงสร้ างทางกล
ชุดฝึ กหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้ในงานวิจยั นี้ ประกอบด้วย
ชุ ด ฝึ กสายพานลํา เลี ย งและหุ่ น ยนต์ อ าร์ ติ คู เ ลต ออกแบบ
โครงสร้างดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ประกอบด้วยสายพานลําลี
ยงจํานวน 2 เครื่ องและหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมแบบอาร์ ติคูเลต
จํานวน 1 ตัว วางประกอบเพื่อให้ส ามารถทํางานร่ วมกันใน
ลักษณะงานอุตสาหกรรม
2.1.1 อุ ป กรณ์ แ ละวัส ดุ ท างกล ได้แ ก่ 1) เพลา ทํา
หน้าที่ ส่ ง กํา ลังจากอุ ป กรณ์ ข บั เคลื่ อ น 2) เฟื อง ทํา หน้าที่ ส่ ง
กําลังจากขบกันของฟันเฟื อง 3) สายพาน ทําหน้าที่ส่งกําลังจาก
เพลาเช่ น เดี ย วกับ เฟื อง แต่ มี คุ ณ สมบัติ ที่ อ่ อ นตัว ได้รั บ แรง

N
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ชุดฝึ กนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับด้วยแสง เพื่อตรวจจับขนาด
และการเคลื่อนไหวของวัตถุ ซึ่ งวัตถุกาํ หนดให้มีขนาด Ø 6.5
cm สู ง 10 cm อุปกรณ์ตรวจจับในชุดฝึ กนี้ ใช้เอ็นโค๊ดเดอร์ เป็ น
อุปกรณ์ป้อนกลับของสัญญาณ เพื่อควบคุมเซอร์ โวมอเตอร์ มี
ตัววัดตําแหน่ งการเคลื่อนที่ และควบคุมทิศทางการหมุน เป็ น
Potentiometer และ Proximity Sensor แสดงดังภาพที่ 6 และ
ภาพที่ 7

Ed

กระตุกและแรงสั่นได้ดีกว่าเฟื อง แต่มี อตั ราทดที่ ไม่ แน่ นอน
เนื่องจากการไถลตัว (slip) ของสายพาน
2 . 1 . 2 ชุ ดขั บ เคลื่ อ นที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ั ย นี้ ได้ แ ก่
DC
motor ทํา หน้า เป็ นต้น กํา ลัง ขับ เคลื่ อ น สามารถปรั บ
ความเร็ วได้หลายระดับ และ Stepping motor ใช้ชุดควบคุม
Servo driver แสดงดังภาพที่ 3 ซึ่ งงานวิจยั นี้ ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรงและสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ โดยมีชุดขับ Stepping Motor
เป็ นโมดูล MStep-2U แสดง ดังภาพที่ 4 เพื่อช่วยลดภาระงาน
การประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถขับมอเตอร์
แบบ Unipolar ได้ถึง 2 ตัว และแต่ละชุดจะใช้สายสัญญาณ
ควบคุมเพียง 3 เส้น คือ CLK, EN และDIR และยังสามารถ
กําหนดรู ปแบบการทํางาน 1Phase, 2Phase และHalf Step ได้
ตามรุ่ นที่ตอ้ งการ
2.1.3
อุ ป กรณ์ ต รวจจับ สั ญ ญาณ ประกอบด้ว ย
1) Optical Sensor ทํางานโดยใช้แสงอินฟาเรดในการตรวจจับ
วัตถุ 2) Proximity Sensor สามารถทํางานโดยไม่ตอ้ งสัมผัส
กับชิ้นงานหรื อวัตถุภายนอก โดยลักษณะของการทํางานอาจจะ
ส่ งหรื อรับพลังงานรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง เช่น สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้ า แสง เสี ยงและลม แสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 2 : หุ่นยนต์อาร์ติคูเรต

N

ภาพที่ 3 : บอร์ดควบคุม DC motor and Servo Driver

ภาพที่ 4 : ชุดขับ Stepping Motor เป็ นโมดูล MStep-2U

ภาพที่ 5 : บอร์ดตัวส่ งและบอร์ดตัวรับอินฟาเรดเซนเซอร์

ภาพที่ 1 : สายพานลําเลียง
NCTechEd06TTE14
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หลักการทํางานของหุ่ นยนต์และระบบงานอุตสาหกรรม โดย
ให้นักศึกษาได้ทาํ การประกอบวงจร วัดและทดสอบสัญญาณ
ควบคุมตลอดจนทําการเขียนโปรแกรมและแก้ไขด้วยตนเอง
3.

ผลการวิจัย
3.1 ทดสอบการทํางานของชุ ดฝึ ก

ผู้วิ จั ย ได้ท ํา การออกแบบและสร้ า งหุ่ น ยนต์ ใ นระบบ
อุ ต สาหกรรม ควบคุ มด้ ว ยไมโครคอนโทรเลอร์ จั ด
สภาพแวดล้อมการทํางานให้ใกล้เคียงกับสภาพการทํางานของ
หุ่ นยนต์ในระบบอุตสาหกรรม โดยให้หุ่นยนต์ทาํ งานร่ วมกับ
สายพานลําเลียง แสดงดังภาพที่ 9 ทดสอบผลการทํางานของ
ชุดฝึ กและประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดฝึ กนี้
ทดสอบการทํางานของชุดฝึ ก จัดสภาพแวดล้อมให้ทาํ งาน
ร่ วมกัน เขี ย นโปรแกรมและกําหนดเงื่ อ นไขการทํางานของ
สายพานและหุ่ นยนต์ จํานวน 10 ครั้ ง ผลการทดสอบทางกล
พบว่า อุปกรณ์ตรวจจับสามารถตรวจตรวจจับการเคลื่อนที่ของ
วัต ถุ ที่ ค วามเร็ ว ต่ า งๆ และสามารถหยิ บ จับ แล้ว วางวัต ถุ ใ น
ตํา แหน่ ง ที่ ก ํา หนดไว้ต ามช่ ว งระยะของการแกว่ง ของแขน
หุ่ น ยนต์ได้ถูก ต้อ งทุ กครั้ ง สามารถนํา ไปทดลองใช้กับ กลุ่ ม
ทดลองได้

C
Te

ch

ภาพที่ 7 : Potentiometer and Proximity Sensor
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ภาพที่ 6 : Rotary Encoder Sensor

ภาพที่ 8 : ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722

3.2 ทดสอบประสิ ทธิภาพกับกลุ่มทดลอง

N

ชุดฝึ กหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นนี้ ผ่านการทดสอบ
ทางกายภาพได้ผลการทดสอบถูกต้อง จึงได้นาํ ไปทดลองใช้กบั
กลุ่ ม ทดลองซึ่ งเป็ นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวส. 2 แผนกวิ ช า
อิเล็กทรอนิ กส์ จํานวน 28 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน ตามแผน
การจัดการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ตาราง
ที่ 1

ภาพที่ 9 : ชุดสายพานลําเลียงและหุ่นยนต์

ตารางที่ 1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

สายพานลําเลี ย งและหุ่ นยนต์ที่ ส ร้ างขึ้ น นี้
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722 ดังภาพที่ 8
เนื่องจากมีพอร์ตมากเพียงพอต่อการใช้งานควบคุมมอเตอร์ และ
ปรับความเร็ วได้พร้อม 5 ตัว ให้สัญญาณอนาลอกได้ 16 ช่อง
พร้ อ มกัน ขนาดสู ง สุ ด 12 บิ ต ต่ อ ช่ อ ง มี สั ญ ญาณนาฬิ ก า
คริ สตอลออสซิ ลเลเตอร์ ขนาด 10 MHz ราคาไม่สูงและหาซื้ อ
ได้ง่าย สําหรั บให้นักศึกษาได้เรี ยนรู้ ทาํ และทําความเข้าใจใน
2.1.4
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ที่

วัตถุประสงค์

1
2

อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์ตรวจรู ้แบบต่างๆได้
ประกอบวงจร วัดและทดสอบสัญญาณการทํางานของ
อุปกรณ์ตรวจรู ้แบบต่างๆได้
อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณ์เครื่ องกลไฟฟ้ าแบบต่างๆ
ได้
ประกอบวงจร วัดและทดสอบสัญญาณควบคุมการทํางาน
ของอุปกรณ์เครื่ องกลไฟฟ้ าแบบต่างๆได้

3
4
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อุตสาหกรรม จักเป็ นการส่ งเสริ มประสบการณ์ได้ใกล้เคียงกับ
งานจริ งมากที่สุด
- ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างวัตถุประสงค์
เชิ งพฤติกรรมกับข้อสอบรายข้อ ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ข้อสอบที่ มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมีจาํ นวน 16 ข้อสามารถ
นําไปใช้วดั ผลการเรี ยนรู้ได้
- ค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ของสื่ อการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด
ของศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ กําหนดเกณฑ์ข้ ึนเพื่อ
หาประสิ ทธิภาพของชุดการสอนและสื่ อการสอนประเภทต่างๆ
ยกเว้นบทเรี ยนแบบโปรแกรม [12] โดยทําการประเมินผล
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง (Process) ซึ่ งกําหนดค่า
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ คือ E1 และประเมินพฤติกรรม
ขั้นสุ ดท้าย (Product) ซึ่ งเป็ นประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ คือ E2
หลังจากผ่านการประเมิ นความสอดคล้องของแผนการสอน
และข้อสอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ทดลอง ในรู ป แบบที่ เ น้น การฝึ กทัก ษะและลงมื อ ปฏิ บ ัติ จึ ง
กําหนดด้วยเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ E1=75 และ E2=75 ผลการ
หาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ ก พบว่า E1=74.38 และ E2=77.46
- ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อชุดฝึ ก โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี (4.46)
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ตารางที่ 2 รายการพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ที่
รายการพิจารณา
1
แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน
และสัมพันธ์กนั
เนื้อหา/สาระการเรี ยนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2
กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
3
กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
4
ความสามารถผูเ้ รี ยน
กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบตั ิ
5
สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
กิ
จกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
6
สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและ
7
วัตถุประสงค์
สื่ อ มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
8
9
วิธีการวัดผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10 ใบงานและเกณฑ์การประเมินผลมีความชัดเจน

ภาพที่ 10 : ความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง

N

ผูว้ ิจยั ได้นาํ แผนการจัดการเรี ยนรู้ นําเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้า นการเรี ยนการสอนวิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ จํา นวน 3 ท่ า น
ประเมินคุณภาพ ผลของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือมี
ดังนี้
- ผลการประเมิ นความสอดคล้ อ ง (IOC) ระหว่ า ง
วัตถุประสงค์การฝึ กอบรมกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ แสดงดัง
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 พบว่าค่า IOC โดยเฉลี่ยเป็ นบวกมีค่า
มากกว่า 0.5 ขึ้นไปในรายการที่ 1 ถึงรายการที่ 9 ส่ วนรายการที่
10 นั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ
้ เสนอแนะโดยให้ไปปรับแก้เกณฑ์การ
ประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาใบงาน เพื่อฝึ กทักษะ
ให้ผูเ้ รี ยนสามารถออกแบบหุ่ นยนต์อย่างง่ายและควบคุมการ
เคลื่ อ นที่ ด้ว ยชุ ด ขับ ( Driver)
ที่ ใ ช้กับ งานจริ ง ในงาน
NCTechEd06TTE14

4. สรุ ป

ชุ ด ฝึ กหุ่ น ยนต์ใ นระบบงานอุ ต สาหกรรม ควบคุ ม ด้ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722 สร้ างขึ้ นเพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนสื่ อการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสุ รินทร์
โดยมุ่ ง หวัง ให้ นัก ศึ ก ษาได้มี ป ระสบการณ์ ท างการควบคุ ม
หุ่ นยนต์อุตสาหกรรม และสามารถนําความรู้ต่างๆที่ได้เรี ยนรู้
ในวิชาการโปรแกรม วิชาเครื่ องกลไฟฟ้ า วิชาวงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ บูรณาการร่ วมกันโดยใช้ชุดฝึ กหุ่ นยนต์ที่สร้าง
ขึ้นนี้ เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้ ผลการทดสอบทางกล พบว่า ชุดฝึ ก
ซึ่ งประกอบด้ว ยสายพานลํา เลี ย งและหุ่ น ยนต์ อ าร์ ติ คู เ ลต
สามารถทํางานได้ตรงตามการควบคุม ด้วยการเขียนโปรแกรม
คํา สั่ ง จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ไ ด้ถู ก ต้อ งทุ ก ครั้ ง นํา ไป
ทดสอบกับกลุ่มทดลอง จํานวน 28 คน แบ่งเป็ น 4 กลุ่มๆละ
7 คน ใช้เวลาอบรม 2 วันครอบคลุม 4 วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
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โดยเน้นทักษะการลงมือปฏิบตั ิ ทํากิ จกรรมและเก็บผลตลอด
กระบวนการเรี ยนรู้ จํ า นวน 8 บทเรี ยน เมื่ อ เสร็ จสิ้ น
กระบวนการได้ทาํ การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้วยข้อสอบ
ที่ ผ่ า นการประเมิ น แล้ว 16 ข้อ นํา ผลเรี ยนรู้ ที่ ไ ด้ท้ ัง หมด
คํานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75
ผลที่ได้คือ 74.38/77.46
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ที่ต้ งั ไว้ในเบื้องต้น ได้ค่า E1=74.38
ตํ่ากว่าเกณฑ์ เนื่ องจากชุ ดทดลองที่ สร้ างขึ้ นนี้ ไม่เพียงพอกับ
ผูเ้ รี ยน ทําให้ไม่สามารถทําการทดลองได้ครบทุ กคน ผูเ้ รี ยน
ทั้งหมดผ่านการเรี ยนรู้ เฉพาะทฤษฎี ในด้านอุปกรณ์ ตรวจจับ
และการควบคุ ม มอเตอร์ แต่ ไ ม่ เ คยได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง กับ
อุ ป กรณ์ ต รวจจับ และการควบคุ ม มอเตอร์ ต่ า งๆด้ว ยตัว เอง
ผูเ้ รี ยนบางคนขาดทักษะการใช้เครื่ องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้ า
จึ งเป็ นเหตุให้ผลรวมคะแนนกิ จกรรมระหว่างผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ค่าที่ ต่ าํ ส่ งผลให้ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ย นรู้ ต่ าํ
(E1)
แต่ เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น กระบวนการเรี ยนรู้ พบว่ า ค่ า
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์การเรี ยนรู้ (E2) สรุ ปได้ว่าชุดฝึ ก
อบรมหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมนี้ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนํามาใช้
ในการเรี ยนการสอนได้
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรู ปแบบการเรียนรู้ MIAP
เรื่องการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 1
The Development of the Integration Learning Activity with MIAP Learning
Model in DC Circuit Analysis on the Electrical Circuit Analysis 1 Course

สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 1, โกเมศ กาบแก้ ว1 และสมมารถ ขําเกลีย้ ง2
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สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
e-mail: suriyawut_ya@hotmail.com, komesk@hotmail.com, khamkleang@gmail.com
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP เรื่ องการ
วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง วิชาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จัย ประกอบด้ วย 1 ) แผนการจัด

C
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กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามกระบวนการเรี ยนรู้ แบบ MIAP 2 ) สื่ อการเรี ยนการสอนและ 3)

N

แบบทดสอบวัดผลทางการเรี ยน จากนั้นนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่ างซึ่ งเลือกแบบเจาะจง เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยี ไฟฟ้ า คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ หมู่บ้ า นจอมบึ ง ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิ ชาการวิ เคราะห์
วงจรไฟฟ้ า 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 18 คน โดยให้ กลุ่มตัวอย่ างทําแบบทดสอบท้ ายบทเรี ยนเมื่อเรี ยนจบในแต่ ละ
บทเรี ยน และทําแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเมื่อเรี ยนจบทุกบทเรี ยน จากนั้นนําคะแนนที่ ได้ มาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ
ผลการวิจัยพบว่ า กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP ที่ พัฒนาขึน้ มีประสิ ทธิ ภาพร้ อยละ

80.93/80.12 สูงกว่ าเกณฑ์ มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80
คําสํ าคัญ: กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการณ์ รู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง
Abstract
The objective of this research was the development of the integrated learning activity with MIAP learning model in
DC circuit analysis on the electrical circuit analysis 1course. The instruments were an integration learning activity with
MIAP learning model, instructional media and achievement test. Samples were 18 students of the Muban Chombueng
Rajabhat University, who registered in electrical circuit analysis 1 course in the first semester of 2013. The score were
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used find the efficiency of the constructed instructional package. The results showed that the efficiency of the
constructed instructional package was at 80.93/80.12 that was higher than the criterion set of 80/80.

Keyword: Integration Learning Activity, MIAP learning model, DC Circuit.

ขาดการนํา ทฤษฎี ที่ ไ ด้เ รี ย นรู้ ไ ปทดสอบด้ว ยการปฏิ บัติ จ ริ ง
สอดคล้องกับผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ในรายวิชาดังกล่าวที่ พบว่าผูเ้ รี ยนโดยมากไม่ค่อยสนใจเรี ยน
และสอดคล้องกับข้อมูลผลการเรี ยนในรายวิชาดังกล่าว ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552 ถึง 2555 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง แสดงดังภาพที่ 1
และสามารถอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้ ผลการเรี ยนในรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1 พบว่า นักศึกษาส่ วนมากมีผลการ
เรี ยนอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งตํ่า (50-59) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.23
รองลงมามีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง (60-69) คิดเป็ น
ร้อยละ 32.69 และมีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับตํ่า (0-49) คิดเป็ น
ร้อยละ 5.77 ซึ่ งจากผลการเรี ยนที่ปรากฏ พบว่า ยังมีผเู้ รี ยนอีก
จํานวนไม่นอ้ ยที่มีผลการเรี ยนยังไม่เป็ นที่พอใจ

1. บทนํา
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โลกในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็ นโลกที่ไร้
พรมแดน เป็ นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนา และการ
แข่งขันกันในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษามี
บทบาทที่สาํ คัญยิง่ ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม การจัดการศึกษา
ที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ
ความต้องการของบุคคลในสังคมและประเทศชาติ ซึ่ งแนวทาง
ในการจัดการศึกษายึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถที่จะ
เรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง โดยถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด กระบวน
การจัด การศึ ก ษาต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นสามารถพัฒ นาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ [1] ดังนั้น การจัดการศึกษาให้
บรรลุเป้ าประสงค์ดงั กล่าว ต้องใช้กระบวนทัศน์ใหม่โดยผูส้ อน
ต้อ งเปลี่ ย นบทบาทจากการควบคุ ม และให้ค วามรู้ มาเป็ นผู้
ส่ งเสริ ม สนับสนุน กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้ใช้กระบวนการคิด
และเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองจากการปฏิ บ ัติ
การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนต้องเปลี่ยนแปลง ไปเน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง ให้ส อดคล้องกับ ธรรมชาติ ก าร
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า
ได้บรรจุรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1 เข้ามาในหลักสู ตร
จัดเป็ นวิชาบังคับ ซึ่ งลักษณะของวิชามุ่งเน้นความรู้ท้ งั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการเรี ยนรู้ในรายวิชา
ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ า แต่จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการเรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า จํานวน
23 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานความรู้ที่
แตกต่างกัน มีปัญหาด้านการเรี ยน คือ เนื้ อหาที่เรี ยนมีปริ มาณ
มาก ซับซ้อน เข้าใจยาก ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนไม่เข้าใจเนื้ อหา และ
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ภาพที่ 1 ระดับผลการเรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1

ซึ่ งในการแก้ปั ญหาผลการเรี ยนวิธี การหนึ่ งที่ นิยมใช้กัน
มากในปั จจุ บ ั น คื อ การใช้ กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่
หลากหลายตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่เชื่ อถื อได้ [2-3] รู ปแบบ
การเรี ยนรู้รูปแบบหนึ่ งที่มีการใช้กนั มากสําหรับการเรี ยนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่ รู ปแบบการ
เรี ยนรู้แบบ MIAP [4] ซึ่ งรู ปแบบการเรี ยนรู้ดงั กล่าวมีการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพที่ คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
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1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิ ทธิ ภาพกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแบบบูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP เรื่ องการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง

Ed

1.2 สมมติฐานการวิจัย
ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP เรื่ องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง ที่สร้างขึ้นเป็ นตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนด 80/80

จากภาพที่ 2 สามารถอธิ บายรายละเอี ยดได้ดงั นี้ การ
วิเคราะห์หัวเรื่ องวิชาการวิเคราะห์วงจร ไฟฟ้ า 1 พบว่า มีหัว
เรื่ อ งหลักๆ ทั้งหมดจํานวน 12 หัวเรื่ อง จากนั้นจัดส่ งให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านประเมินนํ้าหนักของเนื้อหาในตาราง
วิเคราะห์หลักสู ตร นําผลการให้น้ าํ หนักเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
และเกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงซึ่ งเป็ น
พื้นฐาน มีจาํ นวน 3 หัวเรื่ อง สําหรับใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ หัว
เรื่ องที่ 1 พื้ นฐานทางไฟฟ้ า และกฎของโอห์ ม หัวเรื่ องที่ 2 ตัว
ต้านทานและการต่อวงจรแบบต่างๆ และหัวเรื่ องที่ 3 กฎของ
เคอร์ ชอฟฟ์ จากนั้นนํามาเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการ การจัดทําใบเนื้ อหา การสร้างแบบทดสอบ และการ
เลือกสื่ อการเรี ยนการสอน

06

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ มาอย่าง
ยาวนาน จึงทําให้รูปแบบการเรี ยนรู้ดงั กล่าวมีความน่าเชื่อถือที่
จะนํามาใช้สาํ หรับแก้ปัญหาในการเรี ยนการสอน
ดังนั้นงานวิจยั นี้จะนําเสนอการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
เรื่ องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง โดยการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP
แล้วนํามาสร้ างเป็ นชุ ดบทเรี ยนเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดประสิ ทธิ ภาพ
ในการเรี ยนรู้สูงสุ ดต่อไป

ch

2. วิธีดาํ เนินการวิจัย

2.2 สร้ างเครื่องมือการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ผวู้ ิจยั มีลาํ ดับขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือการ
วิจยั สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
2.2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การณ์ตามกระบวนการเรี ยนรู้แบบ MIAP มีข้ นั ตอนการจัดทํา
ดังภาพที่ 3

C
Te

เพื่อให้การดําเนิ นการวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวรายละเอียดในการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้

N

2.1 วิเคราะห์ หลักสู ตร
วิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1 [5]
เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบ และจัดลําดับเนื้ อหา ให้
ครอบคลุมคําอธิ บายรายวิชาโดยจัดทําในรู ปแผนภูมิความคิด
แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําแผนกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์หวั เรื่ องวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1
NCTechEd06TTE15

จากภาพที่ 3 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้ ผูว้ ิจยั ศึกษา
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เทคนิคและวิธีการ
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สอน บทบาทหน้าที่ครู มาเป็ นแนวทางการจัดทําแผนกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน ซึ่ งพบว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการเป็ นการผสมผสานเทคนิ ค และวิธีการสอนหลายๆวิธี
ใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสได้
เรี ย นรู้ แ ละฝึ กปฏิ บ ัติ อ ย่า งสั ม พัน ธ์ กัน ให้ม ากที่ สุ ด โดยการ
วิเคราะห์เทคนิ ควิธีการสอนจากวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมใน
แต่ ล ะหั วเรื่ อ งสอดคล้อ งกับ กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบ MIAP
ลักษณะรายวิ ช าและเวลาในการสอน ออกแบบแผนการจัด
กิจกรรม และจัดส่ งให้ผเู้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม
2.2.2 สื่ อการเรี ยนการสอน มี ข้ นั ตอนในการสร้ าง
แสดงดังภาพที่ 4
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2.2.3 แบบทดสอบ มีลาํ ดับขั้นตอนการสร้าง แสดงดัง
ภาพที่ 5 และสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้ เริ่ มต้นโดยการ
วิเคราะห์จากพฤติกรรมที่คาดหวังหลังเรี ยนจบในแต่ละหัวเรื่ อง
ตามระดับ การเรี ยนรู้ ข องวัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม ซึ่ ง
แบบทดสอบจําแนกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนที่ 1 วัดผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนสร้างเป็ นแบบปรนัย จํานวน 60 ข้อ และสร้างเพิ่มใน
จุด มุ่งหมายด้านการนําไปใช้และเหตุผล จํานวน 20 ข้อ รวม
สร้างแบบทดสอบ 80 ข้อ จัดส่ งให้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ประเมินความตรงเชิ งเนื้ อหา จากนั้นหาคุณภาพและวิเคราะห์
ผล ซึ่ งผลการวิเคราะห์ พบว่า มีขอ้ สอบที่ผา่ นเกณฑ์คุณภาพ
จํานวน 64 ข้อ และส่ วนที่ 2 แบบทดสอบท้ายบทเรี ยนเป็ นแบบ
ปรนัยหัวเรื่ องละ 20 ข้อ รวมแบบทดสอบทั้งหมด 60 ข้อ ซึ่ ง
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สามารถนําไปใช้กบั
กลุ่มทดลองได้

ภาพที่ 4 ขั้นตอนของการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน

จากภาพที่ 4 สามารถอธิ บายรายละเอียดของการสร้างสื่ อ
การเรี ยนการสอนได้ ดั ง นี้ ผู้วิ จั ย ศึ ก ษาว ตั ถุป ระสงค์เ ชิง
พฤติก รรมของแต่ล ะหัว เรื ่ อ งเพื ่อ กํา หนดกรอบเนื ้ อ หา
วิเคราะห์สื่อจากวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้จดั ทําขึ้น สรุ ปได้วา่ สื่ อการเรี ยน
การสอนที่จาํ เป็ นมีท้ งั หมด 3 ประเภท คือใบเนื้อหา งานนําเสนอ
เพาเวอร์พอยต์ และชุดทดลอง จากนั้นทําการออกแบบและสร้าง
สื่ อการเรี ยนการสอน และจัดส่ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ นความ
เหมาะสม
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ

2.4 การเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เครื่ องมือการวิจยั ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง มี
ขั้นตอนของการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล [6] ดังนี้
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3. ผลการวิจัย

3.2 ผลการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน โดยใช้แบบ
ประเมินค่าด้วยข้อความ (Itemized Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.23 หมายถึงกิจกรรมที่พฒั นาขึ้นมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
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3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ผลการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตาม
กระบวนการเรี ยนรู้แบบ MIAP เรื่ องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1 มี 3 หน่วยการเรี ยน
คือ 1) พื้นฐานทางไฟฟ้ าและกฎของโอห์ม 2) ตัวต้านทานและ
การต่อวงจรแบบต่างๆ และ 3) กฎของเคอร์ ชอฟฟ์ ซึ่ งผลของ
การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน แสดงดังภาพที่ 6

สื่ อการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 1) ใบเนื้ อหา จัดทํา
เป็ นเอกสารสรุ ป เนื้ อ หาซึ่ งสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง
พฤติกรรมใช้เป็ นแหล่งข้อมูลประกอบการเรี ยน มี 3 บทเรี ยน
รวมมีใบเนื้อหาทั้งหมด จํานวน 57 หน้า 2) งานนําเสนอเพาเวอร์
พอยต์ เป็ นการนําเสนอภาพและสมการประกอบคําบรรยาย
สําหรับผูส้ อน มี 3 บทเรี ยน รวมมีงานนําเสนอทั้งหมด จํานวน
112 เฟรม และ 3) ชุดทดลอง เพื่อให้ผเู้ รี ยนใช้พิสูจน์ทฤษฎีที่ได้
จากการเรี ยนรู้ โดยในแต่ละบทเรี ยนจะมี คาํ สั่งในการปฏิ บตั ิ
และสรุ ปผลการทดลองระบุไว้ในใบกิจกรรมท้ายบทเรี ยน
แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย จํา แนกเป็ นแบบ ทดสอบ
วัดผล สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมี 60 ข้อ และแบบทดสอบท้าย
บทเรี ยน บทละ 20 ข้อจํานวน 3 บทเรี ยน

06

ขั้นที่ 1 ทดลองกับผูเ้ รี ยน จํานวน 3 คน (one to one test)
เพื่อทดสอบคุณภาพเบื้องต้น โดยการสังเกต สัมภาษณ์ เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนําไปทดลองใช้ในครั้งต่อไป
ขั้นที่ 2 ทดลองกับผูเ้ รี ยน จํานวน 12 คน (small group test)
เพื่ อ ทดสอบหาแนวโน้ม ตามเกณฑ์ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาตรฐาน
80/80 เพื่อนําไปทดลองใช้ในครั้งต่อไป
ขั้นที่ 3 ทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดบทเรี ยนที่สร้าง
ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน18 คน (experimental test) ให้ได้
ตามเกณฑ์ประสิ ทธิภาพมาตรฐาน 80/80

ภาพที่ 6 กระบวนการเรี ยนรู้แบบ MIAP

จากภาพที่ 6 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้ แผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้จัดทําเป็ นเอกสารประกอบด้วย
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กระบวนการวัดและประเมินผล
แผนปฏิบตั ิ ใบเนื้อหา ใบกิจกรรมท้ายบทเรี ยน แนวคําถามตอบ
การนําเข้าสู่ บทเรี ยน สื่ อการเรี ยนการสอน แบบทดสอบท้าย
บทเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
NCTechEd06TTE15

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอน
รายการ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอน (ใบเนื้อหา งานนํา
เสนอเพาเวอร์พอยต์ และชุดทดลอง)
การวัดและประเมินผล (แบบทดสอบท้าย
บทเรี ยน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ )
เฉลีย่ รวมทุกด้ าน

ค่า
เฉลีย่
4.21
4.34

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.55
0.61

แปล
ความ
มาก
มาก

4.15

0.52

มาก

4.23

มาก

3.3 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพ
ในการทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยน
การสอนแบบบูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP เรื่ องการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง มีผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้
การทดสอบขั้นที่ 1 โดยการทดลองกับผูเ้ รี ยน จํานวน 3 คน
โดยการสั ง เกต สั ม ภาษณ์ ผูเ้ รี ย น พบว่า การทดลองปฏิ บ ัติ มี
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ความยุ่งยากทําให้เวลาในการปฏิ บตั ิไม่พอ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูล
ดังกล่าวมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนําไปทดลองใช้ในขั้นที่ 2 ต่อไป
การทดสอบขั้นที่ 2 โดยทดลองกับผูเ้ รี ยน จํานวน 12 คน
เพื่อหาแนวโน้มตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพมาตรฐาน 80/80 โดย
ให้กลุ่มทดลองทําแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนทุกหัวเรื่ องรวมกัน
(E1) และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเมื่อเรี ยน
ครบทุกหัวเรื่ อง (E2) ซึ่ งผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ พบว่า
กลุ่มทดลองได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.40 /75.15 ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 80 /80
การทดสอบขั้นที่ 3 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 18 คน เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ให้ได้
ตามเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพมาตรฐาน 80/80
คะแนน
เต็ม
60

คะแนน
รวม
874

คะแนน
เฉลีย่
48.56

18

60

865

48.07

ร้ อยละ

ศิริพร มโนเชฐวัฒนา. “การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ที่
กระตือรื อร้น เรื่ องร่ างกายมนุษย์”. การประชุมทางวิชาการการวิจยั
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรี ยนรู ้. กรุ งเทพฯ. 2547.
ชัยยุทธ ศศิธร และซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร. “การพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องวงจรไฟฟ้ ากระแส
ตรง”. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ง
ชาติ, ครั้งที่ 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 2554.
สุ ริยาวุธ เสาวคนธ์. การพัฒนาสื่ อและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบบูรณาการตามกระบวนการเรี ยนรู ้แบบซี เดีย เรื่ องการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ. วิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.2553.
ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพย์สุวรรณ. “การศึกษาผลการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ MIAP ร่ วมกับสื่ อเครื อข่าย
สังคมของนักศึกษาฝึ กสอน โรงเรี ยนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้
อาจารย์นิเทศให้คาํ ปรึ กษาเทคนิควิธีการสอน”. การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ครั้งที่ 50, กรุ งเทพฯ.
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[2]

[3]

E1/ E2

80.93

80.12

[4]

80.93
/80.1
2

C
Te

ท้ายบทเรี ยน
วัด
ผลสัมฤทธิ์

จํานวน
ผู้เรียน
18

[1]

ch

แบบทดสอบ

5. เอกสารอ้ างอิง

Ed

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพชุดบทเรี ยน

ของเคอร์ ชอฟฟ์ ควรพัฒ นากิจ กรรมการเรี ย นการสอนแบบ
บูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ MIAP ทั้งรายวิชา เพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมการเรี ย นการสอนแบบบูรณาการ
ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP ต่อไป

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ ่ม ตัวอย่างได้ค ะแนนจากการทํา
แบบทดสอบท้ายบทเรี ยนเฉลี่ยร้อยละ 80.93 สู งกว่าเกณฑ์ และ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ
80.12 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

2555.
[5]

N

[6]

4. สรุ ปผลการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า. ราชบุรี
พิสณุ ฟองศรี . วิจยั ชั้นเรี ยน :หลักการและเทคนิคปฏิบตั ิ. พิมพ์ครั้ง
ที่ 9. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ด่านสุ ทธาการพิมพ์, 2554.

งานวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นากิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการตามรู ปแบบการเรี ยนรู้ MIAP เรื่ องการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า 1 ซึ่ งผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และมีการทดสอบเพื่อหา
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นขั้นตอน เมื่อนําไปทดสอบหาประสิ ทธิ ภาพ
กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ด้ ค่ า 80.93/80.12 ซึ่ ง มี
ประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้คือ 80/80
เนื่ อ งจากงานวิ จัย นี้ มี ข อบเขตเฉพาะเรื่ องการวิ เ คราะห์
วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางไฟฟ้ า และ
กฎของโอห์ม ตัวต้านทานและการต่อวงจรแบบต่างๆ และกฎ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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การพัฒนาโปรแกรมแบบฝึ กหัดบนเว็บเรื่องการวิเคราะห์ วงจรด้ วยวิธีเทวินิน
Development of Practice Web-Base Exercise Program
For Topic: Circuit Analysis by the Thevenin Method

ยศดนัย วิริยาจาร1, สิ ทธิ พงศ์ อินทรายุทธ2 และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ 3

Ed

06

ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
aeawmwa@gmail.com1, sit.npu@gmail.com2, drpoolsak@gmail.com3

บทคัดย่ อ

C
Te

ch

บทความนีน้ าํ เสนอการพัฒนาโปรแกรมแบบฝึ กหั ดบนเว็บที่ นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ กับการศึกษาในรายวิชาการ
วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ าด้ วยวิธีเทวินิน โดยตัวโปรแกรมจะเป็ นลักษณะของเว็บเพจที่ มีทั้งเนือ้ หาและทฤษฎีรวบรวมอยู่ภายใน ส่ วนใน
แบบฝึ กหั ดก็จะมีการเรี ยงลําดับความง่ ายไปยากพร้ อมทั้งมีการใส่ ลักษณะพิ เศษเพื่ อให้ ภายในภาพวงจรเกิ ดการเคลื่อนไหวมีการ
โต้ ตอบกับผู้เรี ยนและมีการตรวจปรั บคําตอบทุกขั้นตอนในแต่ ละข้ อ มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกด้ วยตนเองโดยไม่ มีข้อจํากัดในเรื่ องของ
เวลาและสถานที่ การวิจัยครั้ งนีไ้ ด้ นาํ ไปทดลองใช้ กับนักศึกษาภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือจํานวน 30 คน พบว่ าโปรแกรมแบบฝึ กหั ดที่ สร้ างขึน้ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานของเมกุยแกนส์ เท่ ากับ 1.04
และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่ าก่ อนเรี ยนอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

N

คําสํ าคัญ: โปรแกรมแบบฝึ กหัด เทวินิน

Abstract

This paper presents the development of a web-base exercise program that applies information technology to circuit
analysis course in Thevenin method. The program is in the web page that has content and the theory. In part of
exercises are sorting from easy to hard which putting animation for interact with students and having check the answer
to all step. The focus is on the students to practice on their own with no restrictions in terms of time and place. This
research tool was applied to the 30 students from Department of Teacher Training in Electrical Engineering at King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The efficiency of the designed practice program on the computer
was 1.04 based on Meguigans standard. The mean of posttest was significantly higher than pretest, at the level .01
Keyword: web-base exercise program, Thevenin
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เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยเครื่ องมือนี้ สามารถจําลองผล พร้อม
แสดงผลตอบสนองของระบบควบคุ ม ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ง
ผลตอบสนองทางเวลา และผลตอบสนองทางความถี่ ทําให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากขึ้นและส่ งเสริ มจิ นตนาการ
ั นาบทเรี ย น
ให้เ กิ ด ความรู้ ม ากขึ้ น ตามด้ว ย [3] ตรี พ ลได้พ ฒ
คอมพิวเตอร์ แบบมี ปฏิ สัมพันธ์บนเครื อข่ายในวิชาการเขี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [1] ซึ่ งสอดคล้องกับอภิรดีที่ทาํ พัฒนา
บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนในวิ ช าการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบ (System Analysis and Design) โดยผูเ้ รี ยน
สามารถเข้ามาเรี ยนและโต้ตอบซักถามข้อสงสัยต่อผูส้ อนผ่าน
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ [4] อีกทั้งยังมีอิสระในเรื่ องของ
เนื้ อหา เวลา และสถานที่ [8] ซึ่ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนนี้
สอดคล้อ งกับ การเรี ย นที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ และ Iztok
Humar สร้ างเครื่ องมื อช่วยสอนแบบปฏิ สัมพันธ์บนเครื อข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่อ เสริ ม แรงจู งใจการเรี ยนวิชาสนามแม่ เ หล็ก
ไฟฟ้ า (Electromagnetic field) โดยใช้ภาษา HTML กับ
ภาษา JavaScript และฟอนต์แ บบ MathML ในการพัฒ นา
เครื่ อ งมื อ โดยสามารถปรั บ เปลี่ ย นตัว แปรของสมการและ
รู ปภาพในระหว่างที่ใช้งานเพื่อทําให้ผใู้ ช้เกิดการเรี ยนรู้ได้เอง
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ในปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตถือว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นและมีประโยชน์
อย่างมากในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําอินเทอร์ เน็ต
มาใช้กบั การศึ กษาเพื่อช่วยเสริ มให้การเรี ยนการสอนมี ความ
น่ าสนใจและมี ประสิ ทธิ ภาพที่ เพิ่มขึ้ น ลักษณะการเรี ยนแบบ
เรี ยนรู้ ดว้ ยตัวเอง และการเรี ยนแบบค้นคว้าอิ สระ เป็ นปั จจัย
หลั ก ของการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็ นสํ า คัญ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 [2] โดย
การจัดการเรี ยนรู้แบบนี้ เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่วา่ การจัด
การศึกษามีเป้ าหมายสําคัญที่สุดคือการจัดการให้ผเู้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้เพื่อให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนได้พฒั นาตนเองสู งสุ ดตามกําลัง
หรื อศักยภาพของแต่ละคน โดยผูเ้ รี ยนแต่ละคนสามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
ทุกสถานที่ และทุกเวลาตามความสะดวกของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วนัก วิจัย ทางการศึ ก ษาหลายๆท่ า นจึ ง ได้
มุ่งเน้นจัดทําเครื่ องมือช่วยสอนผ่านระบบเครื อข่ายเป็ นจํานวน
มาก เครื่ องมื อ ช่ ว ยสอนนี้ สามารถแบ่ ง ได้ ห ลายประเภท
ยกตัว อย่า ง เช่ น การเรี ย นการสอนผ่า นเครื อ ข่ า ยด้ว ยระบบ
E-learning ซึ่ งมี องค์ประกอบทั้งในด้านเนื้ อหา แบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบรวมอยู่ ใ นโมดู ล เดี ย วกัน ทั้ ง นี้ ยัง มี ก าร
แตกแขนงความคิ ด จากเนื้ อหาบทเรี ยนธรรมดาเป็ นเกม
และแบบฝึ กหั ด ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ รี ยนในการแสดง
ภาพเคลื่อนไหว หรื อมี การออกเสี ยงโต้ตอบเพื่อทําให้เนื้ อหา
หรื อแบบฝึ กหัดนั้นๆ เกิดความน่าสนใจมากขึ้น และยังเป็ นการ
ช่วยทําให้ผเู้ รี ยนมีจินตนาการเกิดการเรี ยนรู้ ได้เร็ วขึ้นกว่าเดิม
อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการรองรั บ การเรี ย นในยุค ใหม่ ที่ ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ แทนตําราเรี ยนอันเนื่ องมาจากผลพลอยได้ใน
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารที่เปลี่ยนจากระบบ 2G มา
เป็ น 3G ซึ่ งมีผลดีในด้านของความรวดเร็ วในการติดต่อสื่ อสาร
ในการเรี ยนวิชาที่เนื้ อหาส่ วนใหญ่ค่อนข้างเป็ นนามธรรม
ผู้ส อนส่ ว นมากได้นํา วิ ธี ก ารสอนที่ เ น้ น การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับเนื้ อหาร่ วมกับการสอนเชิ งบรรยายเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้เข้าใจยิ่งขึ้น เช่นในวิชาการควบคุมระบบ
อัตโนมัติ Bjorn Wittenmark ใช้โปรแกรม MATLAB มา
สร้าง GUI (Graphic User Interface) เรี ยนรู้ผา่ นระบบ

[5]

N

วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า (Electric Circuit Analysis)
เป็ นอีกวิชาหนึ่ งที่ มีความจําเป็ นอย่างมากต่อผูท้ ี่เรี ยนทางด้าน
ไฟฟ้ า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิ กส์ คอนโทรล และแมคครา
ทรอนิ ก ส์ เนื่ อ งจากเป็ นวิช าพื้น ฐานที่ จ ะต้อ งนํา ไปใช้ใ นอี ก
หลายๆวิ ช า โดยสามารถนํา ไปใช้ ใ นการออกแบบ หรื อ
แก้ปัญหาในด้านต่างๆ ดังนั้นในการเรี ยนวิชานี้ถา้ มีความเข้าใจ
ในหลักการและเข้าใจทฤษฏี อย่างถูกต้องก็จะส่ งผลดี ต่อการ
เรี ยนวิชาอื่นๆอีกด้วย จากงานวิจยั [6] ทําให้ทราบถึงปั ญหาของ
การเรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าว่าผูเ้ รี ยนขาดการฝึ กทํา
แบบฝึ กหัดส่ งผลทําให้ไม่เข้าใจแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่าง
แท้จ ริ ง การสร้ า งโปรแกรมแบบฝึ กหัด ในเรื่ อ ง แรงดัน โนด
และกระแสเมช เป็ นการช่วยผูเ้ รี ยนในการฝึ กทําโจทย์ และฝึ ก
การแก้ปัญหาเป็ นลําดับขั้นตอนโดยโปรแกรมมีความสามารถ
ในการโต้ตอบกับผูเ้ รี ยนพร้ อมทั้งตรวจปรั บความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนที่ ใช้โปรแกรมมี ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนที่ ดีข้ ึน จากงานวิจยั ชูชาติ [7] ได้นาํ เอาหลักการ
และแนวคิดของการเรี ยนการสอนผ่านเว็บมาปรับใช้ โดยสร้าง
โปรแกรมระบบครู ผูช้ ่ ว ยเสมื อ นจริ ง แบบอัจ ฉริ ย ะซึ่ งใช้กับ
บทเรี ยนในเรื่ องทฤษฏี แ รงดั น โนดโดยผู้เ รี ยนสามารถ
กําหนดการตั้งโนดได้เอง ตัวโปรแกรมสามารถตรวจเช็คความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ทนั ที ผลที่ ได้จากการนําไปใช้สังเกตว่า
ผูเ้ รี ย นมี ความกระตื อรื อร้ นสนใจต่อการเรี ยนมากขึ้ น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นเมื่อผ่านการใช้โปรแกรม
การพัฒนารู ปแบบโปรแกรมแบบฝึ กหัด
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก คือการสร้ างแบบฝึ กหัด
ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ยนได้เ ข้า มาฝึ กเทคนิ ค
และวิธีการแก้ปั ญหาโจทย์วงจรไฟฟ้ าด้วยทฤษฎี เทวินิน ซึ่ ง
ตัวผูว้ ิจยั ได้เลือกทําโปรแกรมแบบฝึ กหัดให้เป็ นรู ปแบบของ
เว็บไซต์อนั เนื่ องด้วยตัวเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยัง
เป็ นที่ นิ ย มในยุ ค ปั จ จุ บ ัน เหมาะกับ ทุ ก เพศทุ ก วัย และไม่ มี
ข้อจํากัดในเรื่ องของสถานที่และเวลาในการเข้าถึง ซึ่ งการสร้าง
เว็บสามารถทําได้หลากหลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั ความถนัดและความ
สะดวกของผูส้ ร้าง
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมทําเนื่องจาก
ช่ ว ยลดขั้น ตอนในเรื่ องของการเขี ย นโปรแกรมลงได้ม าก
โปรแกรม Dreamweaver เป็ นโปรแกรมที่นิยมนํามาใช้สร้าง
เว็บไซต์ เพราะมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และมีความยืดหยุ่น
สู ง สามารถรองรั บ โค้ด ได้ห ลากหลายภาษา นอกจากนี้ ยัง มี
เครื่ องมืออีกมากมายที่ใช้สร้างเว็บ เช่นโปรแกรม EditPlus เป็ น
โปรแกรมที่ช่วยในการตรวจสอบและประมวลผลในกรณี ที่มี
การใช้งานฟั งก์ชนั เยอะๆ เนื่ องจากมีการประมวลผลที่รวดเร็ ว
ทํา ให้ล ดระยะเวลาได้เป็ นอย่า งมาก สํา หรั บ การเพิ่ม ลูก เล่ น
ภายในเว็บจะใช้ภาษา JavaScript ร่ วมกับภาษา HTML เพราะ
เป็ นภาษาที่ทาํ งานบนฝั่ง Client ซึ่ งมีความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการประมวลผล อี ก ทั้ง ช่ ว ยทํา ให้ เ ว็บ เพจแสดงผลแบบ
เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวาไม่แข็งทื่อจนเกินไป และยังช่วย
ในเรื่ องของการจัดเก็บค่าตัวแปร รวมทั้งการแสดงผลตัวเลขที่
ได้จ ากการคํา นวณค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆที่ ก าํ หนดขึ้ น ภายใน
ฐานข้อมูลของแบบฝึ กหัดข้อต่างๆอีกด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึ กหัดแต่ละข้อนั้นจะ
ใช้โปรแกรม PSPICE เพื่อตรวจสอบคําตอบในแต่ละข้อให้มี
ความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ และเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ให้ กั บ ผู้ที่ ใ ช้
โปรแกรมแบบฝึ กหัดอีกด้วย การออกแบบนั้นจะคํานึ งถึงผูใ้ ช้
เป็ นหลัก การใช้งานต้องไม่ ยากจนเกิ นไป ภายในมี การเพิ่ม
สี สันเพื่อทําให้ดูน่าสนใจเพิ่มความอยากรู้อยากเห็น โดยแบ่ง
หมวดหมู่ของเมนูหลักไว้อย่างชัดเจน คือ หน้าหลัก คําแนะนํา
ในการใช้ง าน ทฤษฎี เทวินิ น กิ ต ติ ก รรมประกาศ เว็บ ไซต์ที่
เกี่ยวข้อง และติดต่อเรา

N

C
Te

ch

Ed

06

2.

NCTechEd06TTE16

ภาพที่ 1 การกําหนดค่าตัวแปรในแบบฝึ กหัด

ในส่ วนเมนูทฤษฎีเทวินินจะแบ่งออกเป็ นเมนูยอ่ ยสองส่ วน
คือส่ วนของเนื้อหาความรู้ และส่ วนของแบบฝึ กหัด ซึ่ งในส่ วน
ของแบบฝึ กหัดจะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับเบื้องต้น
ระดับปานกลาง ระดับสู ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้จากง่ายไป
ยาก โดยในแต่ละข้อของแบบฝึ กหัดจะมีการจัดพื้นที่ในการฝึ ก
ทําแบ่งเป็ นสองส่ วนคือในส่ วนที่ทาํ การหาแรงดันเทวินิน และ
ส่ วนที่ ทาํ การหาความต้านทานเทวินิน สําหรั บจุ ดเด่นในการ
พัฒนาโปรแกรมก็คือ ตัวแปรภายในวงจรแต่ละวงจรสามารถ
ปรับเปลี่ยนค่าได้โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนในโฟลเดอร์ ที่เป็ น
ชื่อตัวแปร ได้แก่ แหล่งจ่ายกระแส แหล่งจ่ายแรงดัน และความ
ต้า นทานดัง ภาพที่ 1 ทั้ งนี้ เพื่ อ เพิ่ ม ความยื ด หยุ่ น ให้ กั บ ตัว
แบบฝึ กหั ด ในระหว่ า งการทํา แบบฝึ กหั ด จะมี ก ารแสดง
ภาพเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เป็ นแนวทางในการเขี ย นสมการของ
วงจรไฟฟ้ าในแบบต่ า งๆ นอกจากนี้ ยัง มี ข ้ อ ความแสดง
คําแนะนําตลอดจนวิธีการแก้โจทย์ในแต่ละบรรทัดตลอดทั้งข้อ
เพื่อทําให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างสนุก
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การฝึ กแบบนี้ ผูเ้ รี ย นจําเป็ นต้อ งทํา ตามลําดับ ขั้น ตอนไม่
สามารถทํา ข้ า มขั้ นตอนได้ สํ า หรั บ การเขี ย นสมการใน
โปรแกรมจะออกแบบแถบเครื่ อ งมื อ ซึ่ งจะใช้สํา หรั บ พิ ม พ์
สมการและคําตอบที่เป็ นตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับวงจรไฟฟ้ า ซึ่ งการแสดงผลนั้นจะใช้ฟอนต์ Latex เนื่องจาก
มีรูปแบบที่สวยและง่ายต่อการอ่าน [6] โดยใช้ JsMath ซึ่ งเป็ น
โมดูลที่ใช้เขียนสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ภายในเว็บไซต์

ในระหว่ า งการทํา แบบฝึ กหั ด ถ้า ผู้เ รี ยนทํา ผิ ด หรื อทํา
นอกเหนื อจากคําแนะที่ กาํ หนดให้ จะมี เครื่ องหมายผิดแสดง
ขึ้ นมาทันที เพื่อทําให้เกิ ดปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนและสามารถ
ตรวจปรับความรู้ได้อย่างทันที ทําให้เกิดความต่อเนื่ องในการ
ทําความเข้าใจเนื้อหาได้ชดั เจนและดีข้ ึน และเมื่อทําถูกต้องก็จะ
เข้าขั้นตอนต่อไปให้อตั โนมัติ เมื่ อทําจบครบถ้วนทุกขั้นตอน
จนได้คาํ ตอบแล้วก็จะแสดงสัญลักษณ์ดงั แสดงในภาพที่ 3 ซึ่ ง
เป็ นการเสริ มแรงให้กบั ผูเ้ รี ยนอีกทาง
วิธีดาํ เนินการวิจับ

06
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ch
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร เป็ นนักศึกษา ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ปี การศึกษา 2556 จํานวน 30 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เพื่อความ
สะดวกในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 2 ส่ วนของแบบฝึ กหัดเทวินิน

เมื่อผูเ้ รี ยนเลือกทําแบบฝึ กหัดจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 2
ในหน้า ต่ า งประกอบด้ว ยโจทย์แ ละส่ ว นที่ ใ ห้ ผู้เ รี ยนใช้ฝึ ก
วิเคราะห์วงจรเพื่อหาคําตอบ ที่แบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือส่ วนที่
หาแรงดันและส่ วนที่หาความต้านทาน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเลือก
ฝึ กทําในส่ วนไหนก่อนก็ได้ตามต้องการยกเว้นในกรณี ที่วงจรมี
แหล่งจ่ายไม่อิสระอิสระรวมอยูด่ ว้ ย

N
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Te

3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง ทดลองซึ่ งผูว้ ิ จัย ได้จัด ทํา
เครื่ องมือเพื่อใช้ในการทดลองดังนี้
3.2.1 เครื่ องมือจัดกระทํา (Manipulate) คือ โปรแกรม
แบบฝึ กหัดการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าด้วยวิธีเทวินิน
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จํานวน
20 ข้อ และแบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ (Multi Choice)
แบ่งเป็ นการวัดความรู้ความเข้าใจ และวัดทักษะการคิดคํานวณ
โดยได้ท าํ การหา ค่ าอํา นาจจําแนก ความยากง่ าย และความ
เชื่ อ มัน่ ของแบบทดสอบ จากกลุ่ม ผูเ้ รี ย นที่ เ คยผ่านการเรี ย น
วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ามาแล้ว
3.3 การทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
การออกแบบการทดลองใช้แบบ One-Group PretestPosttest Design [9] ซึ่ งเป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างหนึ่ งกลุ่ม
และกําหนดให้มีหนึ่ ง Treatment ไม่มีกลุ่มควบคุมหรื อกลุ่ม
เปรี ยบเทียบใดๆ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวัดซํ้า
ดําเนินการดังนี้

ภาพที่ 3 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
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โปรแกรมแบบฝกหัด

ทดสอบหลังเรียน

(Pretest)

(Practice)

(Posttest)

O1

X (Treatment)

O2

3.4.3 การหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
Meguigans Ratio 

คือ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรี ยน
คือ คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรี ยน
คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบ

M1

ภาพที่ 4 รู ปแบบการทดลองแบบ One group Pretest Posttest

M2

3.3.1 ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) ด้วยเครื่ องมือวัด คือ
แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ เพื่อ รวบรวมข้อมูลคะแนนก่ อ น
เรี ยน
3.3.2 ดําเนิ นการทดลองเรี ยน ให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
ใช้เครื่ องมือที่เป็ นโปรแกรมแบบฝึ กหัดการวิเคราะห์วงจรผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบตามจํานวนข้อของแบบฝึ กหัด
3.3.3 ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ด้วยเครื่ องมือวัด คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เพื่อรวบรวมข้อมูลคะแนนหลังเรี ยน (O2)

M 2  M1 M 2  M1

P  M1
P

P

3.4.4 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ใช้ t-test dependent ในการวิเคราะห์
t

D
n D   D
2

2

06

ทดสอบก่อนเรียน

n 1

คือ ผลต่างของคะแนนทดสอบระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

Ed

D

n

ผลการวิจัย
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของโปรแกรมแบบฝึ กหั ด การ
วิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า ซึ่ งประเมิ น โดยผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง ด้า น
การศึกษา สื่ อการการสอน และทางด้านไฟฟ้ า จํานวน 5 ท่าน
ผลการประเมินคุณภาพแสดงดังตารางที่ 1

C
Te

ch

4.

N

ภาพที่ 5 ผูเ้ รี ยนฝึ กทําแบบฝึ กหัดบนอินเทอร์เน็ต

3.4 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
3.4.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ
X 

x

3.4.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ

NCTechEd06TTE16

.X.

S.D.

1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่ อง
2. ภาพและภาษา
3. ตัวอักษรและสี
4. การจัดการแบบฝึ กหัด

4.19
4.20
4.58
4.47
4.36

0.55
0.65
0.58
0.69

รวม

คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

S .D. 

หัวข้ อการประเมิน

n

 x คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมแบบฝึ กหัด

n x 2   x

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ยรวมทุ กด้านของโปรแกรม
แบบฝึ กหัดมี เกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี แสดงว่าเครื่ องมื อมี
ความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึ กหัด

คะแนน
ก่อนทําแบบฝึ กหัด
หลังทําแบบฝึ กหัด

2

n(n  1)

214

X

Meguigans Ratio

5.47
14.2

1.04
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[2]

การหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือจะใช้การวิเคราะห์แบบ
Meguigans ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมแบบฝึ กหัดที่ได้จาก
การทดลองมีค่าเท่ากับ 1.04 โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ ดังตารางที่ 2

กระทรวงศึกษาธิ การ. พระราชบัญตั ิการศึกษาแห่ งชาติ 2542.จาก
http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.html.เข้า ถึ ง วัน ที่

9 มีนาคม 2555.
[3] Wittenmark, B., H. Haglund, and M. Johansson, Dynamic
pictures and interactive learning. Control Systems, IEEE,
1998. 18(3): p. 26-32.

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

n

.X.

30

5.47 0.97

30

14.2

S.D.

tcal

ttable

38.04**

2.462

อภิ รดี ศิ ริวงศ์. การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอนบน
อินเตอร์ เน็ตแบบปฏิ สัมพันธ์ (IWBI) วิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 1 หัวข้อ การวิเคราะห์ระบบ. สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.

[5] Humar, I., et al., Integrated component web-based
interactive learning systems for engineering. Education,

1.3
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คะแนน
ก่อนทํา
แบบฝึ กหัด
หลังทํา
แบบฝึ กหัด

[4]

IEEE Transactions on, 2005. 48(4): p. 664-675.

สิ ทธิ พงศ์ อินทรายุทธ และคณะ การพัฒนาโปรแกรมแบบฝึ กหัด
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า เรื่ องแรงดันโนด และ กระแสเมช. การ
ประชุ ม วิ ช าการครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ ค รั้ งที่ 4.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2554.
[7] ชูชาติ สี เทา, สุ รพันธ์ ตันศรี วงศ์, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์. โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ร ะบบครู ผู ้ช่ ว ยเสมื อ นจริ งแบบอัจ ฉริ ยะสํ า หรั บ
พัฒนาการเรี ยนการสอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า, การประชุ ม
วิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
[8] วีระ ไทยพานิ ช. การเรี ยนการสอนบนเว็บ, วารสารวิจยั รามคําแหง
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2551
[9] ศิริชยั นามบุรี. การวิจยั เชิ งทดลองหาประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของการเรี ยนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง
[10] ร.ศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิ คการใช้สถิติเพื่อการวิจยั , พิมพ์ครั้งที่ 11,
[6]

Ed

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าคะแนนเฉลี่ ยของผูเ้ รี ย น
หลัง จากฝึ กทํา แบบฝึ กหัด มี ค่ า สู ง กว่า คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นทํา
แบบฝึ กหัดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 [10]

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างโปรแกรมแบบฝึ กหัดที่ใช้งาน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต เพื่อช่วยทําให้ผเู้ รี ยนวิชาการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ าได้นาํ ไปใช้ฝึกปฏิบตั ิและทบทวนวิธีการทําโจทย์ใน
เรื่ องของวงจรเทวินินที่มีรูปแบบวงจรต่างๆที่แตกต่างกัน โดย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ได้เ ลื อ กกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 1
ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จํานวน 30 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย ผลการวิจัย ปรากฏว่า ผลการประเมิ น โปรแกรม
แบบฝึ กหัดของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36
มี เ กณฑ์คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ ดี ประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม
แบบฝึ กหัดมี ค่าเท่ากับ 1.04 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
Meguigans และคะแนนของผูเ้ รี ยนหลังจากฝึ กทําแบบฝึ กหัด
มี ค่ า สู ง กว่ า ก่ อ นทํา แบบฝึ กหั ด อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01
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ผลของเรย์ โนลด์ นัมเบอร์ ต่อการไหลในท่ อ
The Influence of Reynolds Number in Pipe Flows.

เพลินพิศ ป่ านแก้ ว
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งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างเครื่ องมือทดลองที่ สามารถแสดงให้ เห็นถึงความสั มพันธ์ ของ ความเร็ วของการไหล
ความหนืดของของไหล ขนาดของท่ อ และสภาวะการไหลของของไหลในท่ อ พร้ อม จัดทําคู่มือปฏิ บัติการ ผลของเรย์ โนลด์ นัม
เบอร์ ต่ อการไหลในท่ อ (The Influence of Reynolds Number in Pipe Flows.) เครื่ องมือที่ สร้ างขึน้ นั้นได้ อาศัยวิธีการของ

Osborne Reynolds ( ค.ศ. 1842-1912) นักวิทยาศาสตร์ และนักคณิ ตศาสตร์ ชาวอังกฤษผู้สังเกตพบความแตกต่ างของลักษณะการ

C
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ไหลของการไหลสามแบบจากเครื่ องมือทดลองที่ เขาสร้ างขึน้ โดยปล่ อยนํา้ ไหลผ่ านท่ อใสที่ สามารถเห็น ลักษณะของการไหลจาก
เส้ นการไหลของสี ที่ฉีดเข้ าไปในท่ อ ที่ อัตราการไหลตํา่ เส้ นของสี ที่ปล่ อยออกจะมีลักษณะเป็ นเส้ นตามแนวการไหลและอาจมีการ
ฟุ้ งกระจายไปกับอนุภาคของของไหลที่ อยู่โดยรอบบ้ าง เมื่อปรั บอัตราการไหลเพิ่มขึน้ จนถึงระดับหนึ่ งเส้ นสี มีการกระเพื่อมเป็ น
เส้ นคลื่น และเมื่อเพิ่มอัตราไหลให้ มากขึน้ เรื่ อย ๆ จะพบว่ าหากอัตราการไหลสู งเพียงพอระดับหนึ่งเส้ นสี จะมีลักษณะฟุ้ งกระจายไป
ทั่วอย่ างไม่ มีทิศทางในทันที ที่สีถูกปล่ อยออก ลักษณะทั้งสามแบบนีถ้ ูกเรี ยกว่ า สภาวะการไหลแบบราบเรี ยบ (Laminar Flow)
สภาวะการไหลแบบเปลี่ยนแปลง (Transition Flow) และ สภาวะการไหลแบบปั่ นป่ วน (Turbulent Flow) ตามลําดับ โดย

N

สภาวะการไหลทั้งสามสามารถบอกได้ ด้วยค่ าตัวแปรไร้ มิติที่เรี ยกว่ า เรย์ โนลด์ นัมเบอร์ (Reynolds Numbers ; Re) เมื่อ เรย์
โนลด์ นัมเบอร์ น้ อยกว่ า 2,000 สภาวะการไหลแบบราบเรี ยบ ค่ าเรย์ โนลด์ นัมเบอร์ อยู่ระหว่ าง 2,000 ถึง 4,000 สภาวะการไหลเป็ น
แบบเปลี่ยนแปลง ค่ าเรย์ โนลด์ นัมเบอร์ มากกว่ า 4,000 สภาวะการไหลแบบปั่ นป่ วน
จากการทดลองโดยเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ น้ เมื่ อวัดอัตราการไหล และหาความเร็ วของการไหลในท่ อจากสมการการไหล
ต่ อเนื่อง (Continuity Equation) แล้ วนําไปหาค่ า เรย์ โนลด์ นัมเบอร์ จากการนําค่ าความเร็ วของการไหลคูณด้ วยเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง
ภายในของท่ อใส หารด้ วย ความหนืดเปรี ยบเที ยบของนํา้ (Kinematics viscosity; ) พบว่ าที่ ค่าเรย์ โนลด์ นัมเบอร์ 1,305.36
เส้ นสี มีการไหลตามแนวการไหล เมื่อเพิ่มอัตราการไหลโดยการเปิ ดวาล์ วนํา้ เพิ่มขึน้ คํานวณค่ าเรย์ โนลด์ ได้ 3,886.10 เส้ นสี มีการ
กระเพื่อมเป็ นเส้ นคลื่นแสดงว่ ามีสภาวะการไหลแบบเปลี่ยนแปลง ที่ค่าเรย์ โนลด์ นัมเบอร์ 7,713.13 16,329.60 และ 15,761.62 เส้ น
สี มีการฟุ้ งกระจายทันที ที่ถูกปล่ อยแสดงว่ ามีสภาวะการไหลแบบปั่ นป่ วน จึ งกล่ าวได้ ว่าเครื่ องมือที่ สร้ างขึน้ สามารถแสดงให้ เห็น
สภาวะการไหลทั้งสามแบบซึ่ งมีค่าเรย์ โนลด์ นัมเบอร์ สสอดคล้ องเป็ นไปตามทฤษฎี แต่ ยังคงมีข้อควรปรั บปรุ งในด้ านการควบคุม
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ระดับนํา้ ในถังทดลองเพื่อรั กษาระดับแรงดันของนํา้ ที่ จะไหลเข้ าท่ อใสให้ คงที่ จึ งจะทําให้ การทดลองแสดงให้ เห็นสภาวะการไหล
ทั้งสามสภาวะได้ อย่ างต่ อเนื่อง
คําสํ าคัญ: เรย์โนลด์นมั เบอร์ การไหลในท่อ การไหลแบบราบเรี ยบ การไหลแบบเปลี่ยนแปลง การไหลแบบปั่ นป่ วน
Abstract
This research aims to create an experimental apparatus that can demonstrate the relationship between the
velocity of fluid flow , diameter of pipe , viscosity of the fluid and type of fluid flow in pipe. The direction laboratory of
this apparatus which use in Fluid Mechanics laboratory for bachelor degree students was set up. The concept of this
experiment apparatus is regarding to the Osborne Reynolds’ concept . Osborne Reynolds(1842-1912) a British

06

scientists and mathematicians ,was the first who distinguish the difference of flow type by using a simple apparatus . If
water runs through a pipe of diameter D with an average velocity V ,the following characteristics can be observed by
injecting neutrally dye into the flow. For small flow rate the dye streak remain as a well-defined line with only slight
blurring due to molecular diffusion of the dye into the surrounding water .For a intermediate flow rate, the dye streak

Ed

fluctuate and bursts into irregular behavior along the streak line. For the large flow rate, the dye streak almost
immediately becomes blurred and spreads across the pipe. These three characteristics denoted as laminar, transition
and turbulent flow respectively. These types of flow can be illustrate by Reynolds Number. If the number is less than

4,000, the flow is turbulent.

ch

2,000 the flow is laminar. The number range in between 2,000 to 4,000,the flow is transition. The number is more than

The test apparatus was created in a laboratory scale. Using Continuity Equation (Q=AV) , the velocity of the

C
Te

flow could be found by measuring the flow rate (Q) and divided Q by the cross section area (A) of the pipe. The
Reynolds Number was calculated by multiplying the velocity with the diameter of the pipe and divided by the kinematics
viscosity of water () . At the Reynolds Number 1,305.36 ,the dye streak remain as a well defined line, it was laminar
flow. By Increasing the flow rate , the Reynolds Number was 3886.10 the dye streak fluctuate and bursts into
irregular behavior along the streak line , it was transition flow. At Reynolds Number 7,713.13, 16,329.60 and 15,761.62
the dye streak almost immediately became blurred, they were turbulent flow. It can be concluded that the test apparatus

N

can demonstrate the three characteristics of flow type which related to the Reynolds Number. However the test
apparatus is not absolutely perfect and need to be improved such as the unsteady condition of water above the pipe
inlet.

Keyword: Reynolds Number, Flow in Pipe ,Laminar Flow ,Transition Flow ,Turbulent Flow

1. บทนํา

จากการประสบการณ์ ก ารสอนวิช า กลศาสตร์ ข องไหล
(Fluid Mechanics) เป็ นเวลาหลายปี ทําให้มีความเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของวิชานี้ ที่จ าํ เป็ นต้อ งมี การทดลอง ทดสอบ
หรื อ ปฏิ บ ัติ ก ารที่ แ สดงให้เ ห็ น ว่า ในสภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง นั้น
สอดคล้องเป็ นจริ งตามทฤษฎีที่เรี ยนอย่างไร และมีบางหัวข้อ
NCTechEd06TTC01

ของการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งอาศัยจินตนาการของผูเ้ รี ยนเข้ามามี
บทบาทเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ เช่นเรื่ อง การไหลของของ
ไหลในท่อ ซึ่ งนักศึกษาส่ วนใหญ่มกั จะไม่สามารถจินตนาการ
ได้ว่า ความเร็ วของการไหล ความหนื ดของของไหล ขนาด
ของท่ อ หรื อตัว แปรไร้ มิ ติ เรย์โ นลด์ นั ม เบอร์ น้ ัน มี ผ ลต่ อ
สภาวะการไหลในท่ อ อย่ า งไร จึ ง ใช้วิ ธี ก ารท่ อ งจํา ซึ่ งไม่
220
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http://www.personalspages.manchester.ac.uk/staff/jdjackson/o
sborne reynolds [2]

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรี ยนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ตอ้ งการให้นักศึ กษาได้เรี ยนรู้ จากการทดลอง
หรื อปฏิบตั ิงานจริ ง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้คิดสร้างเครื่ องมือทดลอง
ที่แสดงให้เห็นว่า Reynolds Number มีผลต่อสภาวะการไหล
ของของไหลในท่อ และ จัดทําเป็ นปฏิ บตั ิการกลศาสตร์ ของ
ไหลเพิ่มเติมจากปฏิบตั ิการเดิมที่มีอยู่ โดยเครื่ องมือที่สร้างขึ้น
สามารถใช้ ร่ วมกั บ อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ใน ชุ ด ปฏิ บ ั ติ ก าร
กลศาสตร์ ข องไหล ของ ภาควิ ช าครุ ศ าสตร์ โ ยธา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ และใช้น้ าํ เป็ นของไหลสําหรับการทดลอง

06

ภาพที่ 2 การทดลองแสดงสภาวะการไหลของของไหลท่อ

Ed

2.ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
Osborne Reynolds (ค.ศ. 1842-1912) ภาพที่ 1
นักวิทยาศาสตร์ และนักคณิ ตศาสตร์ ชาวอังกฤษเป็ นคนแรกที่
สังเกตพบความแตกต่างของลักษณะการไหลของการไหลสอง
แบบจากเครื่ องมือทดลองที่เขาสร้างขึ้น โดยปล่อยนํ้าไหลผ่าน
ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(D) ด้วยความเร็ วเฉลี่ย (V)
ลักษณะของการไหลจะเห็นได้จากเส้นการไหลของสี ที่ฉีดเข้า
ไปในท่ อ ที่ อ ัต ราการไหลตํ่า เส้ น ของสี ที่ ป ล่ อ ยออกจะมี
ลักษณะเป็ นเส้นตามแนวการไหลอาจจะมีบางส่ วนการกระจาย
ไปตามอนุ ภาคของนํ้าที่อยู่รอบ ๆ บ้าง เมื่อปรับอัตราการไหล
เพิ่มขึ้ นจนถึงระดับหนึ่ งที่ เส้นสี มีการกระเพื่อมเป็ นเส้นคลื่ น
และเมื่อเพิ่มอัตราไหลให้มากขึ้นเรื่ อย ๆ จะพบว่าหากอัตราการ
ไหลสู งเพียงพอระดับหนึ่ งเส้นสี จะมีลกั ษณะฟุ้ งกระจายไปทัว่
อย่างไม่มีทิศทางในทันที ที่สีถูกปล่อยออก ลักษณะเช่นนี้ ถูก
เรี ยกว่า สภาวะการไหลแบบราบเรี ยบ (Laminar Flow) สภาวะ
การไหลแบบเปลี่ยนแปลง (Transition Flow) และ สภาวะการ
ไหลแบบปั่ นป่ วน (Turbulent Flow) ตามลําดับ แสดงในภาพที่
2 และ 3 [1]

ch

ภาพที่ 3 สภาวะการไหลของของไหลภายในท่อแบบต่าง ๆ
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การบ่ ง บอกสภาวะการไหลของไหลในท่ อ ที่ ไ หล
ภายใต้แรงดันนั้น พิจารณาตามอัตราส่ วนของแรงเฉื่ อย (Inertia
Force) ต่อแรงเนื่ องจากความหนื ดของของไหล (Viscous
Force) ซึ่ งเรี ยกอัตราส่ วนนี้วา่ Reynolds Number: Re [3]
Re = แรงเฉื่ อย/ แรงเนื่องจากความหนืด
……. (1)
Re = VD / ν
…… (2)

N

..….. (3)
หรื อ Re = ρVD/μ
เมื่อ
D คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ มีหน่วยเป็ น เมตร (m.)
คือความหนืดเปรี ยบเทียบ (Kinematic viscosity) มีหน่วย
เป็ นตารางเมตรต่อวินาที (m2/s)
 คือความหนืดพลวัต (Dynamic viscosity) มีหน่วยเป็ น
ปาสคาล.วินาที (Pa.s)
คือความหนาแน่นของของไหล (Mass density) มีหน่วย
เป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3)
Vคือความเร็ วเฉลี่ยของการไหลในท่อ มีหน่วยเป็ นเมตรต่อ
วินาที (m/s)

ภาพที่ 1 Osborne Reynolds ( ค.ศ. 1842-1912)
ที่มา: Osborne Reynolds Scientist ,Engineer and Pioneer by
J.D. Jackson
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ในการหาค่า V หรื อความเร็ วของการไหลในท่อ สามารถ
หาได้จากสมการการไหลแบบต่อเนื่อง (Continuity Equation)
Q = AV
…………(4)
โดยที่ Q คืออัตราการไหลของของไหล (Flow rate) มี
หน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (m3/s)
A คือพื้นที่ หน้าตัดของท่อ มีหน่ วยเป็ นตารางเมตร
(m2)
ตารางที่ 1 การแบ่งสภาวะการไหลของของไหลในท่อและ
ค่าเรย์โนลด์นมั เบอร์
Re < 2000

การไหลแบบราบเรี ยบ(Laminar Flow)

2000 < Re < 4000

การไหลแบบเปลี่ยนแปลง(Transition Flow)

4000 < Re

การไหลแบบปั่นป่ วน(Turbulent Flow)

ที่มา : [3]

4. อุปกรณ์ และวิธีการ

06

สภาวะการไหล

4.1 อุปกรณ์
สร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ มี รู ป ร่ างดังภาพร่ างที่ ได้อ อกแบบไว้ใ น
ภาพที่ 4

Ed

Reynolds Number

ราบเรี ยบเลขเรย์โนลด์ต่ าํ กว่า 2,000 สําหรับการไหลที่ 2,000
ถึ ง 4,000 เส้ น สี เป็ นเส้ น พริ้ ว เรี ยกว่ า การไหลในช่ ว ง
เปลี่ ย นแปลง หากเกิ น 4,000 ไปแล้ว เส้ น สี จ ะแตกการไหล
เรี ยกว่าการไหลแบบปั่ นป่ วนอุปกรณ์น้ ี ยงั สามารถประยุกต์ใช้
เป็ นอุโมงค์น้ าํ (Water Tunnel) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์สังเกตพฤติภาพ
การไหลผ่านโมเดลเพื่อทดสอบการไหลแยกตัวและสังเกตพฤติ
ภาพการไหลลักษณะต่างๆ ทั้งวิเคราะห์การแยกไหลโดยหน้า
ตัดทดลองมีขนาด 15 X 15 ตารางเซนติเมตร เพื่อใช้วิเคราะห์
และปรับปรุ งแผนแบบอากาศยานต่อไป
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3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เฉลิมพล และ ไชยยันต์ [4] ได้สร้างเครื่ องทดสอบลักษณะ
การไหลของของไหลขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพื่อ
ศึ ก ษาลัก ษณะการไหลของของไหลและหาค่ า เรย์โ นลด์นัม
เบอร์ 2) เพื่อศึ กษาการไหลของของไหลในท่อที่ มีขนาด
ต่างกัน ผลการทดลองจากเครื่ องมือที่สร้างขึ้นพบว่าเมื่อค่าเรย์
โนลด์ต่าํ กว่า 2000 มีการไหลแบบราบเรี ยบ เมื่อเรย์โนลด์มีค่า
มากกว่า 2000 จะมี การไหลในช่วงเปลี่ยนแปลงและการไหล
แบบปั่ นป่ วน ลักษณะการไหลในแบบต่าง ๆ ในขนาดท่อที่
แตกต่ า งกัน เมื่ อ ไหลในค่ า เรย์โ นลด์นัม เบอร์ ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน
ลักษณะการไหลจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
ฐิติสารและคณะ [5] ได้ออกแบบและสร้างชุดทดสอบผล
ของเลขเรย์โนลด์ต่อพฤติภาพการไหลในท่อขนาดต่าง ๆ เพื่อ
ใช้เป็ นอุปกรณ์ทดลองภายในภาควิชาการบินและอวกาศยาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะของ
ชุ ด ทดสอบเป็ นการจัดวางท่ อ สั ง เกตการไหลในแนวดิ่ งโดย
อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็ นตัวทําให้น้ าํ ไหล แล้วฉี ดสี เข้าไป
ในการไหลเพื่อสังเกตเส้นใยการไหล(Streak Line) ว่ามีพฤติ
ภาพการไหลแบบราบเรี ยบ หรื อปั่ นป่ วน และใช้เลขเรย์โนลด์
เป็ นตัว พิสู จ น์ ผ ลการทดลองในท่ อ เรี ย บพบว่า การไหลแบบ
NCTechEd06TTC01

ภาพที่ 4 ภาพร่ างของอุปกรณ์แสดงสภาวะการไหลในท่อ
ถังใส่ น้ าํ ขนาด 50x50x100 เซนติเมตร สร้างจากแผ่นอะคริ
ริ คหนา 5 มิ ลลิเมตร ต่อด้วยท่อใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5
เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ปลายท่อติดตั้งวาวล์บงั คับนํ้า
ถังวางอยูบ่ นโครงเหล็กกล่องซึ่ งวางอยูบ่ นโต๊ะการไหล (Flow
Bench) ภายในถังนํ้ามีท่อพีวีซี เจาะรู สามารถปรับระดับได้เพื่อ
ใช้ใ นการระบายนํ้าที่ ไ ม่ ต ้อ งการออก เพื่ อ รั ก ษาระดับ นํ้า
ด้านบนถังมี แ ท่ นวางกระปุ กสี ที่ ต่อกับ ท่ อ ใสขนาด เส้ นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ปลายท่องอให้อยูใ่ นระดับกึ่งกลางของ
ท่อใส สามารถวัดอัตราการไหลได้จากวิธี ปริ มาตร-เวลาโดย
เปิ ดวาวล์น้ าํ ที่ปลายท่อใส นํ้าจะไหลลงในถังขนาด 28 ลิตรที่
ติดตั้งเสลกวัดปริ มาตรนํ้าไว้ จับเวลาที่ น้ าํ ไหลเต็มปริ มาตรที่
กําหนด เช่น 5 ลิตร 10 ลิตร หรื อ 15 ลิตร หารปริ มาตรนั้นด้วย
เวลาที่ ใ ช้ ก็จ ะได้อ ัต ราการไหล ณ เวลานั้น ขณะเดี ย วกัน
สามารถปรับอัตราการไหลได้โดยการปรับวาวล์น้ าํ ที่ไหลออก
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ปริ มาตร
(ลบ.เมตร)

เวลา
(วินาที)

อัตราการ
ไหล
(ลบ.เมตร/
วินาที)

(1)

(2)

(3)

ความเร็ว
ของการ
ไหล
(เมตร/
วินาที)
(4)

เรย์โนลด์นมั
เบอร์ (Re)

ลักษณะ
ของเส้นสี

(5)

(6)

0.001

19.44

5.14x10-5

0.0262

1,305.36

0.001

6.53

0.0780

3,886.10

0.001

3.29

0.1548

7,713.13

ภาพที่ 8

0.005

7.77

0.3278

16,329.60

ภาพที่ 9

0.005

8.05

1.53x10-4
3.03x10-4
6.44x10-4
6.21x10-4

ภาพที่ 5
ภาพที่6
ภาพที่ 7

0.3165

15,761.62

ภาพที่ 10
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4.2 วิธีการทดลอง
4.2.1 ปิ ดวาล์วนํ้า ปรับระดับของชุดปรับระดับ
นํ้าให้อยูส่ ู งจากท้องถัง + 40 เซนติเมตร รักษาระดับนํ้าให้คงที่
ตลอดการทดลอง
4.2.2 ละลายด่ า งทับ ทิ ม ด้ว ยนํ้า สะอาด บรรจุ
สารละลายด่างทับทิมลงในกระปุกสี ด้านบน ปิ ดวาล์ว
4.2.3 เปิ ดวาวล์น้ าํ ให้มีอตั ราการไหลตํ่า เปิ ด
วาล์วสี พร้อมเปิ ดปั๊ มอากาศเล็กเพื่อฉี ดให้สีเข้าไปในนํ้า
4.2.4 สั ง เกตลัก ษณะของเส้ น สี ใ นท่ อ ใสจด
บันทึก
4.2.5 วัดอัตราการไหล โดยวิธีวดั ปริ มาตรต่อ
เวลา คํานวนหาอัตราการไหลความเร็ วของการไหล
4.2.6 ปรับวาล์วโดยเพิ่มอัตราการไหล ทําซํ้าข้อ
4.2.4 และ 4.2.5
4.2.7 ทําซํ้าเช่นเดียวกันกับข้อ 4.2.6ที่อตั ราการ
ไหลต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนวาล์วเปิ ด 100 %
4.2.8 ที่ อ ัต ราการไหลแต่ ล ะค่ า คํา นวณหา
ความเร็ ว ของการไหล จากสมการการไหลแบบต่ อ เนื่ อ ง (
Continuity Equation) สมการ (4 ) และค่าเรย์โนลด์นมั เบอร์
จากสมการที่ (2)
4.2. 9. เปรี ยบเที ยบค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ ที่ได้
และสภาวะการไหลที่พบจากการทดลอง กับทฤษฎี ตามตาราง
ที่ 1
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ภาพที่ 5 เส้นสี แสดงการไหลแบบ Laminar Flow

ภาพที่ 6 เส้นสี แสดงการไหลแบบ Laminar Flow

N

5. ผลการทดลอง สรุ ป และเสนอแนะ

5.1 ผลการทดลอง
จากการดําเนิ นการทดลองตามวิธีการที่กาํ หนดใน4.2ได้ผล
การทดลองดังนี้
ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของท่ อ ใส = 0.05 เมตร
พื้นที่หน้าตัดท่อ = 0.00196 ตารางเมตร
ความหนืดเปรี ยบเทียบ () ของนํ้าที่ 20 องศาเซนเซี ยส =
1.004 x10-6 ตารางเมตร/วินาที [1]
ควบคุมระดับนํ้าที่ + 0.40 เมตร จากระดับท้องถัง
ตารางที่ 2 ผลการทดลอง
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ภาพที่ 7 เส้นสี แสดงสภาวะการไหลแบบ Transition Flow

ภาพที่ 8 เส้นสี แสดงสภาวะการไหลแบบ Turbulent Flow
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เปิ ด วาล์ว(1) มากว่า 70 % เพราะต้องรักษาระดับนํ้าเหนื อ
ทางออกให้มีระดับคงที่ เพื่อให้แรงดันของนํ้าที่ ทางออกคงที่
เมื่อเปิ ดวาล์วมากกว่า 70 % ทําให้อตั ราการไหลเข้าและออกไม่
สมดุ ลระดับ นํ้าลดลงจึ งต้องพักการทดลองเพื่อ เติ ม นํ้าให้ได้
ระดับตามต้องการจึงเริ่ มต้นทดลองใหม่
5.2.4 กระปุ กสี มีขนาดเล็กเมื่ อฉี ดสี เข้าไปใน
ท่อใส สารละลายสี หมดก่อนการทดลองเสร็ จสิ้ น

ภาพที่ 10 เส้นสี แสดงสภาวะการไหลแบบ Turbulent Flow
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5.2 สรุปและวิเคราะห์
5.2.1 จากผลการทดลอง พบว่า การไหลที่อตั รา
การไหลตํ่า ซึ่ งหมายถึ งความเร็ วของการไหลตํ่าทําให้ค่าเรย์
โนลด์นมั เบอร์ที่ได้จากสมการที่(3) จะมีค่าตํ่าด้วย ค่าเรย์โนลด์
จะผัน แปรตามความเร็ ว ของการไหลเมื่ อ ของเหลวที่ ใ ช้เ ป็ น
ของเหลวชนิ ดเดียวกัน และท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคงที่
การไหลที่มีสภาวะการไหลเป็ นแบบราบเรี ยบ (Laminar Flow)
มีค่าเรย์โนล์ดเท่ากับ 1,305.36 ซึ่ งตํ่ากว่า 2000 ที่ค่าเรย์โนลด์
นั ม เบอร์ 3,886.10 มี ส ภาวะการไหลแบบเปลี่ ย นแปลง
(Transition Flow) และการไหลที่มีสภาวะการไหลปั่ นป่ วน
(Turbulent Flow ) นั้น ค่าเรย์โนล์ดมีค่าเท่ากับ 7,713.13
16,329.60 และ 15,761.62 ซึ่ งมากว่า 4000 ทั้งสามการทดลอง
ดั ง นั้ นจึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เครื่ องมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ นสามารถ
ตอบสนองวัตถุ ประสงค์ข องการวิจัย คื อ เครื่ อ งมื อ สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ ความเร็ วของการไหล ความ
หนืดของของไหล ขนาดของท่อ และสภาวะการไหลของของ
ไหลได้อย่างชัดเจน
5.2.2 จัดทําคู่มือปฏิ บตั ิ การ ผลของเรย์โนลด์
นัมเบอร์ ต่อการไหลในท่อ เพื่อใช้ในการเรี ยนวิชาปฏิ บตั ิการ
กลศาสตร์ ของไหล
5.2.3 เครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้นยังมี ขอ้ จํากัดในการ
ใช้งาน คือ ไม่สามารถทําการทดลองได้อย่างต่อเนื่ องในกรณี ที่

5.3 ข้ อเสนอแนะ
ด้วยงานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ที่ตอ้ งสร้างเครื่ องมือทดลองเพื่อ
สาธิ ตให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรไร้มิติเรย์โนลด์นมั เบอร์
ต่อสภาวะการไหลในท่อ ซึ่ งเครื่ องมือที่สร้างขึ้นนี้ ยงั มีขอ้ ควร
ปรับปรุ งดังนี้
5.3.1 การควบคุ ม ให้ อ ัต ราการไหลออกต้อ ง
เท่ากับอัตราที่ไหลเข้าสู่ ถงั หรื อหากการไหลเข้ามากกว่าก็ตอ้ ง
สามารถปรั บ และระบายนํ้าส่ ว นเกิ น ออกไปได้โ ดยไม่ มี
ผลกระทบต่อระดับนํ้าที่ตอ้ งการกล่าวคือรักษาสภาวะของนํ้า
ในถังให้อยูใ่ นสภาวะ Steady State ซึ่ งสามารถดําเนิ นการได้
โดยการติดตั้งถังนํ้าและ Pump ด้านล่างของเครื่ องมือ เพื่อให้มี
การไหลเข้าของนํ้าตลอดเวลาและนํ้าที่ เกิ นความต้อ งการจะ
ไหลออกตรงบริ เวณชุ ดปรั บระดับนํ้า ลงไปรวมในถังนํ้าเดิ ม
เป็ นวัฏจักร
5.3.2 ปรับปรุ งถังสี ให้มีขนาดพอเหมาะเพื่อให้
สามารถฉี ดสี เพื่อการทดลองได้ต่อเนื่ องตั้งแต่การไหลที่ เป็ น
Laminar Flow Transition Flow จนสิ้ นสุ ดการทดลองที่
Turbulent Flow
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ภาพที่ 9 เส้นสี แสดงสภาวะการไหลแบบ Turbulent Flow
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กําลังอัดของดินคาโอลิไนท์ ผสมปูนซีเมนต์ และเถ้ าลอย
Compressive strength of the kaolinite clay admixed with cement and fly ash
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บทความวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการปรั บปรุ งกําลังอัดของดินคาโอลิไนท์ ด้วยปูนซี เมนต์ และเถ้ าลอย
เพื่อบรรเทาปั ญหาการทรุ ดตัวของฐานรากอาคารอันมีสาเหตุจากความสามารถรั บกําลังอัดที่ ตาํ่ ผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวของ
ดิ นคาโอลิไนท์ ผสมปูนซี เมนต์ และเถ้ าลอยพบว่ าค่ ากําลังอัดมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ ตามปริ มาณสารผสมเพิ่ มที่ มากขึน้ และทําให้ ดินมี
เปอร์ เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างน้ อยลง โดยดินที่ ปรั บปรุ งคุณภาพด้ วยซี เมนต์ จะให้ กาํ ลังอัดมากกว่ าทั้งแบบบดอัดแบบมาตรฐาน
และแบบสู งกว่ ามาตรฐาน และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับดินที่ ไม่ ได้ ปรั บปรุ งคุณภาพพบว่ าที่ ปริ มาณปูนซี เมนต์ 7 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํา้ หนัก
แห้ งให้ ค่ากําลังอัดเพิ่มสู งขึน้ จากเดิม 14.38 เท่ า เมื่อบดอัดแบบมาตรฐานและ 9.75 เท่ า เมื่อบดอัดแบบสู งกว่ ามาตรฐาน สําหรั บดินที่
ปรั บปรุ งคุณภาพด้ วยเถ้ าลอย 20 เปอร์ เซ็นต์ ให้ ค่ากําลังอัด 7.92 เท่ าเมื่อบดอัดแบบมาตรฐานและ 6.72 เท่ า เมื่อบดอัดแบบสู งกว่ า
มาตรฐานตามลําดับ

N

คําสํ าคัญ: การปรับปรุ งคุณภาพดิน ดินคาโอลิไนท์ กําลังอัด ปูนซี เมนต์ เถ้าลอย
Abstract

The purpose of this paper is to study and propose improvement method for the compressive strength of kaolinite clay
using cement and fly ash. The benefit of successful study is to mitigate the soil settlement problem which caused on the
building foundations subsidence due to low of soil strength. Test results reveal that the soil strength have trend to
increase with increasing the amount of cement and fly ash consequence in low of percent strain. The compressive
strengths of soil mixed with cement show that the higher strength than soil mixed with fly ash for both standard proctor
and modified proctor compaction. At 7 percent of cement amount, an increasing of strength was 14.38 times and 9.75
times for the standard proctor and modified proctor compaction test, respectively. In addition, an increasing of strength
7.92 times of standard proctor and 6.72 times of modified proctor was showed when mix with 20 percent of fly ash
amount.
Keyword: Soil improvement, Kaolinite clay, Compressive strength, Cement, Fly ash
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1. บทนํา

ดินคาโอลิไนท์ (Kaolinite) หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า ดิน
ขาว เป็ นดิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผุพ ัง ของแหล่ ง กํา เนิ ด หิ น เดิ ม
(Residual clay) มีองค์ประกอบหลักเป็ นแร่ ดินเหนี ยว (Clay
mineral) ประเภทคาโอลิไนท์เป็ นส่ วนใหญ่ ลักษณะทัว่ ไปเป็ น
ดินที่มีขนาดเม็ดค่อนข้างหยาบ มีค่าความเป็ นพลาสติกตํ่า จึงมี
ความเหนี ยวน้อย เมื่ออยูใ่ นสภาวะแห้งจัดจะมีความเปราะสู ง
แตกตัวง่าย และมี ความแข็งแรงตํ่า [1] สําหรับประเทศไทย
สามารถพบแหล่ งดิ น คาโอลิ ไ นท์ได้ห ลายพื้ น ที่ เ ช่ น จังหวัด
ลําปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดระนอง เป็ นต้น
ตั้งแต่อดีตนักวิจยั ได้พยายามศึกษาคุณสมบัติดา้ นกําลังอัด
ของดินคาโอลิไนท์ Davidson และคณะ [2] ทําการทดสอบ
กําลังอัดของดินซี เมนต์โดยใช้ดินเหนี ยว 3 ประเภทได้แก่ ดิน
คาโอลิไนท์, ดินอิลไลท์ (Illite) และดินมอนโมริ ลโลไนท์
(Montmorillonite) ผลการทดสอบพบว่าดินคาโอลิไนท์ให้ค่า
กําลังอัดตํ่าที่สุดทุกสัดส่ วนผสมของปริ มาณปูนซี เมนต์ที่เติมลง
ไป สอดคล้องกับผลการวิจยั ในปั จจุบนั ของ Al-Mukhtar และ
คณะ [3] ทําการตรวจสอบองค์ประกอบของดินที่มีค่ากําลังอัด
ค่อนข้างตํ่าในประเทศฝรั่งเศสโดยใช้การวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค
การเลี้ ยวเบนของรั งสี เอ็กซ์ (X-ray diffractions หรื อ XRD)
พบว่าดิ นดังกล่าวมีแร่ ดินเหนี ยวประเภท Kaolinite และ
Smectite เป็ นองค์ประกอบหลัก ดังแสดงผลการวิเคราะห์ตาม
ภาพที่ 1
จากคุณสมบัติที่เป็ นข้อด้อยของดิ นคาโอลิไนท์ซ่ ึ งมี ค่ารั บ
กํา ลัง อัด ที่ ต่ าํ เมื่ อ เที ย บกับ แร่ ดิ น เหนี ย วชนิ ด อื่ น หากมี ก าร
ก่อสร้างอาคารบนพื้นที่เป็ นดินคาโอลิไนท์อาจเกิดปั ญหาการ
ทรุ ดตั ว ของฐานรากอาคารได้ ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการปรับปรุ งเพิ่ม
กําลังอัดของดินคาโอลิไนท์โดยใช้ปูนซี เมนต์และเถ้าลอย ซึ่ ง
จะดําเนิ นการทดสอบกําลังอัดของดิ นหลังจากการบดอัดทั้ง
แบบมาตรฐาน (Standard proctor compaction test) และแบบ
สู งกว่ามาตรฐาน (Modified proctor compaction test) การ
ทดสอบกํา ลัง อัด ของดิ น จะดํา เนิ น การทั้ง ก่ อ นและหลัง การ
ปรับปรุ งคุณภาพเพื่อเปรี ยบเทียบวิธีที่มีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดใน
การเพิ่มกําลังอัดให้กบั ดินคาโอลิไนท์

06

ภาพที่ 1 : การวิเคราะห์ แร่ องค์ประกอบของดิ นด้วยวิธี X-ray
diffraction [3]
2. วัสดุและวิธีการวิจัย
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2.1 วัสดุ
ดินคาโอลิไนท์ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ เก็บตัวอย่างมาจากอําเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลําปาง เมื่อทําการจําแนกดินตามเกณฑ์กาํ หนด
ของระบบการจําแนกดินแบบ Unified Soil Classification
System (USCS) จัดเป็ นดิ นประเภท CH ผลการทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของดินคาโอลิไนท์แสดงตามตารางที่ 1

N
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของดินคาโอลิไนท์
คุณสมบัติ
Specific gravity
Liquid Limit (%)
Plastic Limit (%)
Plastic Index (%)
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ผลทดสอบ
2.69
53
28
25

เถ้าลอยที่ ใช้ในงานวิจัยนี้ จะเก็บตัวอย่างจากโรงไฟฟ้ าแม่
เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีองค์ประกอบหลักทางเคมี
ได้แก่ SiO2 = 29.15%, Al2O3 = 15.66%, Fe2O3 = 15.97%, SO3
= 4.98%, CaO = 23.05%, MgO = 2.15%, Loss of ignition
2.11% และองค์ประกอบอื่นๆ = 6.93% เมื่อจําแนกประเภทตาม
มาตรฐาน ASTM C618 พบว่าจัดอยูใ่ นประเภท Class C
นอกจากนี้ การเลือกใช้เถ้าลอยยังเป็ นวัสดุเหลือใช้ที่อยูใ่ กล้กบั
แหล่งดินคาโอลิไนท์ซ่ ึ งจะช่วยให้ประหยัดเวลาตลอดจนราคา
ค่าขนส่ งสําหรับการนําเข้ามาใช้งานในพื้นที่ และยังมีปริ มาณ
มากเพียงพอต่อการนํามาใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 2 นําดิ น คาโอลิ ไนท์ที่ ถูกปรั บ ปรุ งคุ ณภาพด้วย
ปูนซี เมนต์ในปริ มาณ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนักแห้ง
มาทําการทดสอบการบดอัดทั้งแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่า
มาตรฐาน ณ จุ ด ที่ ป ริ มาณความชื้ น เหมาะสมซึ่ งหาได้จ าก
ขั้นตอนที่ 1 จากนั้นนํามาทดสอบแรงอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม
28 วัน (กําลังอัดควบคุม)
ขั้นตอนที่ 3 นําดินคาโอลิไนท์ที่ถูกปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้า
ลอยล้วนในปริ มาณ 5, 10, 15 และ 20 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ้าหนัก
แห้ง มาทําการทดสอบการบดอัดทั้งแบบมาตรฐานและแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน ณ จุ ดที่ปริ มาณความชื้นเหมาะสมซึ่ งหาได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 จากนั้นนํามาทดสอบแรงอัดแกนเดียวที่อายุการบ่ม
28 วัน (กําลังอัดเปรี ยบเทียบ) ทั้งนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพของเถ้า
ลอยล้วนเทียบเคียงกับปูนซี เมนต์สําหรั บใช้เป็ นสารผสมเพิ่ม
เพื่อเพิ่มความสามารถการรับกําลังอัด และเปรี ยบเทียบกําลังอัด
ระหว่ า งดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ป รั บ ปรุ งคุ ณ ภาพกับ ดิ น ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพด้วยปูนซี เมนต์หรื อเถ้าลอยล้วน
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2.2 วิธีการวิจัย
หลัง จากดํา เนิ น การเก็ บ วัส ดุ ต ัว อย่ า งดิ น และเถ้า ลอย
เรี ยบร้อยแล้ว นําตัวอย่างวัสดุดงั กล่าวมาดําเนินการทดสอบ ดัง
แสดงขั้นตอนการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการตามภาพที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นําดินคาโอลิไนท์ที่ไม่ได้ปรับปรุ งคุณภาพมา
ทําการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน (ASTM D698) และ
การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน (ASTM D1557) เพื่อหาค่า
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด (Maximum dry density หรื อ MDD)
และปริ มาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum moisture content
หรื อ OMC) จากนั้นจึงทําการทดสอบแรงอัดแกนเดียว (กําลัง
อัด) ตามมาตรฐาน ASTM D2166-06 ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดย
ทําการเตรี ยมตัวอย่างรู ปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
50 มม. และสูง 104 มม.

ch

สํารวจพื้นที่
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เก็บตัวอย่างดินคาโอลิไนท์และเถ้าลอย
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

N

ขั้นตอนที่ 1: ทดสอบการบดอัดและแรงอัดแกนเดียว
ของดินก่อนปรับปรุ งคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการบดอัดและแรงอัดแกนเดียว
ของดินที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยซีเมนต์

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบการบดอัดและแรงอัดแกนเดียว
ของดินที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอย

วิเคราะห์และสรุ ปผล
ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั

NCTechEd06TTC02

3. ผลการทดสอบและวิจารณ์

3.1 ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 1
ผลทดสอบการบดอัด ดิ น คาโอลิ ไ นท์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ป รั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพ พบว่า การบดอัด ดิ น แบบมาตรฐานจะให้ ค่ า ความ
หนาแน่นแห้งสู งสุ ด 16.02 kN/m3 ที่ปริ มาณความชื้นเหมาะสม
18.90 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานให้ค่า
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด 17.54 kN/m3 ที่ปริ มาณความชื้น
เหมาะสม 15.20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ดัง นั้น การบดอัด แบบสู ง กว่ า
มาตรฐานจะให้ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ดที่มากกว่าแต่จะมี
ปริ มาณความชื้นเหมาะสมตํ่ากว่า ดังแสดงผลการทดสอบตาม
ภาพที่ 3
ผลการทดสอบแรงอัด แกนเดี ย วหลัง จากบดอัด ดิ น แบบ
มาตรฐานพบว่าดิ นคาโอลิ ไนท์ที่ไม่ได้ปรั บปรุ งคุ ณภาพมี ค่า
กําลังอัด 247 kPa สําหรับการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานให้ค่า
กําลังอัด 436 kPa ดังนั้นการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานจะให้
ค่ากําลังอัดที่มากกว่าเนื่ องใช้พลังงานการบดอัดที่สูงกว่า ทําให้
ช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีขนาดเล็กลง ส่ งผลให้กาํ ลังอัดของดิน
เพิ่มสูงขึ้น
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ภาพที่ 4 : ผลทดสอบแรงอัดแกนเดียว หลังจากบดอัดดินคาโอลิ
ไนท์ ที่ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ว ยปู น ซี เ มนต์ (บดอัด แบบ
มาตรฐาน)

ภาพที่ 3 : ผลทดสอบการบดอัดดินคาโอลิไนท์ที่ไม่ได้ปรับปรุ ง
คุณภาพ

Ed

3.2 ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 2
ผลทดสอบแรงอัดแกนเดียวของดินคาโอลิไนท์ที่ปรับปรุ ง
คุ ณภาพด้วยปูนซี เมนต์ในปริ มาณต่างๆ หลังจากบดอัดแบบ
มาตรฐานที่ปริ มาณความชื้นเหมาะสม 18.90 เปอร์ เซ็นต์แสดง
ตามภาพที่ 4 พบว่าดินตัวอย่างมีกาํ ลังอัดตามแนวแกน (ความ
เค้นอัด หรื อ Axial stress) เพิ่มสู งขึ้นตามปริ มาณปูนซี เมนต์ที่
มากขึ้น โดยสัดส่ วนผสมปูนซี เมนต์ที่ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์ เซ็นต์
ให้ค่ากําลังอัด 422, 1,135, 2,464 และ 3,551 kPa ตามลําดับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกําลังอัดของดินก่อนการปรับปรุ งคุณภาพ (247
kPa สําหรั บการบดอัดแบบมาตรฐาน) พบว่าปูนซี เมนต์มี
อิทธิ พลในการเพิ่มกําลังอัดให้มากขึ้น 1.71, 4.60, 9.98 และ
14.38 เท่า เมื่อผสมปูนซี เมนต์ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเมื่อ
เที ยบกับรู ปร่ างเดิ มของตัวอย่างดิ น (ความเครี ยดที่ ความเค้น
สู งสุ ด หรื อ Strain) พบว่าดินตัวอย่างมีแนวโน้มของปริ มาณ
ความเครี ยดลดลงตามปริ มาณปูนซี เมนต์ที่เพิ่มขึ้นที่ 1 และ 3
เปอร์ เซ็นต์คือ 2.34 เปอร์ เซ็นต์และ 1.72 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ
สํ า หรั บ ที่ ป ริ มาณปู น ซี เ มนต์ 5 และ 7 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ป ริ มาณ
ความเครี ย ดมี ค่า ใกล้เ คี ย งกัน คื อ 1.48 และ 1.53 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลํา ดั บ แสดงว่ า ปู น ซี เมนต์ มี ผ ลทํา ให้ ดิ น ตั ว อย่ า งมี
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลดลง มีความเปราะเพิ่มขึ้น
ดิ นมี ค วามเชื่ อ มประสานมากขึ้ น ส่ งผลทํา ให้ดิน ที่ ป รั บ ปรุ ง
คุณภาพด้วยปูนซี เมนต์สามารถรับแรงอัดได้สูงขึ้น
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ภาพที่ 5 : ผลทดสอบแรงอัดแกนเดียว หลังจากบดอัดดินคาโอลิ
ไนท์ที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยปูนซี เมนต์ (บดอัดแบบสู ง
กว่ามาตรฐาน)
สําหรั บผลทดสอบแรงอัดแกนเดี ยวของดิ นคาโอลิไนท์ที่
ปรับปรุ งคุณภาพด้วยปูนซี เมนต์ในปริ มาณต่างๆ หลังจากบด
อัดแบบสู งกว่ามาตรฐานที่ ปริ มาณความชื้ นเหมาะสม 15.20
เปอร์ เซ็นต์แสดงตามภาพที่ 5 พบว่าดินตัวอย่างมีกาํ ลังอัดตาม
แนวแกนเพิ่ ม สู ง ขึ้ นตามปริ มาณปู น ซี เ มนต์ ที่ ม ากขึ้ นโดย
สัดส่ วนผสมปูนซี เมนต์ที่ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์ เซ็นต์ ให้ค่ากําลัง
อัดเท่ากับ 658, 1,262, 3,125 และ 4,452 kPa ตามลําดับ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกําลังอัดของดินก่อนการปรับปรุ งคุณภาพ (436
kPa สําหรับการบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน) พบว่าปูนซี เมนต์
มีอิทธิ พลอย่างมากในการเพิ่มกําลังอัดให้มากขึ้น 1.51, 2.89,

N
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3.3 ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 3
ผลทดสอบแรงอัดแกนเดียวของดินคาโอลิไนท์ที่ปรับปรุ ง
คุณภาพด้วยเถ้าลอยล้วนในปริ มาณต่างๆ หลังจากบดอัดแบบ
มาตรฐานที่ปริ มาณความชื้นเหมาะสม 18.90 เปอร์ เซ็นต์แสดง
ตามภาพที่ 6 พบว่า ดิ น ตัว อย่า งมี ก าํ ลัง อัด ตามแนวแกนเพิ่ ม
สู งขึ้นตามปริ มาณเถ้าลอยที่มากขึ้น โดยสัดส่ วนผสมเถ้าลอยที่
5, 10, 15 และ 20 เปอร์ เซ็นต์ ให้ค่ากําลังอัด 460, 610, 1,547
และ 1,954 kPa ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําลังอัดของดิน
ก่อนการปรับปรุ งคุณภาพ (247 kPa สําหรับการบดอัดแบบ
มาตรฐาน) พบว่าเถ้าลอยมีส่วนช่วยในการเพิ่มกําลังอัดให้มาก
ขึ้น 1.86, 2.47, 6.26 และ 7.91 เท่า เมื่อผสมเถ้าลอย 5, 10, 15
และ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลํา ดับ เมื่ อ พิ จ ารณาเปอร์ เ ซ็ น ต์ก าร
เปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างพบว่าดิ นตัวอย่างมี แนวโน้มของปริ มาณ
ความเครี ยดลดลงตามปริ มาณเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้นคือ 2.88, 2.84,
1.85 และ 1.97 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อผสมเถ้าลอย 5, 10, 15 และ 20
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงว่าเถ้าลอยมีผลทําให้ดินตัวอย่างมี
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลดลง และเมื่อเทียบกับดินที่
ปรับปรุ งคุณภาพด้วยซี เมนต์ที่การบดอัดแบบเดียวกันพบว่าดิน
ผสมซี เ มนต์มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า งที่ ต่ ํา กว่ า
เนื่ องจากให้กาํ ลังที่สูง แข็งแรงกว่า เนื้ อดิ นยึดเกาะกันได้ดีทาํ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้นอ้ ย

3

Strain (%)
ภาพที่ 6 : ผลทดสอบแรงอัดแกนเดี ยวหลังจากบดอัดดินคาโอลิ
ไนท์ ที่ ป รั บ ปรุ งคุ ณ ภาพด้ ว ยเถ้ า ลอย (บดอั ด แบบ
มาตรฐาน)
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7.17 และ 10.21 เท่า เมื่อผสมปูนซี เมนต์ที่ 1, 3, 5 และ 7
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
รู ป ร่ างพบว่าดิ นตัวอย่า งมี แนวโน้ม ของปริ ม าณความเครี ย ด
ลดลงตามปริ มาณปูนซี เมนต์ที่เพิ่มขึ้น 1 และ 3 เปอร์ เซ็นต์คือ
2.38 เปอร์ เ ซ็ น ต์แ ละ 1.87 เปอร์ เ ซ็ น ต์ต ามลํา ดับ สํา หรั บ ที่
ปริ มาณปูนซี เมนต์ 5 และ 7 เปอร์ เซ็นต์ปริ มาณความเครี ยดมีค่า
ใกล้เคียงกันคือ 1.90 และ 1.88 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ แสดงว่า
ปูนซี เมนต์มีผลทําให้ดินคาโอลิไนท์มีแนวโน้มเปอร์ เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลดลง และมีความแข็งแรงมากขึ้น ผลการ
ทดสอบดังกล่าวมีลกั ษณะสอดคล้องกับผลการทดสอบการบด
อัด แบบมาตรฐานแต่ ใ ห้ ค่ า กํา ลัง อัด ที่ สู ง กว่ า เนื่ อ งจากใช้
พลังงานบดอัดที่สูงกว่า ทําให้เม็ดดินใกล้ชิดกันมากขึ้น เนื้อดิน
มีความเชื่อมประสานมากขึ้นอันเนื่องมาจากพันธะของปฏิกิริยา
ของปูนซี เมนต์ และกําลังอัดเพิ่มสูงขึ้น
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ภาพที่ 7 : ผลทดสอบแรงอัดแกนเดียว หลังจากบดอัดดินคาโอลิ
ไนท์ที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอย (บดอัดแบบสู งกว่า
มาตรฐาน)

สําหรั บผลทดสอบแรงอัดแกนเดี ยวของดิ นคาโอลิไนท์ที่
ปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอยล้วนในปริ มาณต่างๆ หลังจากบด
อัดแบบสู งกว่ามาตรฐานที่ ปริ มาณความชื้ นเหมาะสม 15.20
เปอร์ เซ็นต์แสดงตามภาพที่ 7 พบว่าดินตัวอย่างมีกาํ ลังอัดตาม
แนวแกนเพิ่มสู งขึ้นตามปริ มาณเถ้าลอยที่ มากขึ้นโดยสัดส่ วน
ผสมเถ้าลอยที่ 5, 10, 15 และ 20 เปอร์ เซ็นต์ ให้ค่ากําลังอัด 740,
863, 1,912 และ 2,731 kPa ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับกําลัง
อัดของดินก่อนการปรับปรุ งคุณภาพ (436 kPa สําหรับการบด
อัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน) พบว่าเถ้าลอยมี อิทธิ พลในการเพิ่ม
กําลังอัดให้มากขึ้น 1.70, 1.98, 4.39 และ 6.26 เท่า เมื่อผสมเถ้า
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มาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน โดยสามารถเที ยบเคี ย ง
ปริ มาณปูนซี เมนต์และปริ มาณเถ้าลอยล้วนที่ใช้ ณ ค่ากําลังอัด
เดี ยวกันได้ดังแสดงตามภาพที่ 8 พบว่าที่ กาํ ลังอัด 1000 kPa
ต้องใช้ปูนซี เมนต์ที่ปริ มาณ 2.84 เปอร์ เซ็ นต์ หากเลือกใช้เถ้า
ลอยล้วนต้องใช้ปริ มาณเถ้าลอยที่ 12.38 เปอร์ เซ็นต์เมื่อบดอัด
แบบมาตรฐาน ในทํานองเดียวกันที่กาํ ลังอัด 2200 kPa ต้องใช้
ปูนซี เมนต์เป็ นปริ มาณ 4.17 เปอร์ เซ็ นต์ หากเลื อกใช้เถ้าลอย
ล้วนต้องใช้ 18.16 เปอร์ เซ็นต์เมื่อบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน
ดังแสดงตามภาพที่ 9

ลอยที่ 5, 10, 15 และ 20 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างพบว่าดินตัวอย่างมีแนวโน้ม
ของปริ มาณความเครี ยดลดลงตามปริ มาณเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้นคือ
3.42, 3.61, 2.25 และ 2.29 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อผสมเถ้าลอย 5, 10,
15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงว่าเถ้าลอยมีผลทําให้ดิน
ตัวอย่างมีแนวโน้มเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างลดลง ผล
การทดสอบกําลังอัดและเปอร์ เซ็ นต์การเปลี่ ยนแปลงรู ป ร่ าง
ของตัวอย่างดินดังกล่าวมีลกั ษณะสอดคล้องกับผลการทดสอบ
แบบมาตรฐานแต่ให้ค่ากําลังอัดที่สูงกว่าเนื่ องจากใช้พลังงาน
บดอัดที่สูงกว่า ทําให้เม็ดดินใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่องว่างในดิน
ลดลง เนื้อดินมีความแข็งแรง และกําลังอัดเพิ่มสู งขึ้น
ปูนซี เมนต์
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ปูนซี เมนต์และเถ้าลอยสามารถใช้เป็ นสารผสมเพิ่มเพื่อเพิ่ม
กําลังอัดให้กบั ดินคาโอลิไนท์ได้ โดย ณ ปริ มาณสารผสมเพิ่มที่
เท่ากันดินที่ผสมปูนซี เมนต์จะให้ค่ากําลังอัดสู งกว่าดินผสมเถ้า
ลอย ทั้งแบบบดอัดมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน ดังนั้น
ปูนซี เมนต์จึงเหมาะกับงานที่ตอ้ งการเพิ่มความสามารถการรับ
แรงอัด ของดิ น เพื่ อ รองรั บ นํ้า หนัก มากๆ เช่ น งานฐานราก
อาคารขนาดใหญ่ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ปูนซี เมนต์
เป็ นสารผสมเพิ่มจะทําให้มีตน้ ทุ นเพิ่มสู งขึ้นมากกว่าเถ้าลอย
เนื่องจากเถ้าลอยเป็ นวัสดุเหลือใช้ที่มีมูลค่าต้นทุนค่อนข้างตํ่า
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ผลกระทบของเถ้ าลอยแม่ เมาะต่ อพฤติกรรมการบวมตัวของดินบวมตัวทีถ่ ูกบดอัด
Effect of Mae Moh fly ash on swelling behavior of compacted swelling soil
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บทความวิจัยนีน้ าํ เสนอผลกระทบของเถ้ าลอยแม่ เมาะที่ มีต่อพฤติกรรมการบวมตัวของดินบวมตัวที่ ถูกบดอัด โดยใช้ วิธีการบด
อัดดินผสมเถ้ าลอยที่ ปริ มาณต่ างๆ ผลการทดสอบค่ าขีดจํากัดของอัตเตอร์ เบิร์กของดินบวมตัวผสมเถ้ าลอยพบว่ าค่ าดัชนีความเหนียว
มีแนวโน้ มลดลงเมื่อปริ มาณเถ้ าลอยเพิ่มสู งขึน้ การเปลี่ยนแปลงปริ มาตรน้ อยลงเมื่อมีความชื ้นสู งขึน้ สําหรั บดินที่ ไม่ ได้ ปรั บปรุ ง
คุณภาพมีร้อยละการบวมตัว 13.66 เมื่อบดอัดแบบมาตรฐานและร้ อยละ 35.18 เมื่อบดอัดแบบสู งกว่ ามาตรฐาน สําหรั บดินที่ ทาํ การ
ปรั บปรุ งคุณภาพด้ วยเถ้ าลอยพบว่ ามีปริ มาณการบวมตัวลดลงอย่ างชัดเจนตามปริ มาณการเพิ่มขึน้ ของเถ้ าลอย โดยเมื่อผสมเถ้ าลอยที่
5, 10 และ 20 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํา้ หนักแห้ ง ดินบวมตัวมีร้อยละการบวมตัวเท่ ากับ 3.35, 2.04 และ 0.51 ตามลําดับเมื่อบดอัดแบบ
มาตรฐาน และเมื่อบดอัดแบบสู งกว่ ามาตรฐานดินบวมตัวมีร้อยละการบวมตัวเท่ ากับ 16.93, 11.93 และ 9.12 ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: การปรับปรุ งดิน ดินบวมตัว การบดอัดดิน เถ้าลอย

N

Abstract

This paper proposes an effect of Mae Moh fly ash on swelling behavior of compacted swelling soil using soil
compaction technique with varies of fly ash amount. The Atterberg’s Limits test results of soil mixed with fly ash
reveal that the Plasticity Index have trend to decrease when increase in fly ash content and low of volume change
when increase in water content . The compaction of untreated soil showed soil swell value is 13.66 percent for
standard proctor compaction method and 35.18 percent for modified proctor compaction method. After mixed
with fly ash, the percent of soil swell was significantly decreased when increased in fly ash amount. The standard
proctor compaction test show the percent swell of soil are 3.35, 2.04 and 0.51 when fly ash amount of 5, 10 and
20 percent by dry weight, respectively. In addition, the modified proctor compaction test revealed that the percent
swells of soil are 16.93, 11.93 and 9.21 when fly ash amount of 5, 10 and 20 percent, respectively.
Keyword: Soil improvement, Swelling soil, Soil compaction, Fly ash
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งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของเถ้าลอยแม่
เมาะที่ มีต่อพฤติ กรรมการบวมตัวของดิ นบวมตัวที่ ถูกบดอัด
โดยทําการทดสอบการบดอัดทั้งแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่า
มาตรฐาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบวมตัวและหาแนวทางการ
ลดปริ มาณการบวมตัว ซึ่ งจะช่วยบรรเทาปั ญหาการบวมตัวของ
ดินอันเป็ นสาเหตุหนึ่งของการทรุ ดตัวของฐานรากอาคารได้

1. บทนํา
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ปั จ จุ บ ัน นี้ ปั ญ หาทางด้า นวิ ศ วกรรมปฐพี ที่ ม ัก เผชิ ญ ใน
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร หรื อหลังจากการก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ ส่ วนใหญ่จะเกี่ ยวข้องกับคุ ณสมบัติของดิ นรองรั บ
ฐานรากที่ไม่เหมาะสมเช่น ค่ากําลังแบกทานและกําลังรับแรง
เฉื อนของดินมีค่าตํ่า แต่สาเหตุอีกประการหนึ่ งที่ควรพิจารณา
คื อ ดิ น ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นดิ น บวมตัว (Expansive soil หรื อ
Swelling soil) โดยพฤติกรรมการขยายตัวของดินบวมตัวใน
สภาพเปี ยกจะทําให้เกิ ดแรงดันดิ นกระทําต่อ ฐานรากอาคาร
และเมื่ อ ดิ น อยู่ใ นสภาพแห้ง จะหดตัว เกิ ด เป็ นช่ อ งว่า งและรู
โพรง หรื อที่เรี ยกกันว่า ดินหลวม ส่ งผลให้เกิดปั ญหาการทรุ ด
ตัวของฐานรากอาคารตามมา
ผลการวิจยั เกี่ยวกับดินบวมตัวของของ Lin และ Cerato [1]
พบว่าเมื่อทําการวิเคราะห์แร่ องค์ประกอบของดินบวมตัวด้วย
วิธี X-ray diffraction หรื อ XRD ดินบวมตัวจะมีองค์ประกอบ
ส่ วนใหญ่ เ ป็ นแร่ ดิ น เหนี ย วจํา พวกมอนท์ ม อริ ลโลไนต์
(Montmorillonite) ดังแสดงผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 1 แร่ ดิน
เหนี ย วดังกล่ าวมี คุ ณ สมบัติ ข ยายตัวมากเมื่ อ เปี ยกนํ้า และหด
ตัวอย่างรุ นแรงในสภาพแห้ง และมักจะพบแร่ ดินเหนียวชนิดนี้
ในบริ เวณพื้นที่ก่ ึงแห้งแล้งและแห้งแล้งสู ง สําหรับในประเทศ
ไทยมี รายงานการพบดิ นบวมตัวที่ บริ เวณอําเภอเมื อง จังหวัด
นครราชสี มา และอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง เป็ นต้น
นักวิจยั หลายท่านได้พยายามศึกษาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นจากดินบวมตัว Rahmat และ Kinuthia [2] เสนอว่าการ
ใช้เทคนิคบดอัดดินที่เหมาะสมร่ วมกันกับสารผสมเพิ่มเช่น ปูน
ขาว ปูนซี เมนต์ หรื อกากตะกรันโลหะบางประเภท สามารถลด
ปริ มาณการบวมตัวของดินและช่วยเพิ่มค่าความเป็ นพลาสติก
ให้สูงขึ้นได้ Neeraja และ Narasimha Rao [3] พบว่าที่สัดส่ วน
ผสมระหว่างเถ้าลอย (Fly ash) 10 เปอร์ เซ็นต์และเถ้าแกลบ 10
เปอร์ เซ็นต์โดยนํ้าหนักแห้งมีผลช่วยปรับปรุ งเพิ่มกําลังรับแรง
เฉื อ นและลดปริ ม าณการบวมตัว ของดิ น ได้ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Rashid และคณะ [4] เสนอว่าการบดอัดดินด้วย
พลังงานที่เหมาะสม ณ ตําแหน่งที่มีปริ มาณความชื้นเหมาะสม
สามารถช่ ว ยลดปริ มาณการบวมตัว ของดิ น ลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด

ch

ภาพที่ 1 : การวิเคราะห์แร่ องค์ประกอบของดิ นบวมตัวด้วยวิธี
X-ray diffraction (M = montmorillonite, I = illite and
K = potassium) [1]
2. วัสดุและวิธีการวิจัย
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2.1 วัสดุ
ดิ น บวมตัว ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย นี้ เก็ บ ตัว อย่า งมาจากบริ เ วณ
โรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง จากการ
ทดสอบพบว่าดิ นบวมตัวประกอบไปด้วยดิ นตะกอนปนดิ น
เหนี ยว 89.33 เปอร์ เซ็นต์ มีค่า Specific gravity = 2.59, Liquid
Limit (%) = 83, Plastic Limit (%) = 25 และ Plastic Index (%)
= 58 เมื่อจําแนกดินตามเกณฑ์กาํ หนดของระบบ Unified soil
Classification System (USCS) จัดเป็ นดินประเภท CH
สําหรั บ เถ้าลอยที่ ใช้จ ะเก็บ ตัวอย่างจากโรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีองค์ประกอบหลักทางเคมีได้แก่
SiO2 = 29.15%, Al2O3 = 15.66%, Fe2O3 = 15.97%, SO3 =
4.98%, CaO = 23.05%, MgO = 2.15%, Loss of ignition 2.11%
และองค์ประกอบอื่นๆ = 6.93% เมื่ อจําแนกประเภทตาม
มาตรฐาน ASTM C618 พบว่าจัดอยูใ่ นประเภท Class C
เหตุผลที่เลือกใช้เถ้าลอยแม่เมาะเนื่ องจากเป็ นวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าซึ่ งอยู่ใกล้กบั บริ เวณที่ พบดิ น
บวมตัว ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการขนส่ ง
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ภาพที่ 3 : แสดงอุปกรณ์ สําหรับทดสอบการบวมตัวอิ สระแบบ
ทิศทางเดียว

ขั้นตอนที่ 3 นําดินบวมตัวที่ถูกปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอย
ในปริ มาณ 5, 10 และ 20 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ้าหนักแห้ง มาทําการ
บดอัด ทั้ง แบบมาตรฐานและแบบสู ง กว่า มาตรฐาน ณ จุ ด ที่
ปริ มาณความชื้ นเหมาะสมซึ่ งสามารถหาได้จากขั้นตอนที่ 2
จากนั้ นนํา มาทดสอบการบวมตัว อิ ส ระแบบทิ ศ ทางเดี ย ว
เช่ นเดี ย วกันกับขั้นตอนที่ 2 เพื่อ เปรี ยบเที ยบผลการทดสอบ
ระหว่ า งดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ป รั บ ปรุ งคุ ณ ภาพกับ ดิ น ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพด้วยเถ้าลอย

ch

ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาความเป็ นไปได้เบื้องต้นในการนํา
เถ้าลอยมาใช้งาน

06

เก็บตัวอย่างดินบวมตัวและเถ้าลอย
และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

ทิศทางเดียวตามมาตรฐาน ASTM D4546-96 เพื่อหาปริ มาณ
การบวมตัว ณ จุดที่ปริ มาณความชื้ นเหมาะสมอันเนื่ องมาจาก
การบดอัดทั้งแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน โดยภาพ
ที่ 3 แสดงอุปกรณ์ทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียว

Ed

2.2 วิธีการวิจัย
หลังจากทําการสํารวจพื้นที่ที่เป็ นแหล่งดินบวมตัวพร้อมทั้ง
ดําเนิ นการเก็บวัสดุ ตวั อย่างดิ นบวมตัวและเถ้าลอยเรี ยบร้ อ ย
แล้ว จึงนําตัวอย่างวัสดุดงั กล่าวมาดําเนิ นการทดสอบ ดังแสดง
ขั้ นตอนการทดสอบในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารตามภาพที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษาความเป็ นไปได้เบื้องต้นในการนํา
เถ้าลอยมาประยุกต์ใช้งาน โดยทําการผสมดินบวมตัวรวมกับ
เถ้าลอยที่สัดส่ วนต่างๆ ที่ 5, 10 และ 20 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ้าหนัก
แห้ ง แล้ว นํา มาทดสอบหาค่ า ขี ด จํา กัด ของอัต เตอร์ เ บิ ร์ ก
(Atterberg’s Limits)
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ขั้นตอนที่ 2: ทําการบดอัดดินและทดสอบการบวมตัว
ของดินที่ไม่ได้ปรับปรุ งคุณภาพ

N

ขั้นตอนที่ 3: ทําการบดอัดดินและทดสอบการบวมตัว
ของดินที่ถกู ปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอย
วิเคราะห์และสรุ ปผล

ภาพที่ 2 : วิธีการดําเนินงานวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ

ขั้นตอนที่ 2 นําดิ นบวมตัวที่ ไม่ได้ปรั บปรุ งคุ ณภาพมาทํา
การทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน (ASTM D698) และการ
บดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน (ASTM D1557) เพื่อหาค่าความ
หนาแน่นแห้งสู งสุ ด (Maximum dry density หรื อ MDD) และ
ปริ มาณความชื้นที่เหมาะสม (Optimum moisture content หรื อ
OMC) หลังจากบดอัดแล้วนํามาทดสอบการบวมตัวอิสระแบบ

NCTechEd06TTC03

3. ผลการทดสอบและวิจารณ์

3.1 ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 1
เมื่อทดลองนําเถ้าลอยที่สัดส่ วนต่างๆ มาผสมกับดินบวมตัว
พบว่าค่าขีดจํากัดเหลว (Liquid Limit, LL) มีแนวโน้มลดลง
และค่าขีดจํากัดพลาสติก (Plastic Limit, PL) มีแนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้นตามปริ มาณของสัดส่ วนผสมของเถ้าลอยที่ เพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลโดยตรงต่อค่าดัชนี ความเหนียว (Plasticity Index, PI) ซึ่ ง
มี แนวโน้มลดลงเมื่ อปริ มาณเถ้าลอยเพิ่มสู งขึ้ น ดังแสดงตาม
ภาพที่ 4 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเถ้าลอยมีอิทธิ พลทําให้
ดินมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริ มาตรน้อยลงเนื่องจากมีความ
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เป็ นพลาสติกมากขึ้น และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริ มาตร
น้อ ยลง จากผลการทดสอบค่ า ขี ด จํา กัด ของอัต เตอร์ เ บิ ร์ ก นี้
แสดงให้เห็ นว่ามี ความเป็ นไปได้ที่จะนําเถ้าลอยมาใช้ในการ
ปรับปรุ งคุณภาพของดินบวมตัวเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบวม
ตัวของดิ นและหาแนวทางการลดปริ มาณการบวมตัวของดิ น
ต่อไป
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เริ่ ม มี แ นวโน้ม ลดลงเล็กน้อ ยในช่ ว ง 15 นาที ต่อ มา ณ เวลา
ทดสอบประมาณ 3,800 นาทีเริ่ มสังเกตเห็นการลดลงของอัตรา
การบวมตัวได้ชัด เจนมากยิ่งขึ้ น จนกระทั่ง เกื อ บคงที่ ที่ เ วลา
ประมาณ 11,000 นาที โดยมีปริ มาณการบวมตัวสู งสุ ด 13.66
เปอร์เซ็นต์

Moisture content (%)

ภาพที่ 5 : ผลการทดสอบการบดอัดดินบวมตัวที่ไม่ได้ปรับปรุ ง
คุณภาพ

ch

Fly ash (%)
ภาพที่ 4 : ผลการทดสอบค่าขีดจํากัดของอัตเตอร์ เบิร์กของดินบวม
ตัวเมื่อผสมเถ้าลอยที่สดั ส่ วนต่างๆ
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3.2 ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 2
ผลทดสอบการบดอัดดิ นบวมตัวที่ ไม่ได้ปรั บปรุ งคุณภาพ
แสดงตามภาพที่ 5 พบว่าการบดอัดดินแบบมาตรฐานจะให้ค่า
ความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด 14.62 kN/m3 ที่ปริ มาณความชื้น
เหมาะสม 25 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สํ า หรั บ การบดอัด แบบสู ง กว่ า
มาตรฐานให้ค่าความหนาแน่นแห้งสู งสุ ด 17.17 kN/m3 ที่
ปริ มาณความชื้นเหมาะสม 18 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นการบดอัดแบบ
สู งกว่ามาตรฐานจะให้ค่าความหนาแน่ นแห้งสู งสุ ดที่มากกว่า
แต่จะมีปริ มาณความชื้นเหมาะสมตํ่ากว่า
การทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียวของดินบวม
ตัว ที่ ไ ม่ ไ ด้ป รั บ ปรุ งคุ ณภาพหลัง จากบดอัด แบบมาตรฐานที่
ปริ มาณความชื้ นเหมาะสม 25 เปอร์ เซ็ นต์แสดงตามภาพที่ 6
โดย “Swell (%)” หมายถึงอัตราส่ วนระหว่างปริ มาณการบวม
ตัว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะทดสอบต่ อ ความหนาของตัว อย่า งดิ น
เริ่ มต้น จากผลทดสอบพบว่าดินตัวอย่างมีอตั ราการบวมตัวที่สูง
มากในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการทดสอบ อัตราการบวมตัว
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ภาพที่ 6 : ผลทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียว หลังจาก
บดอัดดิ นบวมตัวที่ไม่ได้ปรับปรุ งคุณภาพ (บดอัดแบบ
มาตรฐาน)

การทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียวของดินบวม
ตั ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ งคุ ณ ภาพหลั ง จากบดอั ด แบบสู ง กว่ า
มาตรฐานที่ปริ มาณความชื้นเหมาะสม 18 เปอร์ เซ็นต์แสดงตาม
ภาพที่ 7 จากผลทดสอบพบว่าดินตัวอย่างมีอตั ราการบวมตัวที่
235
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คงที่ ในทุ กๆ ตัวอย่าง ทั้งนี้ ปริ มาณการบวมตัวมี ค่าลดลงตาม
ปริ มาณของเถ้าลอยที่ เพิ่ม ขึ้ นเช่ นเดี ย วกันกับการบดอัดแบบ
มาตรฐาน โดยสัดส่ วนผสมเถ้าลอยที่ 5, 10 และ 20 เปอร์ เซ็นต์
ให้ค่าปริ มาณบวมตัวสู งสุ ดเท่ากับ 16.93, 11.93 และ 9.12
เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
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สู งมากในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการทดสอบเช่นเดียวกันกับ
ผลการทดสอบการบดอัดแบบมาตรฐาน โดยอัตราการบวมตัว
ของดิ นตัวอย่างเริ่ มมี แนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่ วง 15 นาที
และมี แนวโน้มลดลงจนกระทัง่ ค่อนข้างคงที่ ที่เวลาประมาณ
8,000 นาที โดยมี ปริ มาณการบวมตัวของดิ นสู งสุ ดเท่ากับ
35.18 เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 8 : ผลทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียว หลังจาก
บดอัดดินบวมตัวที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอย (บดอัด
แบบมาตรฐาน)
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ภาพที่ 7 : ผลทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียว หลังจาก
บดอัดดิ นบวมตัวที่ไม่ได้ปรับปรุ งคุณภาพ (บดอัดแบบ
สูงกว่ามาตรฐาน)

N

3.3 ผลการทดสอบขั้นตอนที่ 3
ผลทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียวของดินบวม
ตัว ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพด้ว ยเถ้า ลอยหลัง จากบดอัด แบบ
มาตรฐานที่ปริ มาณความชื้นเหมาะสม 25 เปอร์ เซ็นต์แสดงตาม
ภาพที่ 8 ผลทดสอบพบว่าดินตัวอย่างมี อตั ราการบวมตัวที่ สูง
ในช่วงแรกของการทดสอบ และมีโน้มลดลงจนค่อนข้างคงที่
ในทุกๆ ตัวอย่าง ทั้งนี้ปริ มาณการบวมตัวมีค่าลดลงตามปริ มาณ
ของเถ้าลอยที่เพิ่มขึ้นโดยสัดส่ วนผสมเถ้าลอยที่ 5, 10 และ 20
เปอร์ เซ็นต์ ให้ค่าปริ มาณบวมตัวสู งสุ ดเท่ากับ 3.35, 2.04 และ
0.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ภาพที่ 9 แสดงผลทดสอบการบวมตัวอิ ส ระแบบทิ ศทาง
เดียวของดินบวมตัวที่ถูกปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอยหลังจาก
บดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานที่ ปริ มาณความชื้ นเหมาะสม 18
เปอร์ เซ็นต์ จากผลทดสอบพบว่าดินตัวอย่างมีอตั ราการบวมตัว
ที่สูงในช่วงแรกของการทดสอบ และมีโน้มลดลงจนค่อนข้าง
NCTechEd06TTC03

ภาพที่ 9 : ผลทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียว หลังจาก
บดอัดดินบวมตัวที่ปรับปรุ งคุณภาพด้วยเถ้าลอย (บดอัด
แบบสูงกว่ามาตรฐาน)

จากผลการศึ ก ษาผลกระทบของเถ้า ลอยแม่ เ มาะที่ มี ต่ อ
พฤติกรรมการบวมตัวของดิ นบวมตัวที่ ถูกบดอัด โดยทําการ
ทดสอบการบดอัดทั้งแบบมาตรฐานและแบบสู งกว่ามาตรฐาน
สามารถสรุ ปผลดังแสดงตามตารางที่ 1 พบว่าการบดอัดดิน ณ
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ตําแหน่งที่ปริ มาณความชื้นและปริ มาณเถ้าลอยที่เหมาะสมนั้น
สามารถช่วยลดปริ มาณการบวมตัวของดินได้ โดยเมื่อผสมเถ้า
ลอยในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้ปริ มาณการบวมตัวของ
ดิ น บวมตัว มี แ นวโน้ ม ลดลง ทั้ง นี้ การบดอัด แบบสู ง กว่ า
มาตรฐานซึ่ งพลังงานการบดอัดที่ สู ง กว่า นี้ ท าํ ให้ดิน เกิ ด การ
ยุบตัวในปริ มาณมาก พฤติ กรรมโดยทัว่ ไปของดิ นเมื่ อ มี แรง
กระทําทําให้ดินเกิ ดการยุบตัว ดิ นจะทําการปรั บตัวเพื่อเข้าสู่
สภาวะสมดุล ส่ งผลทําให้แรงดันดินมีมากขึ้นและเกิดการบวม
ตัวในปริ มาณที่มากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดินที่มีแร่ องค์ประกอบที่
มีคุณสมบัติบวมตัวได้ง่ายเช่น จําพวกมอนท์มอริ ลโลไนต์ เป็ น
ต้น ดังนั้นการบวมตัวของดินเมื่อบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐาน
จึ งมี ค่าสู งกว่าการบดอัดแบบมาตรฐานที่ ใช้พลังงานน้อยกว่า
และเกิดการยุบตัวของดินน้อยกว่า

4. สรุ ปผล
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การศึกษาผลกระทบของเถ้าลอยแม่เมาะที่มีต่อพฤติกรรม
การบวมตัวของดินบวมตัวที่ถกู บดอัด ทําให้ทราบถึงพฤติกรรม
การบวมตัวของดินเมื่อมี แรงกดทับมากระทํา และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความมัน่ คง
ของฐานรากอาคารอันเนื่ องมาจากดินบวมตัวได้ โดยแนวทาง
เบื้องต้นที่ช่วยบรรเทาผลกระทบการบวมตัวของดินได้แก่ การ
ใช้เ ทคนิ ค การบดอัด ดิ น ร่ ว มกับ การผสมเถ้า ลอย ดัง นั้น การ
เลือกใช้วธิ ีการบดอัดดินที่เหมาะสมร่ วมกันกับการผสมเถ้าลอย
ในปริ มาณที่เพียงพอ จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพการลดปริ มาณการ
บวมตัวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการอย่างสู งสุ ด และยัง
ช่วยประหยัดงบประมาณในการบํารุ งซ่ อมแซมฐานรากอาคาร
ที่ เ สี ย หายอัน เนื่ อ งมาจากพฤติ ก รรมของดิ น บวมตัว ได้อี ก
ประการหนึ่ง

ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบการบดอัด
ชนิดของดิน
บดอัดมาตรฐาน บดอัดสู งกว่ ามาตรฐาน
Swell (%)
Swell (%)
ไม่ผสมเถ้าลอย
13.66
35.18
ผสมเถ้าลอย 5%
3.35
16.93
ผสมเถ้าลอย 10%
2.04
11.93
ผสมเถ้าลอย 20%
0.51
9.12

5. กิตติกรรมประกาศ
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ขอขอบคุ ณ ผศ.ดร.พิ ท ยา แจ่ ม สว่า ง ภาควิช าวิศ วกรรม
โยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.พานิ ช วุฒิ พ ฤกษ์
ภาควิ ช าครุ ศาสตร์ โยธา คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่ ช่วย
สนับสนุ นวัสดุวิจยั และให้คาํ แนะนํามาโดยตลอดจนงานวิจยั
สําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

การบดอัดแบบสู งกว่ามาตรฐานนี้ เป็ นการจําลองพฤติกรรม
การบวมตัวของดิ นเมื่ อต้องรั บนํ้าหนักกระทําที่ มีค่ามาก เพื่อ
นํา ไปใช้ใ นการทํา นายพฤติ ก รรมการบวมตัว ของดิ น ว่ า มี
แนวโน้มเป็ นอย่างไรเช่ น ปริ มาณการบวมตัว และอัตราการ
บวมตัวของดิน เป็ นต้น และจากพฤติกรรมดังกล่าวซึ่ งอาจเกิด
ลักษณะการบวมตัวที่ไม่เท่ากันจะส่ งผลกระทบทําให้แรงดัน
ดิ น ไม่ เ ท่ า กั น และเกิ ด การทรุ ดตัว ไม่ เ ท่ า กั น ในฐานราก
ก่อให้เกิดความเสี ยหายของโครงสร้างที่วางอยูบ่ นฐานรากนั้นๆ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง อาคารขนาดใหญ่ ซ่ ึ งมี น้ ํา หนั ก กดทับ ที่
ค่อนข้างมากลงสู่ ฐานราก หากมีการก่อสร้างอาคารอยูบ่ นดินที่
มี คุณสมบัติบวมตัวสู งอาจส่ งผลต่อความมัน่ คงของฐานราก
อาคาร เมื่ อ ปล่ อ ยไว้เ ป็ นระยะเวลานานโดยไม่ ด ํา เนิ น การ
ปรับปรุ งแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจส่ งผลทําให้เกิดการวิบตั ิ
ของอาคารตามมาได้
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Research-Based Development of Research
for Learning Development Course Teaching Method

06

กรรณิ การ์ ภิรมย์ รัตน์ และสุราษฎร์ พรมจันทร์

Ed

หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ.
ภาควิชาครุ ศาสตร์ เครื่ องกล คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มจพ.
E-mail : bhiromrat@hotmail.com , spr@kmutnb.ac.th

ch

บทคัดย่ อ

C
Te

การวิจัยครั้ งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ น
ฐาน และเพื่อศึกษาความคิ ดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยใช้
การวิจัยเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี ค้ ื อผู้เกี่ยวข้ องกับการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ ง ได้ แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา ซึ่ งประกอบด้ วย ผู้บริ หาร หั วหน้ าสาขาวิชา และอาจารย์ ผ้ ูสอนวิชาการวิจัยเพื่ อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ จํานวน 21 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เครื่ องมือที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม

N

แบบประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่ งจะสอบถามความคิ ดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบ และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่ า (1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานประกอบด้ วย
การดําเนินงานใน 3 ส่ วน ได้ แก่ ส่ วนที่ 1 บทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ ส่ วนที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ ผ้ สู อน ส่ วน
ที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยน (2) ผู้เกี่ยวข้ องเห็นด้ วยกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐานอยู่ในระดับมาก ( X =4.31) ดังนั้นสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอนที่
สร้ างขึน้ คณะครุ ศาสตร์ หรื อคณะศึ กษาศาสตร์ ที่ จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาวิจัยสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการจั ดการ
เรี ยนการสอนได้
คําสํ าคัญ : รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน, การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้, การวิจยั เป็ นฐาน
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The purpose of this research is to develop teaching method in Research for Learning Development Course and to
study people suggestion on this course. The research process start with analyse concept, theory and research which
involve in Bachelor of Education Program’s teacher research (5years) and research-based learning management.
Afterward , synthesis the teaching method in Research for Learning Development Course which base on the process that
created by Faculty of Education of Rajabhat University.
The sample of this research is people who involved in Research for Learning Development course; Faculty of
Education of Chadrakasem Rajbhat University , Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Suan Sunandha
Rajabhat University. The sample comprise with 21 people who can be divided into executive , head of program and
teacher who teach in Research for Learning Development course. The sample was selected by Purposive selection
data is analyzed by calculating mean and Standard Deviation.

06

method .Research tool is five scale rating questionnaire which question about teaching process. Research

Research has found that (1) The teaching method used in Research for Learning Development Course consist of three

Ed

key elements ; first, role and responsibility of academic committee ; second, teacher development ; third, teaching
process and academic record evaluation (2) People who involved in Research for Learning Development course agree
with research-based learning method and course developing process ( X =4.31). Therefore, it can be validly concluded

ch

that research-based learning method can adopted by Faculty of Education as a model of teaching in Research course.
Keyword: teaching method, research for learning development, research-based

ดังนั้น คณะครุ ศาสตร์ จึ งกําหนดให้มีการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับการทําวิจยั โดยกําหนดให้
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้ศึกษารายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ซึ่ งจัดเป็ นวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อ
ฝึ กให้ นั ก ศึ ก ษามี ท ัก ษะการทํา วิ จัย โดยสามารถที่ จ ะเขี ย น
โครงการวิ จัย นํา เสนอโครงการวิ จัย ดํา เนิ น การวิ จัย เขี ย น
รายงานการวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั ได้ [2] ทั้งนี้ จากการ
ประเมินผลงานวิจยั ของนักศึกษาที่ผา่ นมา ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การสอบถามอาจารย์ผูส้ อน พบว่า ผลงานวิจัย ของนัก ศึ ก ษา
จําแนกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผลงานวิจยั ที่ดาํ เนินการตาม
แผนปฏิ บ ัติ ก ารและถู ก ต้อ งตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย กลุ่ ม ที่ 2
ผลงานวิจยั ที่ดาํ เนินการตามแผนปฏิบตั ิการแต่ผลการวิจยั ยังไม่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั กลุ่มที่ 3 ไม่สามารถดําเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการแต่ผลการวิจยั ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจยั และ
กลุ่ม ที่ 4 ไม่ ส ามารถดํา เนิ น การตามแผนปฏิ บ ัติ การและ
ผลการวิจยั ยังไม่ถูกต้องตามระเบี ยบวิธีวิจยั จากสภาพปั ญหา
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1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นสถาบันที่มีหน้าที่
หลักในการผลิตครู ระดับปริ ญญาตรี เพื่อทําหน้าที่สอนผูเ้ รี ยน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ่ งคณะครุ ศาสตร์ ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนการ
สอนให้กบั นักศึ กษาตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ แ ละ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสู ตร 5 ปี ) ที่กาํ หนดให้คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์จะต้องมีความรอบรู้และมี ความสามารถประยุกต์
ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ด้ า นความรู้ กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
ลึกซึ้ ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจยั และการวิจยั ในการ
ต่อยอดความรู้ใหม่ [1]
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

239

NCTechEd06 TTC04

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

รู ป แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น จะต้อ งได้รั บ การพิ สู จ น์ ห รื อ ทดสอบว่า มี
ประสิ ทธิภาพสามารถนําไปใช้จดั การเรี ยนการสอนได้

06

2.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
แนวทางในการใช้การวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้มี 4 แนวทาง
คือ แนวที่ 1 ครู ใช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้แนวที่ 2
ผูเ้ รี ย นใช้ผ ลการวิจัย ในการเรี ย นรู้ แนวที่
3
ครู ใ ช้
กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้ แนวที่ 4 ผูเ้ รี ยนใช้
กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู้ คือ ผูเ้ รี ยนลงมือวิจยั เอง โดยครู
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนดําเนิ นการตามขั้นตอนการวิจยั ต่างๆ อย่างมี
คุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ [4]
ดัง นั้น การจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้ก ารวิจัย เป็ นฐาน
ครู ผสู้ อนสามารถนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ในประเด็นที่สนใจ
ด้ว ยการลงมื อ ปฏิ บ ัติ ก ารวิจัย ด้ว ยตนเอง ทั้ง นี้ ครู ผูส้ อนควร
เลือกแนวทางการสอนที่ใช้การวิจยั เป็ นฐานให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและบริ บทของรายวิชา
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การดําเนิ นงานวิจยั ของนักศึกษาดังกล่าว ส่ งผลกระทบต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผสู้ อนทําให้อาจารย์ผสู้ อนไม่
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนที่วาง
ไว้ อี ก ทั้ง ยัง ส่ ง ผลต่ อ การเรี ยนรู้ แ ละทัก ษะการทํา วิ จัย ของ
นักศึกษาทําให้ผลงานวิจยั ยังขาดคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็ นฐาน ถือเป็ น
การจัด การเรี ย นการสอนแบบหนึ่ ง ที่ ส ามารถพัฒ นาผูเ้ รี ย น
เนื่ อ งจาก การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น กระบวนการวิ จัย
(Research – Based Instruction) เป็ นการจัดสภาพการณ์ของการ
เรี ยนการสอนที่ให้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั หรื อผลการวิจยั
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ โดยอาจใช้
กระบวนการวิจยั ประกอบการสอนเนื้ อหาสาระ ใช้ผลการวิจยั
มาเป็ นเนื้ อ หาสาระในการเรี ยนรู้ ใช้ก ระบวนการวิ จัย ใน
การศึกษาเนื้อหาสาระ หรื อให้ผเู้ รี ยนลงมือทําวิจยั โดยตรง หรื อ
ช่วยฝึ กฝนทักษะการวิจยั ต่าง ๆ ให้แก่ผเู้ รี ยน [3]
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทําการศึกษา
และสร้างรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน เพื่อให้คณะครุ ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นํา ไปใช้ เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นา
นักศึ กษาให้มีความรู้ และทักษะการทําวิจัยที่ มีคุณภาพ อีกทั้ง
นัก ศึ ก ษายัง มี ป ระสบการณ์ ต รงในการปฏิ บ ัติ ก ารวิ จัย และ
สามารถนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทําวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองในอนาคตต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
2. เพื่อ ศึ ก ษาความคิ ดเห็ น ของผูเ้ กี่ ยวข้อ งต่อ รู ป แบบการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดย
ใช้การวิจยั เป็ นฐาน
2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของรู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน หมายถึ ง แบบแผนการ
เรี ยนการสอนที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎี ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน และ
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2.3 หลักสู ตรรายวิชาการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
หลักสู ตรรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้หรื อวิชาการ
วิจยั ทางการศึกษา เป็ นหลักสู ตรที่กาํ หนดในกลุ่มวิชาชีพครู เพื่อ
พัฒ นานัก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทัก ษะการทํา วิ จัย โดยกํา หนดให้
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จะได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจยั ทางการ
ศึกษา ทฤษฎีและรู ปแบบการวิจยั กระบวนการวิจยั สถิติเพื่อ
การวิจยั การใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา การฝึ ก
ปฏิ บ ั ติ ก ารวิ จั ย โดยการศึ ก ษาค้น คว้า งานวิ จั ย เพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เสนอโครงการเพื่อทําวิจยั ดําเนินการ
วิจยั เขียนรายงานการวิจยั และนําเสนอผลงานวิจยั [6]
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สราวุธ ชัยยอง [5] ได้ทาํ การศึกษาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐานเพื่อพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ในรายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า
นักเรี ยนมีพฤติกรรมดีข้ ึนในด้านการเรี ยน ด้านความสนใจ และ
ด้านการทํากิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวกในระดับสู งต่อการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีระดับความสามารถใน
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับดี
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สิ ริพงศ์ เพชรนาค [6] ได้ทาํ การศึ กษาการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ วิชาโครงการ พบว่า ผูเ้ กี่ ยวข้องเห็ นด้วยกับ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้วิชาโครงการในระดับมาก
และครู ผสู้ อนวิชาโครงการได้รับความรู้ในระดับมาก มีทกั ษะที่
นําไปใช้จดั การความรู้วิชาโครงการในระดับมาก และมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาครู ผสู้ อนวิชาโครงการในระดับ
มาก และนัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการจัด การ
ความรู้วชิ าโครงการในระดับมาก
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งพบว่า การจะ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถทําวิจยั ได้น้ นั ควรมีการจัดการเรี ยน
การสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาจะได้
มี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทําวิจัยอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั สามารถนําความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และ
พัฒ นาตนเองเมื่ อ เป็ นครู วิช าชี พ ในอนาคต การจัด การเรี ย น
การสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานถือเป็ นวิธีหนึ่ งที่เหมาะสมกับ
บริ บทของรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ เพราะนักศึกษา
จะได้รับการเรี ยนการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ ที่
นักศึกษาต้องทําผลงานวิจยั
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3.2 สร้ างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ซึ่ งรู ปแบบที่สร้าง
ขึ้นมีกระบวนการดําเนินการจําแนกออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
3.2.1 ส่ วนที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ฝ่ ายวิชาการแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐาน เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการตามรู ปแบบ
2) กรรมการฝ่ ายวิชาการกําหนดกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3) กรรมการฝ่ ายวิชาการสร้างหลักสู ตรการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผสู้ อน
4) กรรมการฝ่ ายวิ ช าการทํ า การติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
3.2.2 ส่ วนที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ผสู้ อน แบ่งออกเป็ น 4
ขั้นตอน ดังนี้
1) คณะครุ ศาสตร์ คดั เลือกอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
2) พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ส อนรายวิ ช าการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ โดยการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการตามหลักสู ตรที่
ฝ่ ายวิชาการกําหนด
3) อาจารย์ผสู้ อนที่ผ่านการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการทํา
การสร้างวัสดุการสอน ซึ่ งประกอบด้วยชุดการเรี ยนรู้และแบบ
ประเมินผลงาน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีข้ นั ตอนในการ
ดําเนินการดังนี้

3.
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3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง กับการ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดย
ใช้การวิจยั เป็ นฐาน
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คณะครุ ศาสตร์
1

กําหนดกิจกรรม
การจัดการเรี ยน

2

สร้างหลักสู ตร
การฝึ กอบรม

3

อาจารย์ผสู ้ อน
รายวิชาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้

5

พัฒนาอาจารย์ผสู ้ อน
โดยการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ

6

9

จัดการเรี ยน
การสอนรายวิชา
การวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู ้

การวิจยั
เป็ นฐาน

7

10

ประเมินผล
การเรี ยน

13

ผลการเรี ยน
ของนักศึกษา
(60%)

11

ผลงานของ
นักศึกษา
(40%)

12

8

Ed

สร้างวัสดุการสอน
1. ชุดการเรี ยนรู้ 2. แบบประเมินผลงาน

นักศึกษา
ชั้นปี ที่ 3

06

คณะกรรมการ
ฝ่ ายวิชาการฯ

ติดตามและประเมินผล

4

ภาพที่ 1 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน

3.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลกับผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป
3.6 เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยนําคู่มือดําเนิ นการการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ พ ร้ อ มกั บ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น นํ า เสนอ
รายละเอียดรู ปแบบต่อผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งหมด จํานวน 21 ท่าน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารคณะครุ ศาสตร์ จํานวน 4 ท่าน หัวหน้า
สาขาวิชา จํานวน 10 ท่าน และอาจารย์ผูส้ อนวิชาวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้หรื อวิชาวิจยั ทางการศึกษา จํานวน 7 ท่าน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัน ทรเกษม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยาและ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา ซึ่ งผูว้ ิ จัย ได้เ ก็บ รวบรวม
ข้อมูลด้วยตัวเองในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.
2556
3.7 นําแบบสอบถาม จํานวน 21 ชุ ด ที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ได้จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์
ข้อ มูลโดยการหาค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่าความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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4) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายใต้การ
ใช้การวิจยั เป็ นฐาน
3.2.3 ส่ วนที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยน แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) กําหนดกลุ่มนักศึกษาที่เรี ยนในรายวิชาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
2) อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนโดยการวิจยั เป็ นฐาน
3) อาจารย์ผู้ส อนกํา หนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนและ
ประเมินผลการเรี ยนของนักศึกษาระหว่างจัดการเรี ยนการสอน
4) อาจารย์ผูส้ อนกํา หนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนและ
ประเมินผลงานวิจยั ของนักศึกษา
5) อาจารย์ผสู้ อนรวบรวมคะแนนและประเมิ นผลการ
เรี ยนของนักศึกษา เพื่อส่ งให้ฝ่ายวิชาการของคณะต่อไป
3.3 สร้ างแบบสอบถามเพือ่ วัดความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ อง
ที่ มี ต่อ รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิช าการวิจัย เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับร่ างให้ ผ้เู ชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ตรวจสอบความเหมาะสม
และปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา
NCTechEd06 TTC04
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อด้านการพัฒนา
อาจารย์ผสู้ อน

3.8 สรุ ปผลการศึ กษา โดยพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) ความ
คิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

จากผลการวิเคราะห์ ข อ้ มูล (ภาพที่ 3) พบว่า ในภาพรวม
ผูเ้ กี่ ยวข้องเห็ นด้วย ( X =4.37) กับขั้นตอนการพัฒนาอาจารย์
ผูส้ อนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ด้ านที่ 3 การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการ
เรี ยน

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

Ed

06

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อการจัด
การเรี ยนการสอนรายวิชาการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้
การวิจยั เป็ นฐาน แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
ด้ านที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ

ch

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยน

C
Te

จากผลการวิเคราะห์ ข อ้ มูล (ภาพที่ 4) พบว่า ในภาพรวม
ผูเ้ กี่ยวข้องเห็นด้วย ( X =4.39) กับขั้นตอนการจัดการเรี ยนการ
สอนและการประเมินผลการเรี ยนของอาจารย์ผสู้ อน

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อด้านบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อรู ปแบบ

N

จากผลการวิเคราะห์ ข อ้ มูล (ภาพที่ 2) พบว่า ในภาพรวม
ผูเ้ กี่ยวข้องเห็นด้วย ( X =4.33) กับขั้นตอนการกําหนดบทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
ด้ านที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ผสู้ อน
ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนฯ

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ภาพที่ 5) พบว่าผูเ้ กี่ยวข้องเห็น
ด้วย ( X =4.14) กับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน และเห็น
ด้วย ( X =4.31) กับขั้นตอนการดําเนินการทั้ง 3 ด้าน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า (1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็ นฐานที่
สร้างขึ้นประกอบด้วยการดําเนิ นงานใน 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1
บทบาทและหน้ าที่ ของคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ เริ่ มจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ เพื่อกําหนดกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนการสอน จากนั้นทําการสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
อาจารย์ผู้ส อน และทํา หน้ า ที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดําเนิ นงาน ส่ วนที่ 2 การพัฒนาอาจารย์ ผ้ ูสอน เริ่ มจากการ
คัดเลือกอาจารย์ผูส้ อน เพื่อเข้ารับการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการใน
การสร้างวัสดุการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ส่ วนที่ 3 การ
จั ดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยน เริ่ มจาก
อาจารย์ผสู้ อนดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ล งมื อ ปฏิ บ ั ติ ก ารวิ จั ย ตาม
กระบวนการวิจัย และอาจารย์ทาํ การติ ดตามและประเมิ นผล
การเรี ยนและผลงานวิจยั ของนักศึกษา (2) ผูเ้ กี่ยวข้องเห็นด้วย
กับ รู ป แบบการจั ด การเรี ยนการสอนรายวิ ช าการวิ จัย เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานอยูใ่ นระดับมาก
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สร้างขึ้น
คณะครุ ศาสตร์ หรื อคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีการจัดการเรี ยนการ
สอนในรายวิชาวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของหลักสูตร
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การวิ จั ย ครั้ งนี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการอนุ รั กษ์ และการพั ฒ นาหั ต ถกรรมจั ก สานพื ้น บ้ าน ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุ่มจั กสาน ตําบลบางเจ้ าฉ่ า อําเภอโพธิ์ ทอง จั งหวัดอ่ างทอง กลุ่มเป้ าหมาย คื อ ประธานวิ สาหกิ จชุ มชนกลุ่มจั กสาน จํานวน
8 คน เลือกเฉพาะกลุ่มที่ได้ รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ไทย ปี พ.ศ. 2553 ในระดับ 3-5 ดาว เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจัย คื อ แบบสั มภาษณ์ แบบสั งเกต และแบบบันทึ ก วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ และการวิเคราะห์ เนือ้ หา ผล
การศึกษา การอนุรักษ์ งานหั ตถกรรมจักสานพืน้ บ้ านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่ า (1) รู ปแบบของงานจักสาน คือ กระบุง กระจาด

N

และตะกร้ า เป็ นงานหั ตถกรรมในทุกกระบวนการผลิ ต (2)

ลวดลาย ใช้ ลายแม่ บทซึ่ งเป็ นลายดั้งเดิ ม (3)

สี สันของงาน

จักสานใช้ วิธีการรมควันแบบดั้งเดิมหรื อที่ เรี ยกว่ า สี รมควัน (4) การใช้ ประโยชน์ วิ สาหกิ จชุ มชน 7 กลุ่ม ผลิตเครื่ องจักสาน
เพื่ อนํามาใช้ ประโยชน์ ในครั วเรื อน ส่ วนอี ก 1 กลุ่ม ผลิตเพื่ อจําหน่ าย ส่ วนการพัฒนางานหั ตถกรรมจั กสานพื น้ บ้ านของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม พบว่ า (1) รู ปแบบ มีการผสมผสานงานหั ตถกรรมและใช้ เครื่ องจักร (2) ลวดลายมีการพัฒนา
เป็ นลวดลายต่ าง ๆ ที่ ผสมผสานระหว่ างภูมิปัญญาและการคิ ดค้ นขึน้ มาใหม่ จากสมาชิ กของแต่ ละกลุ่ม (3)

สี สันมีการพัฒนา

โดยการย้ อมสี สังเคราะห์ และทานํา้ มันเคลือบเงา (4) การใช้ ประโยชน์ เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดการจําหน่ าย
คําสํ าคัญ การอนุรักษ์ การพัฒนา หัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

245

NCTechEd06TTC05

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

Abstract
The objective of this research was to conservative and development of local basketry handy craft of community
enterprise group, Bangchaocha Sub-District, Phothong District, Angthong Province. The target group was 8 basketry
product community enterprise leaders which was selected 3-5 star OTOP in A.D.2010. Data was corrected by using
interview form, observation form, and field note. Frequency, percentage, and content analysis were used to analyze
data.
The results were as follow: Conservation of basketry product was found that; (1) a form issue was square basket,
flat basket, and basket that made by handy craft of all process ; (2) a design issue was original Maebot esign; (3) a
color issue was smoke color, and (4) a utility issue was use in household (5) community enterprise) and sell

06

(1)community enterprise). Development of basketry product found that; (1) a form issue was handy craft andmachine;
(2) a design issue was essential design; (3) a color issue was synthetic color and lacquer, and (4) a utilityissue was
product development to increase selling.

Ed

Keywords: Conservative, Development, Local Basketry Handicraft, Community Enterprise, Angthong Province
1. บทนํา
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1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
งานหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน เป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่มี
ความประณี ต งดงามในเชิ ง ศิ ล ปะเป็ นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ซึ่ ง
ชุ ม ชนมี ก ารประกอบอาชี พ หั ต ถกรรมท้อ งถิ่ น มาเป็ นระยะ
เวลานาน และมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย โดย เฉพาะการพัฒนาที่ มีรากฐานมาจากฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานกลุ่มคนใน
ท้องถิ่ น ความรู้ ด้านหัตถกรรมเหล่านี้ นําไปสู่ การพัฒนา
เศรษฐกิ จที่ มาจากระบบเศรษฐกิ จเชิ งสร้างสรรค์ (Creative
Economy) มิใช่เพียงการพัฒนาอาชีพให้กบั กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น1] การใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นใน
พื้นที่ เพื่อนํามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็มีความสําคัญ
เช่น การนําไม้ไผ่ ที่เป็ นวัสดุประเภทหนึ่งที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นของ
อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่ งคนในชุมชนนํามาใช้ในการ
ทําหัตถกรรมจักสานรู ปแบบต่าง ๆ มากมาย
อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทองเป็ นแหล่งผลิตเครื่ องจัก
สานด้วยไม้ไผ่ มี ความละเอียดประณี ตสวยงาม ชุ มชนมีการ
อนุ รั กษ์วิธีการจักสานแบบดั้งเดิ ม ทั้งรู ปแบบ ลวดลาย สี สัน
และประโยชน์ใช้สอย และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และทันสมัยตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความแตก -

ต่างและทางเลือกใหม่แก่ผบู้ ริ โภค อันเนื่ องมาจากการแข่งขัน
ทางการตลาดค่อนข้างสู ง สามารถส่ งออกขายต่างประเทศได้2
จึงได้รับการยกย่องว่าเป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างในการพัฒนาอาชี พ
หัตถกรรมจักสานเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาํ คัญของชุมชนบาง
เจ้าฉ่า และทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
การทํา ผลิ ตภัณฑ์หัต ถกรรมจักสานท้อ งถิ่ นส่ วนใหญ่ จ ะ
มุ่งเน้นด้านประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของสังคมแต่ละยุคสมัย
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ ว ความจําเป็ นของ
การใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานโดยตรงในชี วิตประจําวัน
ลดน้อยลง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นแบบดั้งเดิม จึง
ปรั บเปลี่ ยนไปตามสภาพการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย3
มีการพัฒนารู ปแบบ ลวดลาย สี สัน รู ปทรง ขนาดที่แตกต่างไป
จากเดิม และมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยตามสภาพ
การของสังคมมากขึ้น คนในชุมชนจึงต้องร่ วมกันดําเนิ นงาน
หรื อกิจกรรม เพื่อการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้ชุมชน ทํา
ให้เศรษฐกิ จของชุ มชนดี ข้ ึ น และเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนใน
การดํารงชีวติ และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมัน่ คง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการ
อนุรักษ์ และการพัฒนาหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน ของวิสาหกิจ
ชุ มชนกลุ่มจักสาน ตําบลบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัด
อ่างทอง ซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทาง
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1.3 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทุนทางสังคมของชุ มชน ในการดําเนิ นกิ จการของชุ มชน
 4
การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาให้คงเดิม5 และการพัฒนา
หมายถึง กระบวนการเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ ง อย่างไม่หยุดนิ่ งและมีทิศทางที่เป็ นบวก 6 การจัก
สาน เป็ นหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเองเพราะใช้วตั ถุดิบซึ่ งมี
ความงามตามธรรมชาติ ในด้านคุ ณค่าทางศิลปหัตถกรรม
เครื่ องจัก สานทํา ขึ้ น ด้ว ยมื อ ซึ่ งต่ า งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท ํา จาก
โรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในแต่ละชิ้น มีลวดลาย สี สัน ที่เกิด
จากการสาน สอด ทอ ถัก และรู ปแบบเครื่ องจักสานแสดงถึง
ลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านที่แตกต่างกัน เครื่ องจักสานคือ
ภาชนะ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่ทาํ ขึ้นจากวิธีการ จักสาน ถัก ทอ
จากวัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทัว่ ไป เครื่ องจักสานที่ใช้กนั อยูใ่ น
ภาคต่าง ๆ ทุกวันนี้ มีรูปร่ างลักษณะและประโยชน์ใช้สอย
ต่างกันไปตามความนิยมของผูค้ นในแต่ละถิ่น

2.2 พืน้ ที่วิจัย ประกอบด้วยพื้นที่ต้ งั ของวิสาหกิจชุ มชน
ของกลุ่มจักสาน ในตําบลบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัด
อ่างทอง
2.3 กลุ่มเป้ าหมายในการวิจัย เป็ นประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจักสานในตําบลบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทอง
ใช้ก ารเลื อ กแบบเจาะจง โดยเลื อ กเฉพาะประธานวิส าหกิ จ
ชุมชนกลุ่มจักสาน ที่ได้รับการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่ งตําบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2553 ระดับ 3 - 5 ดาว จํานวน 8 กลุ่ม คือ
กลุ่มจักสานไม่ไผ่ (วิสาหกิจชุมชนสายฝนสายศิลป์ บางเจ้าฉ่ า)
กลุ่มอาชี พจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่ า กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่ม
อาชี พจักสานไม้ไผ่ กลุ่มวิสาหกิ จสานศิ ลป์ บางเจ้าฉ่ า กลุ่ม
อาชี พจักสาน วิสาหกิ จชุ มชนจักสาน หมู่ 7 บางเจ้าฉ่ า กลุ่ม
สตรี สหกรณ์ตาํ บลบางเจ้าฉ่ าและกลุ่มอาชี พจักสานไม้ไผ่บาง
เจ้าฉ่า(วิสาหกิจชุมชนสิ ริรัตน์หตั ถศิลป์ บางเจ้าฉ่า)
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ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนจัดหลักสู ตรท้องถิ่น และ
เป็ นแนวทางในการวางแผนส่ งเสริ มและพั ฒ นาอาชี พ
จั ก ส า น ใ ห้ ชุ ม ช น พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ต่ อ ไ ป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ แ ละการพั ฒ นาหั ต ถกรรม
จัก สานพื้ น บ้า น ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม จั ก สาน ตํา บล
บางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
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2.4 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.4.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงั นี้
2.4.1.1 แบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง (structure interview) เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานการ
อนุรักษ์และการพัฒนาหัตถกรรมจักสานด้านรู ปแบบ ลวดลาย
สี สัน และการใช้ประโยชน์
2.4.1.2 แบบสังเกต เป็ นแบบสังเกตเกี่ ยวกับ
รายละเอียดสภาพทัว่ ไป และการดําเนินงานของกลุ่มจักสาน
2.4.1.3 แบบบันทึกภาคสนาม ใช้บนั ทึกสถานที่
และลัก ษณะทางกายภาพ การกระทํา แบบแผนกิ จ กรรม
ความสั ม พัน ธ์ การมี ส่ ว นร่ ว ม และความหมาย ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม
2.4.2 การหาคุณภาพเครื่ องมือ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3
คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์
ตามที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ แล้วนําไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม

2. วิธีดาํ เนินการวิจัย

การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูลทั้งข้อมูลทุ ติยภูมิและ
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยดําเนิ นการตามกรอบแนวคิ ดการวิจัย คื อ
การอนุรักษ์ และการพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย การอนุ รักษ์ และการพัฒนา
หัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน ด้านรู ปแบบด้านลวดลาย ด้านสี สัน
และด้านการใช้ประโยชน์
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2.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนาม โดยใช้ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) การสังเกต แบบไม่มีส่วน
ร่ วม (non participant observation) และการบันทึกภาคสนาม
(field note)
247

NCTechEd06TTC05

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

N

C
Te

ch

Ed

2.7 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2.7.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม การผลิตหัตถกรรม
จักสานพื้นบ้าน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการพัฒนาหัตถกรรม
จักสานพื้นบ้าน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึก
และการศึกษาเอกสาร
2.7.2 การตรวจสอบวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
2.7.2.1 การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล แ บ บ ส า ม เ ส้ า ด้ า น วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
(Methodological Triangulation) ประกอบ ด้วย การสังเกตแบบ
ไม่ มี ส่ วนร่ วมควบคู่ กั บ การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก และ
การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ให้ วิ ธี การทั้ งหมดมี ค วาม
สอดคล้องกัน ถือว่าข้อมูล มีความเชื่อมัน่
2.7.2.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล มีวิธีการ
ดังนี้
2.7.2.2.1 เรี ยบเรี ยงตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
2.7.2.2.2 นําข้อมูลที่ได้มาจําแนกและแยก
ประเภทตามขอบเขตของการอนุรักษ์ และการพัฒนาหัตถกรรม
จักสานพื้นบ้าน
2.7.2.2.3 ประมวลความรู้ทุกประเภทเข้า
ด้วยกัน เพื่อใช้ประกอบในการสังเคราะห์ สรุ ปเป็ นองค์ความรู้
การอนุ รั กษ์ และการพัฒนาหัตถกรรมจักสาน พื้นบ้าน ของ
วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มจักสาน ตําบลบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

สาม มีอายุต้ งั แต่ 51 ปี ขึ้นไปจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมีรายได้ครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ครึ่ งหนึ่ง มี
ประสบการณ์จกั สาน 31 ปี ขึ้นไป เกือบทั้งหมด ประกอบ
อาชี พจักสานเป็ นอาชี พหลัก ศึกษาและเรี ยนรู้ วิธีการจักสาน
ด้วยตนเอง ทั้งหมด เลือกอาชี พจักสานเพราะเป็ นอาชี พที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จักสาน และถ่ายทอดผลิตภัณฑ์การทํากระเป๋ า
3.1.2 การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน ประธาน
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม จัก สานทั้งหมด ผลิ ต หัต ถกรรมจัก สาน
พื้นบ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเพื่อจําหน่ายโดยตรงและ
จําหน่ายให้พอ่ ค้าคนกลาง ซื้ อไม้ไผ่และหวายจากแหล่งอื่นแล้ว
นํามาเตรี ยมการผลิตเองทุกขั้นตอน ผลิตกระเป๋ า และผลิตภัณฑ์
เป็ นที่นิยมและจําหน่ายได้ดี คือ กระเป๋ า
3.1.3 การอนุ รักษ์และการพัฒนาหัตถกรรมจักสาน
พื้นบ้านของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3.1.3.1 การอนุ รักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน ของ
วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มจักสาน ตําบลบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธิ์ ทอง
จังหวัดอ่างทอง
3.1.3.1.1 ด้ า น รู ป แ บ บ มี ก า ร อ นุ รั ก ษ์
รู ปแบบของงานจักสานกระบุง กระจาด และตะกร้า ให้เป็ นงาน
หัตถกรรมในทุกกระบวนการผลิตเครื่ องจักสาน ตั้งแต่วิธีการ
คัด เลื อ กและตัด ไม้ไ ผ่ การเหลาไม้ไ ผ่ การจัก ตอก การสาน
ตลอดจนการถักและพัน
3.1.3.1.2 ด้า นลวดลาย มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ลวดลายต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการขึ้นลายเบื้องต้น ที่เรี ยกว่า ลายแม่บท
ถือเป็ นลายแม่แบบของลายจักสานทั้งปวง ซึ่ งได้ทาํ การสื บทอด
มาจากบรรพบุรุษโดยการคิดค้นลายเบื้องต้นหรื อลายแม่บทไว้
ให้เ หมาะสมกับ โครงสร้ า งเครื่ อ งจัก สานที่ มี ค วามแข็ง แรง
ทนทาน ลวดลายเหล่านี้ ที่ยงั คงมี การอนุ รักษ์ไว้ใช้ในงานจัก
สานได้แก่ ลายขัดและลายสอง
3.1.3.1.3 ด้านสี สัน วิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม
มีการอนุ รักษ์ให้มีสีสันในงานจักสานด้วยวิธีการรมควันแบบ
ดั้งเดิม หรื อเรี ยกว่า สี รมควัน ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะใช้กบั เครื่ อง
จักสานที่ผลิตเพื่อใช้ในครัวเรื อน เช่น กระบุง กระจาด ตะกร้า
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2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้ อมูลลักษณะพืน้ ฐาน ของ
กลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละและข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน ตําบลบางเจ้า
ฉ่า อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทอง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

3. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

3.1 สรุปผล
3.1.1 ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มเป้ าหมาย
ประธานวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มจักสาน ตําบลบางเจ้าฉ่ า
อําเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทอง สามในสี่ เป็ นเพศหญิง หนึ่งใน
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3.1.3.2.2 ด้านลวดลาย วิสาหกิจชุมชนจัก
สานทั้ง 8 กลุ่ม มี การพัฒนาลวดลายขึ้นจากลายแม่บทเป็ น
ลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ ลายนํ้าไหล ลายสาม ลายพิกุล ลายดาว
ล้อมเดือน ลายไทย ลายห้าเส้น ลายข้าวหลามตัด ลายดอกจิ ก
ฯลฯ ซึ่ งลวดลายต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นภูมิ ปัญ ญาที่ คิ ดค้นขึ้ นมา
ใหม่จากสมาชิ กของแต่ละกลุ่ม แล้วนํามาสอนหรื อถ่ายทอด
ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม และมีการนํามาถ่ายทอดระหว่างกลุ่ม
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์มาก
ขึ้น
3.1.3.2.3 ด้านสี สัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน
ทั้ง 8 กลุ่มมีการพัฒนาสี สันของผลิตภัณฑ์มากขึ้น จากเดิมที่มี
เพียงการใช้สีรมควัน ก็พฒั นาให้มีการย้อมสี สังเคราะห์ และทา
นํ้ามันเคลือบเงา เพื่อเพิ่มความสวยงาม ป้ องกันเชื้อรา มอดกัด
แทะ และเพิ่มความคงทนให้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานอีกด้วย
3.1.3.2.4 ด้านประโยชน์ใช้สอยวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจักสานทั้ง 8 กลุ่ม พัฒนาให้เค5รื่ องจักสานเป็ นผลิตภัณฑ์
เพื่อการจําหน่ายโดยเน้นความต้องการของตลาดมากยิง่ ขึ้น จาก
เดิ ม ที่ มุ่ ง ผลิ ต เพื่ อ ใช้ส อยในครั ว เรื อ น เช่ น กระบุ ง กระจาด
ตะกร้ า ก็พฒ
ั นามาเป็ นของใช้สําหรั บสตรี เช่ น กระเป๋ าทรง
พิกลุ รี กระเป๋ าทรงพิกลุ ทอง กระเป๋ าทรงฟักทอง ฯลฯ
3.2 ข้ อเสนอแนะ
3.2.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไปจากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มี
ข้อเสนอแนะสําหรับผูเ้ กี่ยวข้องเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจัก
สาน ตําบลบางเจ้าฉ่า อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ดังนี้
3.2.1.1 หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง ควรมี การส่ งเสริ ม
ให้ผูผ้ ลิ ต หัต กรรมพื้ น บ้า นจัก สานมี ง านทํา ตลอดปี โดยการ
จัดหาสถานที่และช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ งั ในประเทศ
และต่างประเทศให้มากขึ้น
3.2.1.2 กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจัก สาน ควรมี ก าร
ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารถ่ ายทอดการผลิ ต หัต กรรมจัก สานพื้น บ้า น
ให้แก่เยาวชนทั้งภายในและภายนอกจังหวัด โดยมีการจัดการ
ฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน
3.2.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
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เป็ นต้น การรมควันเครื่ องจักสานของตําบลบางเจ้าฉ่ า ถือเป็ น
ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะใช้ควันจากการ
จุ ด ฟางข้า วหรื อเศษไม้ที่ เ หลาตอก เมื่ อ สานเครื่ องจัก สาน
เรี ยบร้อยก็จะถึงวิธีการรมควันโดยจะทําในวันที่ไม่มีลม ใช้ฟาง
พรมนํ้าหมาด ๆ เพื่อให้เกิดเป็ นควันมาก รมจนเครื่ องจักสานมี
สี เหลื อ งเท่ า กั น ทั้ งใบ การรมควัน นี้ มี ป ระโยชน์ ช่ ว ยให้
ผลิตภัณฑ์มีสีที่สวยงามเป็ นสี ธรรมชาติที่ออกสี น้ าํ ตาลอ่อน ๆ
ช่วยป้ องกันเชื้อราที่ฝังลงบนเนื้ อไม้ ช่วยป้ องกันแมลงต่าง ๆ ที่
กัด กิ น เนื้ อ ไม้เ พราะจะมี ก ลิ่ น ฉุ น ของควัน ไฟ และวิ ส าหกิ จ
ชุ มชนอี ก 1 กลุ่มไม่ ได้อนุ รักษ์ให้มีการใช้สีรมควัน แต่จะใช้
วิธีการย้อมสี สังเคราะห์และการทานํ้ามันเคลือบเงาแทนการใช้
สี ร มควัน เนื่ อ งจากเน้น ให้มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งจัก สานประเภท
กระเป๋ าและของใช้สาํ หรับสตรี เท่านั้น
3.1.3.1.4 ด้านประโยชน์ใช้สอย มีการ
อนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ผ ลิ ต เครื่ องจั ก สานเพื่ อ นํ า มาใช้ ป ระโยชน์
ในครัวเรื อน สื บเนื่ องจากสมัยบรรพบุรุษได้ใช้ภูมิปัญญาและ
ความสามารถนํ า สิ่ งที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ ม าประยุ ก ต์
ทํา เป็ นเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ใ นการดํา รงชี วิ ต ประจํา วัน เช่ น
กระบุง กระจาด ตะกร้า เป็ นต้น โดยวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 กลุ่ม
มี ก ารผลิ ต เครื่ องจั ก สานเพื่ อ ใช้ ส อยในครั ว เรื อนอยู่ บ ้ า ง
นอกเหนือจากการจําหน่าย และวิสาหกิจชุมชนอีก 1 กลุ่มไม่ได้
อนุ รักษ์ให้มีการผลิตเครื่ องจักสานเพื่อใช้ในครัวเรื อนแต่อย่าง
ใด เนื่ องจากเน้นให้มีการผลิ ตเครื่ องจักสานประเภทกระเป๋ า
และของใช้สาํ หรับสตรี สาํ หรับจําหน่ายเท่านั้น
3.1.3.2 การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน
ของวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มจักสาน ตําบลบางเจ้าฉ่ า อําเภอโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง
3.1.3.2.1 ด้านรู ปแบบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
จักสานทั้ง 8 กลุ่มมีการพัฒนารู ปแบบการผลิตโดยเน้นความ
ต้องการของตลาดมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้
เพื่ อ นํ า มาปรั บ รู ปแบบกระบวนการผลิ ต เช่ น รอง และ
เครื่ องจักรเย็บผ้า เพื่อให้รูปแบบการผลิตมีความคล่องตัวมาก
ขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานมีขนาด และรู ปทรงเท่า ๆ กัน
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3.2.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เช่นเดียวกันนี้ กบั กลุ่ม
ผูป้ ระกอบอาชี พ หัต ถกรรมอื่ น ๆ เช่ น การทํา กลอง การทํา
ตุก๊ ตาชาววัง การทําดอกไม้ประดิษฐ์ในจังหวัดอ่างทอง
3.2.2.2 ควรมีการศึกษาและเปรี ยบเทยบความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสิ นค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน กับสิ นค้า
ที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
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การประเมินความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน
พลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา
Feasibility Assessment of Teaching Development Model on Physical Education
Integrated with Sport Science

06
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การวิจัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา และ
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา เครื่ องมือที่ ใช้ ในการ
วิจัยครั้ งนีป้ ระกอบด้ วย รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา และแบบประเมินความเป็ นไป
ได้ ของกรอบแนวคิดในการแก้ ปัญหา วิธีการประเมินผู้วิจัยนําเสนอกรอบแนวคิ ดในการแก้ ปัญหาและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนฯให้ กับกลุ่มผู้บริ หารสถานศึกษาจํานวน 5 คน หั วหน้ าหมวดพลศึกษาจํานวน 5 คน และครู พลศึกษาจํานวน15 คน รวม
จํานวนทั้งสิ ้น 25 คน มีจาํ นวน 5 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยรั งสิ ต โรงเรี ยนธัญบุรี โรงเรี ยนหนองเสื อ
วิทยาคม โรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจิ นดา โรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ ร่ มเกล้ า โดยผู้วิจัยนําเสนอและเก็บข้ อมูลในแต่ ละสถานศึ กษาที่ เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายด้ วยตนเองโดยเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และให้ บุคคลทั้งสามกลุ่มทําการประเมินตาม
แบบประมาณค่ า 5 ระดับ ผลการประเมินความเป็ นไปได้ พบว่ า ทั้ง 3 กลุ่มเห็นด้ วยกับกรอบแนวคิดในการแก้ ปัญหาและรู ปแบบ
การพัฒนาการจัด การเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา และโดยรวมพบว่ า เห็นด้ วยอย่ างยิ่งต่ อรู ปแบบการ
จั ดการเรี ยนการสอนพลศึ กษาผสมผสานกับวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬา และขั้นตอนดําเนิ นการตามรู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอน
พลศึกษา ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา ( X = 4.94, SD = 0.56) จากผลการวิจัยชี ใ้ ห้ เห็นว่ ารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
พลศึ กษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา และสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนได้ มีความเป็ นไปได้ ในการ
ช่ วยพัฒนาครู พลศึกษาให้ มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา และช่ วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
คําสํ าคัญ : รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน, พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา
Abstract
The purposes of this study were to develop a teaching management model on physical education integrated with
sport science and to feasibility study of the developed model. The research instruments of this study included a teaching
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management model on physical education integrated with sport science and a feasibility assessment form for assessing
the conceptual framework and the developed model. Regarding the assessment, the conceptual framework for problem
solving and the model were proposed to 5 educational institute administrators, 5 heads of physical education divisions,
15 physical education teachers, making a total of 25 all of which were from 5 schools;namely, Suankularbwittayalai
Rangsit School, Thanyaburi School, Nongsuawitthayakom School, Donmuang Chaturachinda School, and
Debsirinromklao School. The model was proposed to the target groups and the data were collected by the researcher
herself by choosing purposive sampling. The three groups of samples were to assess the proposed model in the form
provided. It was found that all groups agreed with the proposed conceptual framework for problem solving and the
model by rating scale.It was found that all groups agreed with the proposed conceptual framework for problem solving
and the model. All groups were willing to agreed that the developed model on teaching management physical education

( X = 4.94, SD = 0.56)

06

integrated with sport science and process step the teaching management.

The results of

the study indicated that the developed model on teaching physical education integrated with sport science was feasible
and can be used a ways of teaching management. It might be of help to provide teachers with more knowledge on sport

Ed

science and to develop students’ potential to meet the objectives of the curriculum.
Keywords: teaching management model, physical education, sport science

หลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้พลศึกษา ให้มีความเหมาะสมชัดเจน
ยิ่งขึ้น เนื่ องจากที่ผา่ นมาการเรี ยนการสอนพลศึกษาเน้นกติกา
แต่ละชนิ ดกีฬา เทคนิ ค ทักษะการเล่นกีฬา และมีการทดสอบ
สมรรถภาพเพียงบางส่ วน ส่ วนด้านตัวชี้ วดั สมรรถภาพ และ
การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกายยังไม่ ครอบคลุมในแต่ละ
ช่วงชั้นของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นยังได้กาํ หนดสาระการเรี ยนรู้พล
ศึกษาที่ 4 การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ โดยกําหนด
มาตรฐานการเรี ยนรู้ พ. 4.1 เพื่อให้ผเู้ รี ยน เห็นคุณค่า มีทกั ษะ
ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการสร้างเสริ มสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุ ขภาพ และตัวชี้ วดั ระบุ สิ่ งที่ผเู้ รี ยนพึงรู้ และปฏิบตั ิ
ได้ ร วมทั้ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ เ รี ย นใ นแ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ชั้ น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากสภาพการเรี ยนการสอนพลศึกษาปั จจุบนั ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษาค้นคว้างานวิจยั การสํารวจการจัดแผนการเรี ยนรู้
และจากการสอบถามการเรี ยนการสอนพลศึ ก ษาพบว่ า
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้
ถูกใช้มาเป็ นเวลา 5 ปี แต่การเรี ยนการสอนพลศึกษาส่ วนใหญ่
ยังคงทําการสอนเป็ นรู ปแบบเดิม ไม่ได้พฒั นาการสอนตาม
หลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่ ยังคงสอนโดยเน้นให้เรี ยนรู้กติกา
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1. บทนํา
พลศึกษาได้ถูกกําหนดให้มีการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
ของทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมีสมรรถภาพทางกายที่
ดี มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ กติ ก า ทัก ษะ และเทคนิ ค การเล่ น กี ฬ าที่
ถูกต้อง มีน้ าํ ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็ นกิจกรรมที่
มี ความสุ ขสนุ กสนานในการเรี ยนการสอนด้วย นอกจาก พล
ศึ กษาจะช่ วยพัฒนาทางด้านร่ างกายแล้ว ยังช่ วยทั้งทางด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อีกด้วย ซึ่ งพัฒนาการ
เหล่ า นี้ จั ด อยู่ ใ นการเรี ยนการสอนพลศึ ก ษา โดยจัด ตาม
พัฒนาการของเด็ก ว่าเด็กแต่ละช่วงชั้นมี ความสามารถอยู่ใน
ระดับใดควรจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น
นั้นๆ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาํ เนิ นการปรั บปรุ ง
หลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2 5 4 4
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2542) เป็ นหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนําข้อมูลที่ ได้
จากการศึ กษาวิจัย และข้อ มู ล จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550 – 2554)มาใช้ในการพัฒนา
NCTechEd06TTC06

252

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

แต่ละชนิ ดกีฬา เทคนิ ค ทักษะการเล่นกีฬา และมีการทดสอบ
สมรรถภาพเพียงบางส่ วน ส่ วนด้านการป้ องกันการบาดเจ็บจาก
การกีฬา ตัวชี้ วดั สมรรถภาพ และการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายยังไม่ได้ดาํ เนินการสอน สาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ครู
พลศึกษามีอายุมากกว่า 41 ขึ้นไปจบการศึกษาทางด้านพลศึกษา
ซึ่ งหลัก สู ต รที่ ค รู พ ลศึ ก ษาเคยเรี ย นมาจะเน้น ทางพลศึ ก ษา
ทําให้ครู พลศึกษามีความเชี่ยวชาญการสอนเฉพาะพลศึกษา แต่
ไม่เชี่ยวชาญการสอนทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมี
กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยจะทําการพัฒนาครู พลศึกษา
ให้มีความรู้ ในด้านการทดสอบ การประเมิ นผลสมรรถภาพ
ทางกาย การสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย และการป้ องกัน
การบาดเจ็บจากการกีฬา ซึ่ งเป็ นสาระสําคัญของวิทยาศาสตร์
การกีฬาที่จะนํามาใช้ผสมผสานกับการเรี ยนการสอนพลศึกษา
ดังภาพที่ 1

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนพล
ศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.2 เพื่อ ศึ กษาความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. ขอบเขตของการวิจัย

06

3.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าหมวด
และครู พลศึกษาจากสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยน
สั ง กัด สพฐ. ซึ่ งมี ส ถานศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ปทุมธานี

Ed

3.2 เนื้อหาของการประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
การกีฬา โดยการวิเคราะห์แบบการประมาณค่า 5 ระดับ

ch

3.3 การดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดื อน
กรกฎาคม พ.ศ. 2556

4. นิยามศัพท์ เฉพาะ
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4.1 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุ งของเก่าที่มีอยูแ่ ล้ว
ให้ดีข้ ึน มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

4.2 รู ปแบบ หมายถึ ง กระบวนการหรื อวิ ธี การ
ดําเนิ นงานอย่างมี ระบบแบบแผน ตามที่ ผวู้ ิจยั ได้ออกแบบไว้
ซึ่ งรวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ให้ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่แ ล้ว ดี ข้ ึ น มี คุ ณ ภาพ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น และสามารถนําไปใช้เป็ นต้นแบบในการ
ดําเนินการได้

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหางานวิจยั

N

จากภาพที่ 1 ครู พลศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านกติกา
แต่ ล ะชนิ ดกี ฬ า ด้า นเทคนิ ค /ทัก ษะแต่ ล ะชนิ ด กี ฬ า ด้า นการ
ทดสอบ ประเมิ นผลสมรรถภาพทางกายบางส่ วน แต่ยงั ขาด
ความรู้ดา้ นการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย การป้ องกันการ
บาดเจ็ บ จากการกี ฬ า และด้ า นการทดสอบ ประเมิ น ผล
สมรรถภาพทางกายบางส่ วน หากมีการพัฒนาความรู้ในส่ วนที่
ขาดจะทําให้ครู พลศึกษาสอนได้ตามหลักสู ตรสาระการเรี ยนรู้
พลศึกษาที่กาํ หนด จากกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาข้างต้น
ผูว้ ิจยั จึงสนใจในการแก้ปัญหานี้ โดยจะทําการพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าเพื่ อ ให้ ค รู พ ลศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ สอนได้ต ามครบ
หลักสูตรสาระการเรี ยนรู้พลศึกษา
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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4.3 พลศึ กษา หมายถึ ง การฝึ กฝนร่ างกายให้ มี
สมรรถภาพทางกายดี ข้ ึ น โดยใช้ กิ จ กรรมบางอย่ า งเป็ น
เครื่ อ งมื อ ประกอบการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นมี ร่ า งกายที่
แข็งแรง และคล่องแคล่วว่องไว
4.4 วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หมายถึ ง องค์ ค วามรู้ ที่ มี
ขอบข่ า ยวิ ช าการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการแพทย์ นํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูอ้ อก
กําลังกายและนักกีฬา
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4.5 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของ
ร่ างกายให้มีการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยหัวใจ
หลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ
4.6 ครู พลศึกษา หมายถึง ผูส้ อนพลศึกษา สังกัด สพฐ
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1

5. ประโยชน์ ของผลการวิจัย

6. วิธีดาํ เนินการวิจัย

จากภาพที่ 2 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดเนื้อหา ทําการศึกษาและวิเคราะห์
หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แล้วกําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาผูส้ อน ในการพัฒนาผูส้ อนจะทําการ
สร้ า งหลั ก สู ต รฝึ กอบรม คั ด เลื อ กผู้เ ข้ า อบรม ฝึ กอบรม
ประเมินผล และร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนรู้
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนิ นการสอน ในขั้นตอนนี้ ครู พลศึกษา
ดําเนิ นการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
สอน ทําการประเมินผลการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ของผูเ้ รี ยน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลรู ปแบบฯ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยน ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และผูบ้ ริ หาร
6.2.2 แบบประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนฯ วิธีการสร้างผูว้ ิจยั ร่ างแบบประเมิน เพื่อ
ถามความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้องว่ามี ความเป็ นไปได้และเป็ น
แนวทางในการทําวิจยั การหาคุณภาพของรู ปแบบการพัฒนาฯ
ต่ อ ไป โดยให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบที่
พัฒนาขึ้น
6.2.3 ลักษณะแบบประเมินความเป็ นไปได้ รู ปแบบ
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 รายการประเมินความเป็ นไปได้ในแต่ละกิจกรรม
การดําเนินงานของรู ปแบบ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
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ผูว้ ิจยั สามารถนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ ใช้เป็ น
แนวทางในการดํา เนิ น การทํา การวิ จั ย เรื่ อง รู ปแบบการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
การกีฬาต่อไป

ภาพที่ 2: รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
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4.7 ผูบ้ ริ หาร หมายถึง ผูท้ ี่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ และ
อนุ มตั ิให้ดาํ เนิ นการตามคําสั่ง ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ และผูช้ ่วย
ฝ่ ายวิชาการ

ch

งานวิจยั เรื่ อง “การประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา” มีลาํ ดับขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้
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6.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
หั ว หน้า หมวด และครู พ ลศึ ก ษา
สั ง กัด โรงเรี ย นสั ง กัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
หัวหน้าหมวด และครู พลศึกษา จํานวน 25 คน

6.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ
1) กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
2) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
3) แบบประเมินความเป็ นไปได้ของกรอบแนวคิดในการ
แก้ปัญหา และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ
6.2.1 รู ป แบบการจัดการเรี ย นการสอนพลศึ กษา
ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังแสดงในภาพที่2

NCTechEd06TTC06

6.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นําเสนอกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาและรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นการสอนฯ ให้กับ กลุ่ม ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
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หัวหน้าหมวด และครู พลศึกษา จากนั้นทําการประเมินความ
เป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3

4 ให้ครู ผสู ้ อนเข้าร่ วมวางแผนการจัดการเรี ยน 5
การสอน
5 การจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือทาง 3
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เฉลี่ยรวม

0

100

2

60

92

06

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของกรอบ
แนวคิดในการแก้ปัญหา ของกลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า
ผูบ้ ริ หารยินดี ให้การสนับสนุ นกับกรอบแนวคิด และยินดี ให้
ความร่ วมมือในการใช้สถานที่ ให้ครู พลศึกษาไปฝึ กอบรมที่
อื่น และให้เข้าร่ วมวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเฉลี่ยรวม
ร้อยละ 92 ผูบ้ ริ หารยินดี ให้การสนับสนุ นการจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาร้อยละ 60

ภาพที่ 3: ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าหมวด และครู พลศึกษาทําการ

Ed

ประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ

ตารางที่ 2: ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนฯโดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าหมวด
และครู พลศึกษา

ch

6.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากการประเมิ น
ความคิ ด เห็ น และข้อ สั ง เกตเกี่ ย วกับ กรอบแนวคิ ด ในการ
แก้ปัญหา และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯ โดยนําข้อมูล
มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนํามา
ปรับปรุ งและสรุ ปผลเป็ นคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม
กับเกณฑ์การประเมินในการสรุ ปผล
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รายการ
1. รู ป แบบการจัด การเรี ยนการ
สอนพลศึ ก ษาผสมผสาน กั บ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ปรับเนื้อหาตามกรอบแนวคิด
ในการแก้ปัญหา
3.พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนพลศึกษา
4.ฝึ กอบรมตามรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนพลศึกษา
5. กําหนดรายวิชาที่จะพัฒนาและ
คัดเลือกครู ผสู ้ อนที่จะเข้าร่ วม
พัฒนาการสอน
6. กําหนดผูร้ ับผิดชอบ และ
กําหนดวิทยากรที่ปรึ กษา
7. จัดทําแบบบันทึกสมรรถภาพ
ทางกายของผูเ้ รี ยน
8. นํากิจกรรมการสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกายไปใช้กบั
ผูเ้ รี ยน
9. สอนตามแผนการจัดการเรี ยน
การสอน และเตรี ยมวัสดุการเรี ยน

7. ผลการดําเนินการวิจัย

N

7.1 ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของกรอบแนวคิดใน

การแก้ปัญหา และรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนฯของกลุ่ม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูว้ จิ ยั นําเสนอในรู ปตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1: ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของกรอบแนวคิดใน
การแก้ปัญหา ของกลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ร้อยละ

1 การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
พลศึกษา
2 การใช้สถานที่เพื่อทําการฝึ กอบรม
3 ให้ครู ผสู้ อนไปฝึ กอบรมที่อื่น

ไม่ยนิ ดี

รายการประเมิน

ยินดี

ข้อที่

ผลการพิจารณา

5

0

100

5
5

0
0

100
100
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SD. ผลการประเมิน
4.93 0.25 เห็นด้วยอย่างยิง่
X

4.87 0.35 เห็นด้วยอย่างยิง่
4.93 0.25 เห็นด้วยอย่างยิง่
4.97 0.18 เห็นด้วยอย่างยิง่
4.97 0.18 เห็นด้วยอย่างยิง่

4.97 0.18 เห็นด้วยอย่างยิง่
4.97 0.18 เห็นด้วยอย่างยิง่
4.93 0.25 เห็นด้วยอย่างยิง่

4.93 0.25 เห็นด้วยอย่างยิง่

NCTechEd06TTC06

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

4.97 0.18 เห็นด้วยอย่างยิง่
4.94 0.56 เห็นด้วยอย่างยิง่

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนฯ พบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้า
หมวด และครู พลศึกษา จํานวน 25 คนโดยรวมเห็นด้วยอย่างยิง่
กับรู ปแบบในการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับ
นอกจากนี้
วิทยาศาสตร์ การกีฬา ( X = 4.93, SD = 0.25)
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ของการปรั บเนื้ อหาตามกรอบ
แนวคิดในการแก้ปัญหา( X = 4.87, SD = 0.35) พัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนพลศึกษา( X = 4.93, SD = 0.25) ฝึ กอบรม

9. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ. หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ วัฒนา
พานิช.2542.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ วัฒนา
พานิช.2551.
ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จารุ .“การวิจ ัย และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ว ย
SPSS”พิมพ์ครั้งที่3 กรุ งเทพฯ:วี อินเตอร์ พริ้ นท์จาํ กัด . 2548.
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ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษา( X = 4.97,
SD = 0.18) กําหนดรายวิชาที่จะพัฒนาและคัดเลือกครู ผสู้ อนที่
จะเข้าร่ วมพัฒนาการสอน ( X = 4.97, SD = 0.18) กําหนด
ผูร้ ั บ ผิด ชอบ และกํา หนดวิท ยากรที่ ป รึ กษา ( X = 4.97,
SD = 0.18) จัดทําแบบบันทึกสมรรถภาพทางกายของผูเ้ รี ยน
( X = 4.97, SD = 0.18) นํากิจกรรมการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกายไปใช้กบั ผูเ้ รี ยน( X = 4.93, SD = 0.25) สอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนการสอน และเตรี ยมวัสดุการเรี ยนการสอน
( X = 4.93, SD = 0.25) และจัดการเรี ยนการสอน วัดและ
ประเมินผล ( X = 4.97,SD = 0.18)

ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า รู ปแบบการจั ด การเรี ยนการสอนพลศึ ก ษา
ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา สามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การจัดการเรี ยนการสอนได้ และ เพื่อผูว้ ิจยั สามารถดําเนิ นการ
วิ จัย เรื่ อง “รู ป แบบการพัฒ นาการเรี ยนการสอนพลศึ ก ษา
ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา”ได้ต่อไป

06

การสอน
10. จัดการเรี ยนการสอน วัดและ
ประเมินผล
รวม

N

8. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

งานวิจัย เรื่ อง “การประเมิ นความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
พัฒนาการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์
การกีฬา” มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา และเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอน ผลการวิจัยพบว่าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ยินดี ให้การ
สนับสนุนกับกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา และโดยรวมพบว่า
เห็ นด้วยอย่างยิ่งต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษา
ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ การกีฬา และขั้นตอนดําเนินการตาม
รู ป แบบการจัด การเรี ยนการสอนพลศึ ก ษา ผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา ( X = 4.94, SD = 0.56) จากผลการวิจยั
NCTechEd06TTC06
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ระบบการค้นคืนเชิงความหมายสํ าหรับการจัดการองค์ ความรู้ วันหยุดไทย
Semantic Information Retrieval System for Thai Holiday
Knowledge Management

วาทินี นุ้ยเพียร (Vatinee Nuipian)1
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บทคัดย่ อ
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ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
vtn@kmutnb.ac.th
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ปั ญหาจากการค้ นคืนข้ อมูลของเซิ ร์ซเอ็นจิ น ส่ วนใหญ่ ใช้ คาํ สําคัญในการสื บค้ น ซึ่ งผลลัพธ์ ที่ได้ เป็ นการคื นค่ าข้ อมูลหรื อเอกสาร
ที่ มีคาํ สําคัญโดยสร้ างเป็ นไฮเปอร์ ลิงค์ เชื่ อมโยงไปยังเอกสารต่ าง ๆ ทําให้ ไม่ สามารถค้ นหาคําที่ มีความหมายใกล้ เคียงกัน จึ งทําให้
ผู้ใช้ ได้ ข้อมูลไม่ ตรงตามต้ องการ การสร้ างการค้ นคื นที่ ดีควรพิจารณาความหมายของคําที่ ใกล้ เคี ยงกัน ในงานวิจัยนีจ้ ึ งสร้ างระบบ
การค้ นคื นเชิ งความหมายเพื่ อช่ วยในการค้ นคื นข้ อมูลให้ ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ โดยการพัฒนาแบ่ งเป็ น 5 ส่ วนคื อ

C
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1) พิจารณาคําสําคัญของวันหยุดไทย 2) จัดการคําที่มีความหมายเหมือนกับคําสําคัญ 3) สร้ างออนโทโลยีด้วยภาษา OWL 4) สร้ าง
ส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ งานโดยใช้ การสอบถามด้ วย SPARQL และ 5) ประเมินผล โดยระบบสามารถค้ นคื นข้ อมูลสารสนเทศให้ ค่า
ความแม่ นยํา 98.7% มีความถูกต้ องตามโครงสร้ างของออนโทโลยีที่สร้ างขึน้ และสั มพันธ์ กับฐานข้ อมูล ซึ่ งสามารถนําไปพัฒนาให้
เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ได้

N

คําสํ าคัญ: วันหยุดไทย ออนโทโลยี การค้นคืนเชิงความหมาย
Abstract

The problem of search engine through keywords for retrieving data was the limited results. The outcomes were data
or documents containing keywords by creating a hyper-link to various documents making it difficult to find the required
information with related meaning. So, the available information does not meet the requirement. The effective
information retrieval should also consider semantic meaning of the keywords. This paper crated the Semantic Retrieval
to retrieve the required information precisely. The development consisted of 5 steps: 1) define a keywords of Thai
Holiday 2) manipulate synonyms relating to the keywords 3) create ontology using OWL 4) construct user interface
with the SPARQL to query the language generated by the retrieval and 5) evaluate the Semantic Retrieval System with
the results at 98.7% accuracy based on the structure of ontology associated with the database. This system can be
developed to the new knowledge.
Keyword: Thai Holiday; Ontology; Semantic Search
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

259

NCTechEd06SIT01

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข้ อง

การสร้างฐานความรู้หรื อออนโทโลยีประกอบด้วย ภาษาที่
สร้ าง โครงสร้ างออนโทโลยี การสอบถามข้อมูล (SPARQL)
และส่ วนแสดงผลลัพธ์ ซึ่ งภาษาที่ ใช้ในการอธิ บายข้อมูลเชิ ง
ความหมาย เช่น XML [5] RDF เป็ นภาษาที่ใช้กาํ หนด
โครงสร้ า งของข้อ มู ล ซึ่ งสามารถอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข อง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ บรรยายประโยคในเอกสาร (Sentence)
โดยโครงสร้างประกอบด้วยซับเจกต์ (Subject) ความสัมพันธ์
(Relation) และ อ็อบเจกต์ (Object) [6] และ RDF Schema [7]
ภาษา OWL (Web Ontology Language) [8]
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เซิ ร์ซเอ็นจิน (Search Engine) ส่ วนใหญ่ใช้คาํ สําคัญในการ
สื บค้น ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้เป็ นการคืนค่าข้อมูลหรื อเอกสารที่มีคาํ
สําคัญโดยสร้างเป็ นไฮเปอร์ ลิงค์เชื่ อมโยงไปยังเอกสารต่าง ๆ
ทําให้ผใู้ ช้ได้ขอ้ มูลไม่ตรงตามต้องการอีกทั้งปั จจุบนั ข้อมูลใน
อินเทอร์ เน็ตมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทําให้เกิดปั ญหาของ Information
Overload และมี ก ารประมาณการว่า 80% ของข้อ มู ล ที่ มี อ ยู่
ภายในองค์ ก ร อยู่ ใ นรู ปแบบของเอกสาร (Unstructured
Information) [1] ที่เกี่ยวข้องทั้งกับความรู้ชนิดที่เป็ นลายลักษณ์
อัก ษร และ ความรู้ ช นิ ด ที่ อ ยู่ใ นตัว บุ ค คล ซึ่ งข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ น
รู ป แบบของเอกสารเหล่ า นี้ ไม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้อ งการในการแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที มี ผ ลทํา ให้ข าด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งาน เนื่ อ งจากข้อ มู ล ที่ ช่ ว ยในการ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจไม่เพียงพอ การจัดการเชิ งความหมาย
จึงเป็ นแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนใจหรื อออนโทโลยี
เข้า มาช่ ว ยจัด เก็ บ องค์ค วามรู้ เ ฉพาะทางทั้ง ที่ อ ยู่ใ นรู ป ของ
เอกสารและจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ การจัดเก็บฐานความรู้ แบบมี
โครงสร้าง (Structured Knowledge) สามารถนําไปประมวลผล
ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด(Intelligence) และเพิ่มความเป็ น
อัตโนมัติของกระบวนการ (Automation) มากยิ่งขึ้น ช่วยสรุ ป
ความ ประมวลผลความรู้ สามารถแบ่งปั นและใช้ซ้ าํ ได้ (Share
and Reuse)
จึงมีนกั วิจยั พยายามใช้การจัดการเชิงความหมายเข้ามาช่วย
เพื่ อ ให้ ร ะบบการค้น คื น ดี ข้ ึ น ซึ่ ง พิ ล าพรรณ [2] ได้ท ํา การ
สังเคระห์โครงร่ างระบบสื บค้นผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยอิงฐานความรู้
เชิ งบูรณาการ โดเมนการเกษตรสาขาพืชในประเทศไทย และ
วาทินี [3] ใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อความเข้ามาช่วยจัดการ
จําแนกข้อความและนําวลีที่ให้ค่าไคสแควร์ ที่ดีไปพิจารณาใน
การสร้ างคลาส เพื่อให้การทํางานเป็ นแบบกึ่ งอัตโนมัติ ส่ วน
Chunzhi และคณะ [4] ได้ทาํ การศึ กษาเกี่ ยวกับการพัฒนา
บทเรี ยน e-Learning โดยใช้การค้นหาจากฐานความรู้
จากข้อดีของออนโทโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้าน
อื่ น ๆ ร่ วมทั้ งการจั ด การองค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของคําหรื อคําที่มีความหมายเหมือนกัน จึงนํามา
ประยุก ต์ใช้กับ ระบบการค้น คื น เชิ งความหมาย สํา หรั บ การ

จัดการความรู้ วนั หยุดไทย เพื่อให้สามารถค้นคื นความหมาย
ของวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกันได้
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1. บทนํา
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2.1 ส่ วนประกอบของออนโทโลยี
ออนโทโลยีเป็ นวิธี การแทนความรู้ ที่ ใช้โหนดเพื่ อ แสดง
คอนเซ็ปต์ (Concept) พร๊ อพเพอร์ ต้ ี (Property) และเงื่อนไข
(Restriction) สําหรั บการอธิ บายข้อมูลเชิ งความหมาย ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ที่นิยมใช้กนั มาก เช่นความสัมพันธ์แบบจัดเป็ น
(Is-a) ความสัมพันธ์แบบจัดเป็ นส่ วนประกอบ (คุณสมบัติ)
(Part of) และความสัมพันธ์จดั เป็ นคุณลักษณะ( คุณสมบัติ)
(Attribute-of) [9]

NCTechEd06SIT01

ภาพที่ 1 : คลาสและซับคลาสออนโทโลยีวนั หยุดไทย

2.1.1 การกําหนดคลาส
ในการอธิ บายคลาส (Class) คอนเซ็ปต์ (Concept) เป็ นสิ่ งที่
แสดงถึงสิ่ งที่เราสนใจซึ่ งออนโทโลยีมีคลาสต้นกําเนิดคือ owl:
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class โดยกําหนดให้ owl: class เป็ นคลาสใหญ่ที่สามารถ
ครอบคลุม ทุกคลาสข้อมูล

เป็ นไปในรู ป แบบของกราฟ มี ลกั ษณะในรู ป แบบของ RDF
OWL กราฟที่มีลกั ษณะที่ง่ายที่สุด ซึ่ งมีการเข้าถึงข้อมูลโดย
อาศัยโครงสร้ าง Triple (Subject, Predicate, Object)
แนวความคิดของหลักการสื บค้นด้วยภาษา SPARQL แบ่งเป็ น
สองส่ วนหลักๆ คือ ส่ วน SELECT และ WHERE ซึ่ ง SELECT
เป็ นการอธิ บายตัวแปรที่ใช้ Prefix “ ? ” เป็ นตัวแปรที่เก็บค่า
ผลลัพธ์ และ WHERE เป็ นเงื่อนไขการสื บค้นข้อมูล [11]
นิยาม: การสื บค้นออนโทโลยีดว้ ยภาษา SPARQL
Sparql → SELECT varlist WHERE (bgp)
โดยที่ varlist = (v1,v2,…,vn) varlist ⊆ var(bgp)
bgp คือ Basic Graph Pattern
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<owl:Class rdf:ID="วันสําคัญ">
<rdfs:label>วันสําคัญ</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Any" />
<rdfs:subClassOf>
<owl:Restriction>
<owl:cardinality
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeIn
teger">1</owl:cardinality>
<owl:onProperty rdf:resource="#has_รหัสวันสําคัญ" />
</owl:Restriction>

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 2 : ตัวอย่างการกําหนดคลาสและซับคลาส
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การพัฒ นาระบบการค้ น คื น เชิ ง ความหมายเป็ นการ
ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้สามารถค้นคืนข้อมูลวันหยุดของไทยได้
ตรงตามความต้อ งการของผู้ใ ช้ ซึ่ งในการพัฒ นาครั้ งนี้ ใช้
ฐานข้อมูล Mysql ร่ วมกับ โครงสร้างออนโทโลยีซ่ ึ งใช้ภาษา
OWL แบ่งการทํางานเป็ น 5 ส่ วนคือ 1) พิจารณาคําสําคัญ
วันหยุดไทย 2) จัดการกับคําที่มีความหมายเหมือนกับคําสําคัญ
3) สร้างออนโทโลยีโดยนําประเภทวันมาสร้างคลาสและคลาส
ย่อ ย เช่ น ชื่ อ วัน หยุดไทย ชื่ อวันหยุดอังกฤษ วันที่ ชื่ อบุ ค คล
เหตุ ก ารณ์ สถานที่ 4) สร้ า งส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้ง าน และ 5)
ประเมินผลการค้นคืน ตามภาพที่ 3
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2.1.2 การกําหนดพร๊ อพเพอร์ต้ ี (Property)
คุณสมบัติหรื อความสัมพันธ์ (Relation) หรื อสล็อต (Slot)
เป็ นการกําหนดความสัมพันธ์หรื อคุ ณลักษณะของคลาสเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างคลาส ด้วยการระบุค่าพร๊ อพเพอร์ ต้ ีที่สามารถ
กําหนดเป็ นค่าคงที่ [9]-[10] ซึ่ งมีการกําหนด 2 แบบคือ owl:
Object Property และ owl: Datatype Property
ก) การกําหนดพร๊ อพเพอร์ ต้ ีดว้ ย owl: Object
Property เพื่อกําหนดการอธิ บายข้อมูลซึ่ งต้องการอธิ บาย
คุณสมบัติของคลาสที่เป็ นรี ซอร์ ส (Resource) หรื อกําหนดการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 คลาส [2]-[3]
ข) ก า ร กํ า ห น ด พ ร๊ อ พ เ พ อ ร์ ตี้ ด้ ว ย owl:
Datatype Property เพื่อกําหนดการอธิ บายคุณสมบัติของคลาส
ที่เป็ นค่าคงที่ เช่น ชื่อวันสําคัญ เหตุการณ์ [2]-[3]
2.2 การสอบถามข้ อมูล (SPARQL)
การสร้ างออนโทโลยีมีหลักที่ สําคัญคื อการศึกษาข้อมูลที่
นํามาสร้างเพื่อพิจารณาความซับซ้อนของข้อมูล ซึ่ งถ้าข้อมูลที่
สร้างมีความซับซ้อนมากต้องพิจาณาทั้งการเลือกใช้ภาษา และ
กฎที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ นํา มาใช้ใ ห้ ต รงกับ ความต้อ งการ ทํา การ
ตรวจสอบการค้นคืนด้วยการใช้การสอบถามด้วย (SPARQL)
SPARQL เป็ นภาษาสําหรับดึงข้อมูลมาแสดง หรื อเรี ยกว่า
ภาษาสอบถาม “Query Language” อยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลที่
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ภาพที่ 3 : กรอบแนวคิดระบบการค้นคืนเชิงความหมาย
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ภาพที่ 4 : ออนโทโลยีวนั หยุดไทย
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3.2 จัดการกับคําทีม่ ีความหมายเหมือนกับคําสํ าคัญ
เพื่อค้นหาความหมายของคําที่คล้ายคลึงกันหรื อคําไวพจน์
ซึ่ งอ้างอิงจากหลักภาษาไทย โดยนําชื่อบุคคลที่เกี่ยวกับวันหยุด
ไทยมาทํา การจับ คู่ ค ํา ศัพ ท์ ที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกัน หรื อ
คล้ายคลึงกันเข้าคลาส เช่น
3.2.1 พระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้า พระสมณโคดม พระศากยมุนี
3.2.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดิน พ่อหลวง
พระเจ้าอยูห่ วั ในหลวง
3.2.3 พระบาทสมเด็จพระราชิ นี สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชินี พระราชชนนี
3.2.4 รั ช กาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
3.2.5 รั ช กาลที่ 7 พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้าอยูห่ วั
และในส่ ว นของชื่ อ ของวัน สํ า คัญ เช่ น มาฆบู ช า คื อ
พระสงฆ์ส าวกมาประชุ ม พร้ อ มกัน 1,250 รู ป พระสงฆ์ที่ ม า
ประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็ น "เอหิ ภิกขุอุปสัมปทา" และ วันจาตุ
รงคสั น นิ บ าต ซึ่ งคํา ที่ มี ค วามหมายเหมื อ น มาฆบู ช า คื อ
เอหิ ภิกขุอุปสัมปทาและจาตุรงคสันนิบาต

การสร้างออนโทโลยีขอ้ มูลวันหยุดไทยสามารถสร้างคลาส
ได้ดงั นี้ คือ ชื่ อวันหยุดไทย ชื่ อวันหยุดอังกฤษ วันที่ ชื่ อบุคคล
เหตุการณ์ สถานที่ และประเภทวัน ดังภาพที่ 4
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3.1 พิจารณาคําสํ าคัญวันหยุดไทย
ข้อมูลวันสําคัญของไทยที่เลือกใช้ประกอบไปด้วย วันขึ้นปี
ใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล วันพืช
มงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันแม่ วัน
ปิ ยมหาราช วันชาติ / วันพ่อ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และ
วัน สิ้ น ปี [12] ซึ่ งคํา ส่ ว นใหญ่ ถู ก ใช้ใ นการสร้ า งคลาสตาม
โครงสร้างออนโทโลยีและฐานข้อมูล
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ประเภทวัน สํ า คัญ ประกอบด้ว ย กษัต ริ ย์ ประเพณี ไ ทย
ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา และรหัสประเภทวัน ดังภาพที่ 5

3.3 การสร้ างออนโทโลยี
สร้างจากข้อมูลวันหยุดไทย ประกอบด้วยคลาส คลาสย่อย
และความสัมพันธ์ โดยมีคุณสมบัติ 2 แบบ คือ Object Property
เพื่อกําหนดการอธิ บายข้อมูลซึ่ งต้องการอธิ บายคุณสมบัติของ
คลาส และคุณสมบัติแบบ Datatype Property เพื่อกําหนดการ
อธิ บ ายคุ ณ สมบัติ ข องคลาสที่ เ ป็ นค่ า คงที่ ซึ่ งเป็ นรี ซอร์ ส
(Resource) หรื อกําหนดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
NCTechEd06SIT01

ภาพที่ 5 : ออนโทโลยีในส่ วนประเภทวัน

ใช้โปรแกรม Hozo [9] เป็ นเครื่ องมือสําหรับสร้างออน
โทโลยี เ ป็ นโปรแกรมโอเพ่ น ซอส สามารถสร้ า งไฟล์ ไ ด้
หลากหลายรู ปแบบเช่น XML RDF และ OWL เป็ นต้น ออน
โทโลยีที่ใช้เป็ นแบบ Taxonomic โดยมีความสัมพันธ์เป็ นแบบ
Is-a คือมีความสัมพันธ์จากพ่อไปสู่ ลูก และความสัมพันธ์แบบ
Part-of คือเป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นส่ วนประกอบของคลาส
3.4 การสร้ างส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ งาน
ใช้ร ะบบการค้น คื น เชิ ง ความหมายซึ่ งพัฒ นาโดย ศู น ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ [10] โดย
ทํ า การออกแบบออนโทโลยี ดั ง ภาพที่ 4 และทํ า การ
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กําหนดพร๊ อพเพอร์ ต้ ี ดว้ ย owl: Datatype Property เพื่อ
กํา หนดการอธิ บ ายคุ ณ สมบัติ ข องคลาสที่ เ ป็ นค่ า คงที่ แ ละ
กําหนดพร๊ อพเพอร์ ต้ ีดว้ ย owl: Object Property เพื่อกําหนดการ
อธิ บายข้อมูลซึ่ งต้องการอธิ บายคุ ณสมบัติของคลาส และทํา
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ได้ทาํ การออกแบบ

4. ผลและข้ อเสนอแนะ

06

ระบบการค้น คื น เชิ ง ความหมายจากวัน สํ า คัญ ไทย ให้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้ อหาซึ่ งเก็บในฐานข้อมูล
และแสดงผลได้ตามโครงสร้างของออนโทโลยี ดังภาพที่ 7

Ed

ภาพที่ 7 : ผลลัพธ์จากการค้นคืนด้วยหัวเรื่ องพุทธศาสนา

ผลลัพธ์ จ ากการค้น คื น สามารถเลื อ กการค้น คื น ได้ห ลาย
ระดับชั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลใกล้เคียงกับสิ่ งที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ ซึ่ งวัด
ค่าความแม่นยํา = 98.7%
จากงานวิจัย ระบบการค้นคื นเชิ ง ความหมายสําหรั บ การ
จัดการองค์ความรู้ วันหยุดไทยสามารถค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ
ให้ค่าความแม่นยํา 98.7% มีความถูกต้องตามโครงสร้างของ
ออนโทโลยีที่สร้างขึ้นและสัมพันธ์กบั ฐานข้อมูล ซึ่ งสามารถ
นําไปพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
การสร้างระบบการค้นคื นที่ดีควรใช้เทคนิ คการทําเหมือง
ข้อความเข้ามาช่วย โดยเริ่ มตั้งแต่การตัดคํา การใช้อลั กอริ ธ่ ึ ม
เข้ามาช่วยเพื่อสร้างคลาสและจัดกลุ่มของคําที่มีความหมายเข้า
คลาส ซึ่ งงานในส่ วนนี้ สามารถช่วยลดภาระของผูเ้ ชี่ยวชาญได้
ค่อนข้างมาก เนื่ องจากการสร้างการค้นคืนเชิงความหมายส่ วน
ใหญ่จาํ เป็ นต้องใช้ผเู้ ชี่ยวชาญเข้าช่วยในการกําหนดคลาสและ
ความหมาย แต่ ข ้อ มู ล ที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ นเป็ นทวี คู ณ ที่ เ กิ ด จาก
ภาษาธรรมชาติ นั ก วิ จัย จึ ง ควรทํา ให้ ร ะบบการค้น คื น เชิ ง
ความหมายเป็ นการคืนค้นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

ภาพที่ 6 : กําหนดออนโทยีเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

C
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ทําการทดสอบและตรวจสอบข้อมูลที่คน้ คืนเชิงความหมาย
ให้ความถูกต้องตามโครงสร้างของออนโทโลยี ซึ่ งถ้าผลลัพธ์ที่
แสดงไม่ ต รงกับ ความต้อ งการ ต้อ งทํา การปรั บ โครงสร้ า ง
ฐ า น ข้ อ มู ล ห รื อ อ อ น โ ท โ ล ยี ที่ อ อ ก แ บ บ อี ก ทั้ ง ก า ร
กําหนดพร๊ อพเพอร์ ต้ ีท้ งั 2 แบบดังที่กล่าวถึงในส่ วนของทฤษฎี
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

N

3.5 ประเมินผลระบบ
การประเมิ น ผลการทดสอบใช้ วิ ธี ว ัด ค่ า ความแม่ น ยํา
(Precision : P) เป็ นอัตราส่ วนของการค้นพบข้อมูลที่ถูกต้อง
จากจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่ทาํ การค้นคืนมาได้
P

| Ra |
| A|

โดยที่ | Ra | คือ จํานวนข้อมูลที่ถูกต้องที่คน้ คืนออกมา
ได้
| A|

คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมดที่คน้ คืนออกมาได้
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การสร้ างสารานุกรมเรื่องวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการเรียนรู้ แบบสื บค้ น
The Construction of Analog Electronic Circuits Encyclopedia
with Inquiry Process Learning

ณรงค์ เครื อกันทา

Ed

บทคัดย่ อ

06

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
knarong@lpru.ac.th
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งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้ างสารานุกรมเรื่ องวงจรอนาลอกอิ เล็กทรอนิกส์ ที่ เกิดจากการเรี ยนรู้ แบบสื บค้ นของนักศึกษา
2) เพื่อประเมินคุณภาพของสื่ อที่ สร้ างขึน้ โดยผู้เชี่ ยวชาญ 3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่ อนและหลังใช้ สารานุกรม
สําหรั บนักศึ กษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางการสร้ างสารานุกรมประกอบด้ วย 5 ขั้นตอนดังนี ้ (1)
การสร้ างความสนใจ (2) การสื บค้ นข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูล (3) การลงมือปฏิ บัติเพื่อศึกษาการทํางาน (4) การสรุ ปผลการทํางาน (5)
การสร้ างสารานุกรมในรู ปแบบหนังสื ออิ เล็กทรอนิกส์ จากนั้นนําสารานุกรมที่ สร้ างขึน้ ไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่ าน ตรวจสอบ
และประเมินผล ก่ อนจะนําสารานุกรมที่สร้ างขึน้ นําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ านักศึกษาในสาขาวิชาจํานวน 20 คน
ผลการประเมินโดยผู้เชี่ ยวชาญ พบว่ ามีความเหมาะสมของเนื อ้ หา การแสดงการทํางานของวงจร รู ปแบบการนําเสนอในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ3 .64 ส่ วนผลเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่ อนและหลังใช้ สารานุกรมที่ สร้ างขึน้ พบว่ าผลคะแนน
เฉลี่ยก่ อนการใช้ และหลังการใช้ มีความแตกต่ างทางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N

คําสํ าคัญ: สารานุกรม การเรี ยนรู้แบบสื บค้น วงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
Abstract

This research has objectives to 1) make encyclopedia of analog derived from student’s studying 2) evaluate the
quality of media built by experts 3) compare an achievement of learning before and after using the encyclopedia for the
students of Electronic Technology , Lampang Rajabhat University. The process of encyclopedia consisted of 5 that were
(1) interesting (2) searching (3) doing (4) summarizing and making an electronic encyclopedia then evaluated by 3
experts and tested it with 20 students of samples. The result found that content appropriation, circuit performance and
form of presenting were at a very good level (3.64). The achievement of learning before and after using encyclopedia
found that the difference of statistical significance was at .05.
Keyword: Encyclopedia, Inquiry Process Learning, Analog electronic Circuits, Electronic Publication,
Electronics Media.
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แต่สารานุกรมในปั จจุบนั ยังคงจํากัดอยูใ่ นรู ปของหนังสื อ หรื อ
การใช้ง านที่ มี ข ้อ จํา กัด ในระบบปฏิ บ ัติ ก าร และสามารถ
นํา ไปใช้ง านได้เ ฉพาะคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal
Computer) เท่านั้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งเกิดความสนใจในการสร้าง
สารานุ ก รม เรื่ องวงจรอนาลอกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบสื บ ค้น ที่ ส ามารถทํา งานได้ท้ ัง บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Personal Computer) และ
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้ โดยสามารถสื บค้น
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เตอรเนต ที่ ส ะดวกต่ อ นํา
การศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งหวังให้ผนู้ าํ ไปใช้ได้เกิดประโยชน์ท้ งั
ในด้านการศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไป

Ed

1. บทนํา
ในการศึกษาความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ การศึกษาการ
ทํ า งานวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ โดยเฉพาะวงจรอนาลอก
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็ นพื้นฐานของการศึกษาในเนื้ อหาวิชา ที่สําคัญต่อ
การศึ กษาต่อ รวมทั้งจําเป็ นต่อการประกอบอาชี พในอนาคต
ตามข้อ กํา หนดของหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์[1] ได้ตอ้ งกําหนดให้มีการสอบ
ประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย ก่อนสําเร็ จการศึกษา
ซึ่ งมีการสอบประมวลความรู้ท้ งั ในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบตั ิ
ซึ่ งโดยปกติ ก ารสอบปฏิ บ ัติ ช้ ัน ปี สุ ด ท้า ย จะใช้ก ารสอบ
ตลอดทั้งปี การศึ ก ษา โดยใช้ก ารประมวลผลจากการจัด การ
เรี ยนการสอนโดยยึ ด ผู้เ รี ยนเป็ นสํ า คัญ เพื่ อ ดู ร ะดับ ความรู้
ความสามารถซึ่ งการพัฒนาให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจด้วยตัว
ของตนเอง ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการสื บค้นเป็ นรู ปแบบการ
เรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญรู ปแบบหนึ่ ง ที่มีการนํามาใช้
ในการสอบประมวลความรู้โดยมุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนทําการศึกษา
และลงมือปฏิบตั ิเพื่อหาคําตอบจากแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง ที่จะ
ส่ งผลทําให้ผเู้ รี ยนเกิดองค์ความรู้ดว้ ยตนเองในที่สุด [2]
โดยในทุ กปี การศึ กษาที่ ผ่านมาผลของการสอบประมวล
ความรู้ ภาคปฏิ บ ัติ นักศึ กษาไม่ มี สื่ อในการทบทวนความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานของวงจรอนาลอกด้วยตนเอง อีกทั้งผล
ของการสอบปฏิบตั ิไม่มีการนําไปรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นในรู ปแบบลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษรที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสม จะทํา ให้เ กิ ด องค์ค วามรู้ ที่
นํา ไปใช้ ง านต่ อ ได้ [3] จากสภาพการศึ ก ษาในปั จ จุ บ ั น
แหล่ ง ข้อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาในรู ปสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น
ทางเลือกของการใช้สื่อการเรี ยนที่มีความนิยมสูง
เนื่ องจากสามารถสนองต่อการเรี ยนรู้ ที่ไม่จาํ กัดเวลาและ
สถานที่และสามารถสร้างเนื้ อหาและกิจกรรมที่หลากหลายได้
ตามความเหมาะสม ซึ่ งสารานุ กรมเป็ นสื่ อรู ปแบบหนึ่ งที่ เกิ ด
จากการคัด กรองเนื่ อ งจากเป็ นแหล่ ง ความรู้ ท างการศึ ก ษาที่
น่ า เชื่ อ ถื อ และนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งกว้า งขวางทั้ ง
การศึกษาหาความรู้ การตัดสิ นใจ และการนําไปใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์
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2.1 เพื่อสร้างสารานุกรมเรื่ องวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้การเรี ยนรู้แบบสื บค้นของนักศึกษา
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของสารานุ กรมอิเล็กทรอนิ กส์ ที่
สร้างขึ้น โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.3 เพื่อเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนและ
หลั ง ใช้ ส ารานุ ก รม สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 รู ป แบบของสารานุ ก รมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น
ได้รั บ การประเมิ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ ว่า มี ค วามเหมาะสมของ
เนื้ อหา การแสดงการทํางานของวงจร รู ปแบบการนําเสนอใน
ระดับมาก
3.2 ผลสัมฤทธิ์ ภายหลังการใช้สารานุกรม แตกต่างจาก
ผลสัมฤทธิ์ก่อนการใช้สารานุกรม
4. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1 วงจรอนาลอก คื อ วงจรจรไฟฟ้ าที่ ท ํ า งานด้ ว ย
สัญญาณไฟฟ้ าที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งสามารถนําไปออกแบบ
สําหรับในการขยาย หรื อการดัดแปลงสัญญาณ รวมทั้งแปลง
เป็ นข้อมูลสัญญาณดิจิตอลได้
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4.2 สารานุกรมเฉพาะวิชาหรื อสารานุ กรมเฉพาะเรื่ อง เป็ น
สารานุ กรมที่ จดั ทําขึ้นโดยบุคคล หรื อคณะที่เชี ยวชาญเฉพาะ
เรื่ องนั้นๆ
4.3 การเรี ยนรู้ แบบสื บค้น [4] เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่พฒั นา
ความสามารถของผูเ้ รี ย นในการคิ ด การแก้ปั ญ หา หรื อ การ
แสวงหาความรู้ โดยใช้ก ระบวนการทางความคิ ด ในการ
แสวงหาความรู้ การค้นหาคําตอบด้วยตนเอง โดยประกอบด้วย
ขั้นตอนได้แก่
4.3.1 ขั้นสร้ างความสนใจ เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
สร้ า งคํา ถาม/ประเด็ น ศึ ก ษา หรื อ กระตุ ้น ด้ว ยการนํา เสนอ
ประเด็นขึ้ นมาก่ อ น แล้วอภิ ปรายกลุ่ม เพื่อกําหนดประเด็นที่
สนใจจะศึ กษา กําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของ
เรื่ องที่จะศึกษาให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
4.3.2 ขั้น สํา รวจและค้น หา ได้แ ก่ กํา หนดแนวทาง
การสํารวจ/การตรวจสอบ กําหนดสมมติฐาน กําหนดทางเลือก
ที่ เป็ นไปได้แล้วลงมื อปฏิ บตั ิ เก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อสนเทศ/
ปรากฏการณ์ต่างๆหรื อทําการทดลอง/ทํากิจกรรมภาคสนาม/
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลต่างๆ
4.3.3 ขั้น อธิ บายและลงข้อ สรุ ป ขั้นวิเคราะห์ ข อ้ มูล/
ข้อ สนเทศ ได้แ ก่ ก ารแปลผลและสรุ ป ผล ซึ่ งอาจสนับ สนุ น
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ หรื อโต้แย้งกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ หรื อไม่
เกี่ยวกับประเด็นที่กาํ หนดไว้เดิมแต่เกิดผลที่ได้ใหม่ในรู ปแบบ
ใดก็ได้
4.3.4 ขั้นขยายความรู้เป็ นการนําความรู้ที่ได้สร้างขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม/แนวคิดที่ได้คน้ คว้าเพิ่มเติมหรื อนํา
แบบจําลอง/ข้อสรุ ปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
4.3.5 ขั้นประเมิน ได้แก่ ประเมินกระบวนการเรี ยนรู้
และผลการเรี ยนรู้/ผลงาน ใช้วธิ ีการอย่างไร ได้ความรู้อะไรบ้าง
มากน้อยเพียงใด

5.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน
20 คน ซึ่ งทําการคัดเลือกโดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง
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5.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
5.3.1 ตัว แปรอิ ส ระ ได้แ ก่ สารานุ ก รม เรื่ องวงจร
อนาลอกอิเล็กทรอนิกส์
5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อคุณภาพ
ของสารานุกรมา
2. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สารานุกรม
6. วิธีดาํ เนินการวิจัย
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6.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ที่มีรูปแบบเป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบสื บค้นความรู้ โดยมีนกั ศึกษาและอาจารย์เป็ นผูว้ ิจยั
ร่ วมกัน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และการปรั บ
พฤติกรรมการเรี ยนการสอนของทั้งอาจารย์และนักศึกษา ตาม
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ
การประมวลผลความรู้ที่ได้จากนักศึกษามาจัดทําสื่ อการเรี ยน
เพื่อให้นกั ศึกษานํากลับไปทบทวนความรู้ดว้ ยตนเองได้

N

6.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
6.2.1 สารานุกรมเรื่ องวงจรอนาลอกอิเลกทรอนิกส์
6.2.2 แบบประเมินคุณภาพสารานุกรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
6.2.3 แบบทดสอบความรู้ ต่ อ การใช้ ส ารานุ ก รม
อิเล็กทรอนิกส์
6.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
6.3.1 ขั้นตอนการเตรี ยมการ ในขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอน
ของผูว้ ิจัยในการศึ กษา และวิเคราะห์ ห ลัก สู ตรวิท ยาศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาหัวข้อของ
วงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิ กส์ ที่นกั ศึกษาจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ และ
ต้องมีการนําไปสอบประมวลความรู้ก่อนสําเร็ จการศึกษา
การศึ ก ษาการใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ สร้ า งสารานุ ก รม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [5][6]

5. ขอบเขตของการวิจัย

5.1 ประชากร
ประชากร คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชั้นปี ที่ 4
สาขาเทคโนโลยีอิ เล็ก ทรอนิ กส์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏลํา ปาง
จํานวน 215 คน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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เมื่อได้ผลจําลองการทํางาน นักศึกษาจะนํามาทดลองด้วย
อุ ป กรณ์ จ ริ ง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด้จ ากการจํา ลองกับ การ
ทดลองด้วยอุปกรณ์จริ ง

ภาพที่ 2 การทดลองหาผลการทํางาน

6.3.4.3 ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป ในขั้นตอนนี้
จะให้นักศึ กษา นําเสนอและอภิ ปรายผลการทดลองที่ ได้ กับ
ผูว้ ิจยั และนักศึกษาผูร้ ่ วมวิจยั ท่านอื่นๆ เพื่อสรุ ปผลที่ เกิ ดขึ้ น
และหาประเด็นโต้แย้งในกรณี ที่ผลการทดลองไม่เป็ นไปตาม
หนังสื อ หรื อตําราที่เรี ยนมา รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะโดย
ผูว้ ิจยั การหาข้อคิดเห็ นหรื อวิธีการทดลองแบบใหม่ที่คน้ พบ
นอกเหนือจากที่มีในหนังสื อและตํารา เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
ดําเนินการทดลองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
6.3.4.4 ขั้นขยายความรู้ ในขั้นตอนนี้ จ ะให้ผู้
ร่ ว มวิ จัย ทํา การสรุ ปผลการทดลองในรู ป เอกสารเวปเพจ
(HTML) ที่ประกอบด้วยการอธิ บายการทํางานในแบบตัวอักษร
หรื อภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผวู้ ิจยั รวบรวมและนําไปสร้างเป็ น
สารานุกรม ด้วยโปรแกรม Sigil [8] ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงผลได้ท้ งั เอกสารบนเวบ
ไซต์ และบนแทปเลต ดังภาพที่ 3
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6.3.2 ขั้ นตอ นการ ส ร้ าง แบบประเมิ น คุ ณภาพ
สารานุกรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ใช้แบบประเมินคุณภาพของสื่ อ [7]
โดยใช้การประเมินผลในลักษณะมาตราส่ วนการประมาณค่า 5
ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดีมาก
4 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ดี
3 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้
6.3.3 ขั้นตอนการสร้าง แบบทดสอบความรู้ต่อการใช้
สารานุ กรมอิเล็กทรอนิ กส์ ใช้การสร้ างข้อสอบแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ เพื่อวัดคะแนนก่อนการใช้สารานุกรม
และภายหลังการใช้สารานุกรม จากนั้นจึงหาความแตกต่างของ
คะแนนที่ได้ก่อนและหลังการใช้สารานุกรม
6.3.4 ขั้นตอนการสร้างสารานุ กรมโดยนักศึกษาผูร้ ่ วม
วิ จัย ในขั้น ตอนนี้ จะใช้ก ารจัด การเรี ย นรู้ ด้ว ยวิธี ก ารสื บ ค้น
ให้ กับ นั ก ศึ ก ษาชั้น ปี สุ ด ท้า ย โดยดํา เนิ น การตามขั้น ตอน
ต่อไปนี้
6.3.4.1 ขั้นสร้างความสนใจ ในขั้นตอนนี้ ผสู้ อน
จะให้กาํ หนดให้นกั ศึกษาผูร้ ่ วมวิจยั ทําการศึกษา และหาผลการ
ทดลองจากวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ผวู้ ิจยั ได้เตรี ยมการ
ไว้ โดยเปิ ดให้นักศึ กษาได้เลือกหัวข้อตามความสนใจ หรื อมี
ความรู้พ้นื ฐานจากการเรี ยน หนังสื อ หรื อ ตํารา
6.3.4.2 ขั้นสํารวจและค้นหา ในขั้นตอนนี้ จะให้
นักศึกษาวิเคราะห์การทํางานของวงจรที่ เลือก และทดลองผล
การทํางานด้วยโปรแกรมจําลอง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การจําลองการทํางานด้วยโปรแกรมจําลอง
ภาพที่ 3 สารานุกรมวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์
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6.3.5 ขั้นประเมิน ในขั้นตอนนี้ จะนําสารานุกรมที่สร้าง
ขึ้ น กลับ ไปให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ต รวจสอบความถู ก ต้อ ง เมื่ อ
นักศึกษาทําการตรวจสอบเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั จึ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทํา
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของงานวิจัยที่ สร้ างขึ้ น และนําไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึกษาในชั้นปี ที่ 3 จํานวน
20 คนได้ทดลองใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจ

7.2 ผลประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
การประเมิ นคุณภาพของสารานุ กรมที่ สร้ างขึ้นตามความ
คิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท่านในด้านความเหมาะสม
ของเนื้อหา การแสดงการทํางานของวงจร รู ปแบบการนําเสนอ
โดยสรุ ปแสดงดังตารางที่ 1

6.4 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
6.4.1 การประเมิ น คุ ณ ภาพของสารานุ ก รมโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ใช้การคํานวณหาค่าเฉลี่ ย และ การคํานวณหาค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.4.2 การประเมิ นผลสมฤทธิ์ ของผูใ้ ช้งาน ใช้ค่าเฉลี่ย
ของผลทดสอบ และการทดสอบความแตกต่างก่อนและหลัง
การใช้สารานุกรมด้วย t-test

ตารางที่ 1 สรุ ปผลประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

X

3.54 0.72

แปลผล
ระดับมาก

2.รู ปแบบการนําเสนอ

3.62 0.75

ระดับมาก

3.การแสดงการทํางานของวงจร

3.74 0.83

ระดับมาก

3.64 0.77

ระดับมาก

06

ด้านการประเมิน*
1.ความเหมาะสมของเนื้อหา

รวมผลประเมิน

S.D

Ed

* เป็ นผลประเมินรวมแต่ละด้าน

7. ผลของการวิจัย

จากตารางที่ 1 พบว่าผลประเมิ นคุ ณภาพสารานุ กรมโดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญในภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 3.64 อยู่ใ นระดับ มาก โดย
รายละเอียดการประเมินเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านการแสดงการทํางานของวงจร มีค่าเฉลี่ย 3.74 และ
ด้านรู ปแบบการนําเสนอมี ค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก และ
ในด้านความเหมาะสมของเนื้ อ หามี ค่า เฉลี่ ยรวม 3.54 อยู่ใ น
ระดับมาก
7.3 การประเมินผลสมฤทธิ์ของผู้ใช้ งาน
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนใช้
สารานุ กรม และภายหลังการใช้สารานุ กรม จากนั้นทําการหา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละแบบทดสอบ เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ และผล
การทดสอบแสดงดังภาพที่ 4
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7.1 ผลการสร้ างสารานุกรม
สารานุกรมเรื่ องวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้าง
ขึ้นมีคุณลักษณะดังนี้
7.1.1 ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ กั บ
ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ แอนดรอยด์ เนื่องสารานุกรมที่สร้าง
เป็ นเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบไม่ มี ลิ ข สิ ท ธ์ (Electronics
Publication: EPUB) โปรแกรม ซึ่ งสามารถทํางานได้ท้ งั บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วน และคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่สามารถ
พกพาได้
7.1.2 ด้ า น ข้ อ มู ล ส า ร นุ ก ร ม มี ว ง จ ร อ น า ล อ ก
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จํา นวน 40 วงจร โดยเป็ นข้อ มู ล ประกอบ
ภาพเคลื่ อ นไหวทั้ง 40 วงจร โดยเรี ยงลํา ดับ ตามตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษ
7.1.3 ด้านความสามารถของโปรแกรมประกอบด้วย
1. แสดงผลเป็ นข้อความภาษาไทย
2. สามารถแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์
3. อุปกรณ์ที่ใช้แสดงมีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
ของจริ ง

ภาพที่ 4 การประเมินผลสมฤทธิ์ ของผูใ้ ช้งาน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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คะแนน
ก่อนการใช้
หลังการใช้

N
20
20

X
6.9
25.4

S.D.
1.153
5.563

t-test
6.28 **
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7.4 การหาค่ าความแตกต่ างของการใช้ งานสารานุกรม
จากผลผลสมฤทธิ์ ของการใช้ส ารานุ กรม ผูว้ ิจัย ได้นํามา
ทดสอบมาทําการวิเคราะห์ หาความสัม พันธ์ ระหว่างผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการใช้สารานุกรม โดยใช้สูตร t-test ผล
ปรากฏดังตารางที่ 2

ยัง ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ งในเรื่ องของจํา นวนวงจรอนาลอก
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่นาํ มาแสดงให้มีจาํ นวนมาก นอกจากนี้ ควรมี
ช่องทางที่ เปิ ดโอกาสให้ผทู้ ี่ นาํ สารานุ กรมไปใช้งาน สามารถ
แก้ไขข้อมูลของสารานุ กรม เพื่อความถูกต้องของสารานุ กรม
ให้ได้มากที่สุด

06

จากภาพที่ 4 ผลการประเมิ นจะเห็ นได้ว่าก่อ นการใช้
สารานุกรม ผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบอยูท่ ี่ 6.9 คะแนน
และค่าเฉลี่ยภายหลังการใช้สื่ออยูท่ ี่ 25.4 ซึ่ งแสดงได้วา่ ผูเ้ รี ยนมี
ระดับ ค่ า เฉลี่ ย จากผลการทดสอบที่ สู ง ขึ้ นภายหลัง การใช้
สารานุกรม

8. บทสรุ ป
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** P < 0.05
จากตารางที่ 2 ค่า t จากการคํานวณ เท่ากับ 6.28 มากกว่าค่า
t จากตารางที่ df = 19 ,   .05 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 1.729 แสดงว่า
ผลคะแนนก่อนการใช้สารานุกรม และหลังการใช้สารานุกรมมี
ความแตกต่างทางนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตัว อย่า งภายหลัง การใช้ส ารานุ ก รม
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ

N

จากผลการวิจยั ที่การสารานุ กรมเรื่ องวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ สามารถนําไปใช้งานได้ท้ งั บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่
สามารถพกพาได้ โดยผลประเมิ นคุณภาพของสารนุ กรมโดย
ผู ้เ ชี่ ย วชาญที่ ส ร้ า งขึ้ นอยู่ ใ นระดั บ มาก และการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของคลังคําศัพท์ที่สร้างขึ้น โดยผลความแตกต่าง
พบว่าผลคะแนนก่อนการใช้ และหลังการใช้มีความแตกต่าง
ทางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ผลการทดสอบพบว่า
ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการใช้ชุดทดลองอยูท่ ี่ 6.9 คะแนน
และค่ า เฉลี่ ย ภายหลัง การใช้ชุ ด ทดลองอยู่ที่ 25.4 แสดงว่ า
คะแนนเฉลี่ ยของผูเ้ รี ยน ภายหลังการใช้ชุดทดลองการสอน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนิ นการวิจยั
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การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์
ด้ านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี
The Development of Multimedia Online Information System for Ethnic Groups
Tradition Culture in Ratchaburi Province

วิลยั พร ไชยสิ ทธิ์ 1, ดาราวรรณ ญาณะนันท์ 2 และสถาพร จะนุ3
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การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี มีจุดประสงค์ ดังนี ้
1) เพื่อศึ กษารวบรวมข้ อมูลและสารสนเทศทางด้ านวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี 2) เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศมัลติมีเดี ยออนไลน์ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติ พันธุ์ ในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัยครั้ งนี ้ ได้ แก่
สมาชิ กกลุ่มชาติ พันธุ์ แกนนําองค์ กรในระดับท้ องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องทางด้ านวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 384 คน ซึ่ ง
ได้ มาด้ วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึก
และแบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ ความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่ า ระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ ที่พัฒนาขึน้ สามารถใช้ จัดเก็บข้ อมูลในรู ปแบบมัลติมีเดีย ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อความ
ภาพ เสี ยงและวิดีโอ ระบบประกอบด้ วย 2 ส่ วน คือ ผู้ดูแลระบบและตัวแทนแกนนําชาติพันธุ์ ซึ่ งสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลได้
ตลอดเวลา และผู้ใช้ ทั่วไป สามารถดูข้อมูล และแสดงความคิ ดเห็น และผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศมัลติมีเดี ย
ออนไลน์ โดยผู้เชี่ ยวชาญ จํานวน 11 ท่ าน อยู่ในระดับดี (

= 4.47, S.D = 0.58).

คําสํ าคัญ: ระบบสารสนเทศ ออนไลน์ มัลติมีเดีย ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรมประเพณี
Abstract
“Development of Multimedia Online Information System for Ethnic Groups Tradition Culture in Ratchaburi
Province” , had its aims to 1) study and accumulate the data and IT in terms of cultures and traditions for those of
ethnic groups in Ratchaburi, 2) develop of Multimedia Online Information System for Ethnic groups Tradition Culture
in Ratchaburi Province. During the research, by purposive sampling, the number of 384 diverse participants was
brought in, namely, the members of the ethnic groups, the leaders of local communities, and any other relevant parties
in the presence of the particular practices of ethnic cultures and traditions. The instrument consisted of in-depth
questionnaire and the performance evaluation sheet. The statistics applied were the estimations Frequency,
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D). The research result was found that the Multimedia Online
Information System developed by the researcher could efficiently store all multimedia data consisting of passage,
picture, sound and video which had two parts: an administrator and representatives of ethnic leaders. Such data could
be insert, delete and edited all the time. All users could check the data, comment, and evaluate the quality of the system
by 11 experts was in good level )

= 4.47, S.D = 0.58).

Keyword: Information System, Online, Multimedia, Ethnicity, Culture, Traditions.
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ย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่ วม
ในการจัด การ การบํา รุ งรั ก ษา และการใช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ปั จจุบนั วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละชนเผ่าจะถูกคุกคาม
ด้วยกระแสโลกาภิวฒั น์ ทําให้วฒั นธรรมที่ดีงามของกลุ่มชน
เผ่าหรื อกลุ่มชาติ พนั ธ์ต่างๆ ในโลกนี้ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ทางตะวันออก ได้รั บอิ ทธิ พลจากการเปลี่ ยนแปลงในสังคม
ปั จจุบนั มีการรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาก ส่ งผลทําให้
วัฒ นธรรมของตนเองต่ า งๆ ค่ อ ยๆ สู ญ สิ้ น ไป อาจจะด้ว ย
อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ ม ัน มากับ กระแสโลกาภิ ว ัต น์ ส่ ง ผลให้
วัฒ นธรรมอัน ดี ง ามของตนเองเสื่ อ มสลายและกํา ลัง จะสู ญ
หายไปทําให้สังคมอ่อนแอ และขาดอัตลักษณ์
ด้ว ยเหตุ น้ ี คณะผูว้ ิจัย จึ ง เห็ น ความจํา เป็ นของการพัฒ นา
ระบบสารสนเทศ เพื่ อ เก็บ รวบรวม ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ
วัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี
เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นได้สามารถเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกันได้ง่ายขึ้น
รวดเร็ วขึ้ น และทั น สมั ย สั ม พั น ธ์ ส ถานการณ์ ก ารที่ มี
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ชุมชน รู้เท่าทันกับสิ่ งที่กาํ ลัง
มาคุกคาม และหน่วยงานต่างๆ ได้สารสนเทศสําหรับวางแผน
พัฒนา กําหนดนโยบายด้านการส่ งเสริ มการอนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี ทอ้ งถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสื บต่อไป ซึ่ งงานวิจยั นี้ มี
จุดประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี และ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ดา้ นวัฒนธรรม
ประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี
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1. บทนํา
ประเทศไทย เป็ นประเทศหนึ่ งที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชน
หลายเผ่าพันธุ์ หรื อหลายชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะในจังหวัดราชบุรี
ประกอบด้วยชาติพนั ธุ์ อย่างน้อย 8 ชาติพนั ธุ์ แต่ละชาติพนั ธุ์
จะมีวฒั นธรรมอันดีงามของตนเอง วัฒนธรรมที่ดีงามจะถูกสื บ
ทอดกันมาเรื่ อยๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และวัฒนธรรมเป็ น
สิ่ ง สํา คัญ ที่ ส่ ง เสริ ม การอยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้อ ย่า งมี ค วาม
ผาสุ ก ฉะนั้นไม่ว่าจะในอดีต ปั จจุบนั หรื ออนาคต วัฒนธรรม
ทั้ง หมดของชนทุ ก เผ่า ควรจะดํา รงอยู่ไ ปตลอดกาล ถ้า ขาด
วัฒ นธรรมที่ ดี ง ามของตนเองแล้ว มัน ก็จ ะสิ้ น ชาติ ไ ป ดัง คํา
กล่าวของ เสถียรโกเศศ [1] ที่วา่ “คําว่า ชาติ ประกอบด้วย 3
อย่าง คื อ คน แผ่นดิ น และวัฒนธรรม ถ้าขาดอย่างใดอย่าง
หนึ่งจะเรี ยกว่าชาติไม่ได้” ดังนั้นการพัฒนาองค์ประกอบของ
ชาติให้คงอยูก่ เ็ ป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ท่านยังกล่าวอีกว่า “ชาติ
ใดไม่กระตือรื อร้นในการบํารุ งและส่ งเสริ มวัฒนธรรมของตน
ให้มีความเจริ ญงอกงาม และแพร่ หลายได้ทนั ท่วงที ชาติน้ ัน
อาจเป็ นผูถ้ ูกชาติอื่นรุ กรานในทางวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อไม่ให้
ถู ก รุ กรานหรื อรุ กรานก็ ต ้ า นอยู่ ก็ จ ะต้ อ งรู้ จั ก ปรั บ ปรุ ง
วัฒนธรรมของตนให้เจริ ญ สิ่ งแปลกใหม่ไม่ใช่วา่ จะเป็ นของดี
มีประโยชน์แก่ตนเสมอไป ถ้าสิ่ งแปลกใหม่น้ นั ไม่เข้ากันได้ดี
กับรากฐานแห่งวัฒนธรรมของตน” การอนุรักษ์วฒั นธรรมจึง
เป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญ อย่างยิ่ง เพื่อคงความเป็ นอัตลักษณ์
ของตนเอง ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของเอกลัก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมประเพณี ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ชัว่ ลูกหลาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ส่ วนที่ 12 ว่าด้วยสิ ทธิ ชุมชน มาตรา 66 บุ คคลซึ่ ง
รวมกันเป็ นชุ ม ชน ชุ มชนท้องถิ่ น หรื อชุ มชนท้องถิ่ นดั้งเดิ ม
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จําเป็ นแก่วิถีชีวิตและการครองชี พ มี เรื่ องปั จ จัยสี่ เครื่ องมื อ
เครื่ องใช้ เป็ นต้น ความคิด ความรู้สึก ความเชื่ อที่สําแดงออก
ให้ปรากฏเป็ นสิ่ งต่างๆ แล้วถ่ายทอดสื บต่อกันมาหลายชัว่ คน
มีการเพิ่มเติมเสริ มสร้างสิ่ งใหม่ ปรับปรุ งสิ่ งเก่าให้เข้ากัน นี่คือ
ความหมายของวัฒนธรรม ”

2. วรรณกรรมที่เกีย
่ วข้ อง

การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู้วิ จัย ได้ท ํา การศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด
ทฤษฏี เอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ ริธร (องค์การมหาชน) [2] กล่าวว่า
“กลุ่มชาติพนั ธุ์” (Ethnic Groups) หมายถึง กลุ่มคนที่มี
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ร่ วมกัน คือ มีค่านิ ยม ความคิด
อุดมการณ์ ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลักษณ์และ
วัฒนธรรมด้านอื่นๆ ร่ วมกัน
กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์,
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและองค์กรทุนสําหรับเด็ก
แห่ งสหประชาชาติ [3] ให้คาํ นิ ยามไว้ว่า ชาติพนั ธุ์ หมายถึง
การสื บทอดทางสายโลหิ ต เชื้ อชาติ ภาษา ความเชื่ อ วิถี การ
ดํารงชี วิต วัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชนกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่ ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยทัว่ ไปใช้คาํ ว่า เผ่า เพื่อแยกกลุ่ม
ชนที่แตกต่างอย่างชัดเจนออกจากกัน
กลุ่มชาติพนั ธุ์ (Ethnic Groups) ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด
ราชบุ รี มี ท้ ัง หมด 8 ชาติ พนั ธุ์ ได้แ ก่ ไทยกะเหรี่ ย ง ไท-ยวน
ไทยมอญ ไทยลาวเวียง ไทยจีน ไทยทรงดํา และ ไทยเขมรลาว
เดิม และที่สาํ คัญแต่ละชาติพนั ธุ์จะมีวฒั นธรรมและประเพณี ที่
เป็ นเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง นี้ คือสี สันประดับสังคมราชบุรี
ให้น่าอยู่อาศัย อีกทั้งเป็ นเมื องตัวอย่างที่ มีผูค้ นอยู่คละปะปน
กัน และร้อยประสานบทบาทได้อย่างลงตัว [4]
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับประเพณี
ดนัย ไชยโยธา [6] ประเพณี หมายถึง แบบความคิดความ
เชื่อ การกระทํา ค่านิ ยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารี ต ระเบียบแบบ
แผนที่กระทําในโอกาสต่างๆ ลักษณะสําคัญของประเพณี คือ
สิ่ งที่ปฏิบตั ิเชื่อถือมานานจนกลายเป็ นแบบอย่างความคิดหรื อ
การกระทําที่ได้สืบต่อกันมาและยังมีอิทธิ พลอยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่ ง
เป็ นที่ ย อมรั บ ของส่ ว นร่ ว ม สิ่ ง ใดเมื่ อ ประพฤติ ซ้ ํา ๆ กัน อยู่
บ่อยๆ จนเป็ นความเคยชินก็เกิดเป็ นนิสัยขึ้นมา
บันเทิ ง พาพิจิตร [7] ได้ให้ความหมายของ ประเพณี คื อ
สิ่ งที่คนในสังคมส่ วนร่ วมสร้างขึ้นให้เป็ นมรดกที่ผเู้ ป็ นทายาท
จะต้องรับไว้และปรับปรุ งแก้ไขไห้ดียิ่งๆ ขึ้นไปรวมทั้งมีการ
เผยแพร่ แก่คนในสังคมอื่นด้วย
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับมัลติมเี ดีย
ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุ วรรณ [8] มัลติมีเดีย หมายถึง การนํา
องค์ป ระกอบของสื่ อ ชนิ ด ต่ า งๆ มาผสมผสานเข้า ด้ว ยกัน
Image)
ซึ่ งประกอบด้ว ย ตัว อัก ษร(Text) ภาพนิ่ ง (Still
ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) เสี ยง (Sound) และวี ดี โ อ
(Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่ อ
ความหมายกับ ผู้ใ ช้อ ย่ า งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ และบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน

N

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ชยันต์ วรรนธภูมิ [5] กล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง แบบ
แผนพฤติกรรมในการดํารงชีวิต อาจจะเป็ นแบบแผนในการใช้
ทรั พ ยากร แบบแผนในการปรั บ ตัว เข้า กับ สิ่ ง เปลี่ ย นแปลง
ที่ คุ ก คามเข้า มาจากภายนอก เป็ นกฎเกณฑ์ที่ ก ํา หนดแบบ
ความสัมพันธ์ในสังคม ระบบความเชื่อหรื อค่านิยม
เสถี ยร โกเศศ [1] กล่าวถึ ง วัฒนธรรมอย่างน่ าฟั งว่า
“วัฒนธรรมตามความหมายของวิชามานุษยวิทยา ได้แก่ สิ่ งอัน
เป็ นวิถีชีวิตของสังคม คนในส่ วนรวมของสังคมจะคิดอย่างไร
รู้สึกอย่างไร มีความเชื่ออย่างไร ก็แสดงออกให้ปรากฏเห็นเป็ น
รู ปภาษาประเพณี กิจการงาน การละเล่น การศาสนา เป็ นต้น
ตลอดจนเป็ นสิ่ งต่างๆ ที่คนในส่ วนรวมสร้างขึ้น เช่น สิ่ งอัน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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2.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สุ ชาดา กี ร ะนั น ทน์ [9] สรุ ปไว้ว่ า การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศในองค์กรนั้นเป็ นสิ่ งท้าทายผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างมาก
การที่ จ ะพัฒ นาระบบสารสนเทศขึ้ น ในหน่ ว ยงานเป็ นสิ่ ง ที่
ผู้บ ริ หารและผู้รั บ ผิ ด ชอบการพัฒ นาระบบ ต้อ งร่ วมกั น
ตัดสิ นใจอย่างรอบคอบ เพราะการนําระบบสารสนเทศมาใช้
อาจจะกระทบต่อกระบวนการดําเนิ นงานและการบริ ห ารที่
เป็ นอยู่ หรื ออาจจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็ นการสร้างระบบใหม่ หรื อ
ปรั บเปลี่ ยนระบบงานเดิ มที่ มีอยู่ โดยอาจนําคอมพิวเตอร์ มา
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ให้ เ ห็ น ว่ า วั ฒ นธรรมและงานประเพณี เหล่ า นี้ ได้ ผ่ า น
กระบวนการเลือกสรรจากคนในชุ มชนที่จะสื บสานสื บทอด
จึ ง มี ก ารผลิ ต ซํ้าให้ ค งอยู่ถึ ง แม้น ว่ า คุ ณ ค่ า ความเชื่ อ และ
ความหมายแฝงที่มีในอดี ตจะเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย จึ งกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมของ 8 ชาติพนั ธุ์จงั หวัดราชบุรี
มีความคงอยูใ่ นรู ปของการปรับเปลี่ยน และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม
3. วิธีการดําเนินการวิจัย

06

ประชากร ได้แ ก่ ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล หลักภาคประชาชน ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และบุคคลทัว่ ไปที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม
และประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่อยูใ่ นจังหวัดราชบุรี
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่ ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก จากภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ วัฒ นธรรมประเพณี ข องกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ที่ อ ยู่ใ นจัง หวัด
ราชบุรี จํานวน 384 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ ง
มีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ด้านประเพณี และด้านการ
จัดเก็บข้อมูล และ 2) แบบประเมินคุณภาพ ซึ่ งประกอบด้วย 3
ประเด็น คือด้านเนื้ อหาและข้อมูล ด้านการออกแบบ และด้าน
การนําไปใช้ประโยชน์
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและพัฒนาระบบ มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั ญหาและข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ
วารสาร งานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการทราบถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้น จากนั้นผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุมเสวนาเวทีชาวบ้านเพื่อชี้แจง
และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ด้า นวัฒ นธรรมประเพณี กับ
ตัวแทนชาติพนั ธุ์ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ผูว้ ิจยั ได้ประเมินความเป็ นไปได้ของระบบหลังจากมี
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มีความเป็ นไปได้ในการพัฒนา
ระบบ และดําเนินลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก กับ สมาชิกกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ต่างๆ และผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องโดยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ด้านประเพณี และด้าน
การจัดเก็บข้อมูล
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ช่วยในการนําข้อมูลเข้าสู่ ระบบเพื่อประมวลผลเรี ยบเรี ยงและ
จัดเก็บทําให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่ งการที่จะทําให้ระบบที่
ต้องการพัฒนามีความเป็ นไปได้สูงสุ ดที่จะทําได้สาํ เร็ จและใช้
งานได้นานที่ สุ ดนั้น จะต้องดําเนิ นการตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) [10] ดังนี้
1) เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition)
2) ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
3) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4) การออกแบบ (System Design)
5) พัฒนาระบบ (System Development)
6) นํามาใช้งานและการประเมิ นผล (System
Implementation & evaluation)
7) บํารุ งรักษาระบบ (System Maintenance)
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธนพงศ์ จันทรสุ ขสันต์ [11] ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศประเพณี แ ละวัฒ นธรรมเชิ ง นามธรรมโดยใช้
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ กรณี ศึกษาวัฒนธรรมไทย พบว่า ฐานข้อมูล
เชิงวัตถุสามารถใช้จดั เก็บ และบริ หารจัดการสารสนเทศแบบ
นามธรรมได้เป็ นอย่างดี จากผลการประเมิ น พบว่า ผูใ้ ช้ใน
ระดับต่างๆ พอใจในการใช้งานระบบต้นแบบที่พฒั นาขึ้น
สัจจา ไกรศรรัตน์ [12] ได้ศึกษาแนวทางการนําวัฒนธรรม
8 ชาติ พ ัน ธุ์ จัง หวัด ราชบุ รี ม าใช้เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
พบว่า วัฒนธรรมของ 8 ชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี ผูว้ ิจยั แบ่ง
วัฒนธรรมออกเป็ น 3 กลุ่มคือ วัฒนธรรมที่เคยปรากฏในอดีต
มีการจดบันทึกบอกต่อ แต่ปัจจุบนั ได้เลือนหายไปแล้ว กลุ่มที่
สองได้แก่วฒั นธรรมที่ยงั ปรากฏอยู่ในปั จจุบนั แต่อาศัยวาระ
หรื อโอกาสพิเศษ ในการแสดงออก เช่น วัฒนธรรมการแต่ง
กายที่ มีการแต่งเฉพาะโอกาสพิเศษ ในช่วงเวลาปกติ จะแต่ง
กายตามสมัย นิ ย ม หรื อภาษาพูดที่ จะมี การสื่ อ สารเฉพาะใน
กลุ่ม ผูส้ ู งอายุห รื อ ญาติ มิ ตร เป็ นต้น และวัฒนธรรมที่ มีการ
ผลิ ตซํ้าสื บทอดมาถึ งปั จจุ บนั เช่ น การบริ โภคอาหารพื้นถิ่ น
งานประเพณี สงกรานต์มอญ สงกรานต์ลาวเวียง สงกรานต์ของ
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ ยง ประเพณี ตรุ ษจีน สารทจีน หรื องาน
ประเพณี ผกู แขนเรี ยกขวัญวันกิ นข้าวห่ อของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ ยงเป็ นต้น ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีการผลิตซํ้า แสดง
NCTechEd06SIT03
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ร้อยละ 31.30 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 64.10
สถานะทางสังคมส่ วนใหญ่เป็ นแกนนํากลุ่มชาติ พนั ธุ์ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 48.70 และ ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรม
และประเพณี ของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ใ นจัง หวัด ราชบุ รี พบว่ า
วัฒนธรรม ส่ วนใหญ่ยงั คงหลงเหลืออยู่ อย่างเช่น ภาษายังคง
ใช้สื่อสารกันในกลุ่มผูส้ ู งอายุ ญาติมิตร ส่ วนที่ อยู่อาศัยแบบ
ดังเดิ มยังมี ให้เห็ นอยู่ อย่างเช่น บ้านของชาวกะเหรี่ ยง ส่ วน
การแต่งกายยังคงมีให้เห็นและมีลกั ษณะโดดเด่นตามกลุ่มชาติ
พันธุ์มีการสวมใส่ ในวาระโอกาสพิเศษ หรื อวันสําคัญๆ และ
ในส่ วนของประเพณี อย่างเช่น การเกิด การตาย การบวช และ
การแต่งงาน ซึ่ งส่ วนใหญ่ที่เป็ นวิถีแบบดั้งเดิ มกําลังจะเลื อน
หายไปเพราะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ประเพณี ที่เป็ น
จุดเด่นก็คือความเชื่ อและศาสนาที่ แสดงความเป็ นเอกลักษณ์
ของแต่ ล ะชาติ พ ัน ธุ์ เช่ น ประเพณี กิ น ข้า วหอของชาวไทย
กะเหรี่ ยง ซึ่ งยังคงอนุ รักษ์ไว้ เป็ นต้น และข้อมูลส่ วนใหญ่จะ
ในรู ปของเอกสาร/หนังสื่ อ/สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
4.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์
พบว่าระบบที่พฒั นาขึ้นมีการเกบ็ รวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณี
ของทั้ง 8 ชาติพนั ธุ์ มีการนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบมัลติมีเดีย
ซึ่ งประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสี ยง และวิดีโอมีรูปแบบที่ใช้
งานง่ายและมี เมนู แยกในแต่ละชาติ พนั ธุ์ ซึ่ งประกอบด้วย 2
ส่ ว น คื อ ส่ ว นผู้ดู แ ลระบบและตัว แทนแกนนํ า ชาติ พ ัน ธุ์
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ได้ตลอดเวลา ส่ วนผูใ้ ช้สามารถเข้าไปดูขอ้ มูล และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ ดังภาพที่ 2
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3) ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ท้ งั หมดนํามาสรุ ปและ
วิเคราะห์ความต้องการแล้วนํามาเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล
(DFD) ของระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์
4) ผูว้ ิจัยทําการออกแบบระบบสารสนเทศมัลติ มีเดี ย
ออนไลน์ ซึ่ งมี การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่ วน
แสดงผล และการออกแบบส่ วนนําข้อมูลเข้า
5) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมตามที่
ได้วเิ คราะห์และออกแบบไว้ และทําการทดสอบระบบ
6)
นํา ระบบที่ พ ฒ
ั นาเสร็ จ แล้วไปประเมิ นคุ ณภาพโดย
ผู้เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อ มู ล การ
ออกแบบ และการนําไปใช้ประโยชน์ เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข
ระบบอีกครั้งแล้วนําไปติดตั้งใช้งานจริ ง
7) บํารุ งรักษาระบบหลังจากมีการใช้งานจริ ง และมีการ
แก้ไ ขข้อ ผิด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่อ ให้ก ารใช้งานเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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4. ผลการดําเนินงาน
จากการวิจยั ในครั้งนี้สามารถอธิบายผลการดําเนินงานได้ดงั นี้
4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลและสารสนเทศทางด้ าน
วัฒนธรรมประเพณีของทั้งหมด 8 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทย
กะเหรี่ ยง ไทยทรงดํา ไทยมอญ ไทยลาวเวียง ไทยเขมรลาวเดิม
ไทยจี น ไท-ยวน และไทยพื้นถิ่น มี ขอบเขตการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1

N

กลุ่มชาติพนั ธุ์

วัฒนธรรม
- ภาษา
- การแต่งกาย
- ที่อยูอ่ าศัย
- การละเล่น

ประเพณี
- การเกิด
- การตาย
- การบวช
- การแต่งงาน
- ความเชื่อ/ศาสนา

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดของหัวข้อที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่อยู่ในอําเภอโพธาราม คิดเป็ นร้อยละ 18 ซึ่ งเป็ นตัวแทน
ชาติพนั ธุ์ละ 48 คน ส่ วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี คิดเป็ น
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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4.3 ผลการประเมิน คุ ณ ภาพ ของระบบสารสนเทศ
มัล ติ มี เ ดี ย ออนไลน์ โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญจํา นวน 11 ท่ า น พบว่า
ระบบโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี ( = 4.47, S.D = 0.58)
ซึ่ งมีท้ งั หมด 3 ด้านคือ ด้านเนื้อหาและข้อมูล มีคุณภาพอยูใ่ น
ระดับดี ด้านการออกแบบระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี มาก
และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ มี คุณภาพอยู่ในระดับดี ดัง
แสดงในตารางที่ 1

ด้านเนื้อหาและข้อมูล
ด้านการออกแบบระบบ
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์
ภาพรวม

X

4.43
4.50
4.47
4.47

[1] เสถียร โกเศศ. ประเพณี ไทย. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์บพิธการพิมพ์,
2524.
[2] ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน). ว่าด้วยแนวทาง
การศึกษาชาติพนั ธุ์. กรุ งเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การ
มหาชน), 2547.
[3] กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการและองค์กรทุนสําหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ.
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2546.
[4] สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. ฅนราชบุรี.ราชบุรี: ธรรมรักษ์
การพิมพ์, 2550.
[5] ชยันต์ วรรธนภูติ. “บทสรุ ปการอภิปรายเกี่ยวกับสถานภาพของ
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สํานักพิมพ โอเดียนสโตร , 2546.
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เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2546.
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สารสนเทศ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
[10] อําไพ พรประเสริ ฐสกุล.การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.
กรุ งเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ.2544.
[11] ธนพงศ์ จันทรสุ ขสันต์. การพัฒนาระบบสารสนเทศประเพณี และ
วัฒนธรรมเชิงนามธรรมโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ กรณี ศึกษา
วัฒนธรรมไทย. วิทยานิพน์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
[12] สัจจา ไกรศรรัตน์. การศึกษาแนวทางการนําวัฒนธรรม 8 ชาติพนั ธุ์
จังหวัดราชบุรีมาใช้เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง, 2555.
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รายการประเมิน

ระดับคะแนน
ระดับ
S .D.
คุณภาพ
0.57
ดี
0.60
ดีมาก
0.58
ดี
0.58
ดี

6. เอกสารอ้ างอิง
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบ

ตระหนักถึ งความสําคัญของข้อมูลมากยิ่งขึ้ น และเห็นคุณค่า
ของการเก็บรั กษาข้อมูลเพื่ออนุ รักษ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลไปยัง
ลูกหลาน แต่กม็ ีปัญหาอยูบ่ า้ งในเรื่ องของการออกแบบระบบที่
จะต้องเน้นการใช้งานที่ง่ายไม่ยงุ่ ยากมีความสะดวกไม่ซบั ซ้อน
ในการเข้าถึงและการจัดการข้อมูล
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5. บทสรุป
การพัฒ นาระบบสารสนเทศมัล ติ มี เ ดี ย ออนไลน์ ด้า น
วัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดราชบุรี เพื่อ
เก็บรวบรวม ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติ
พัน ธุ์ ใ นจัง หวัด ราชบุ รี และเพื่ อ พัฒ นาระบบสารสนเทศ
มั ล ติ มี เ ดี ย ออนไลน์ เพื่ อ ให้ ส ารสนเทศอยู่ ใ นรู ปแบบที่
หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ คงความเป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ์ไ ว้เ พื่ อ ให้ลู ก ๆ หลานๆ เยาวชนรุ่ น หลัง มี
แหล่งเรี ยนรู้ และมี ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆในท้องถิ่น ที่ทนั สมัยสัมพันธ์สถานการณ์และเทคโนโลยี
ที่มีเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย
ออนไลน์ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี ก ารนํา เสนอข้อ มู ล ที่ น่ า สนใจด้ว ย
รู ปแบบมัลติมีเดี ยซึ่ งผสมผสาน ทั้งข้อความ ภาพ เสี ยง และ
วิดีโอได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งผูด้ ูแลระบบและตัวแทนแกนนําแต่ละ
ชาติพนั ธุ์ยงั มีส่วนร่ วมในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผ่านระบบ
ได้ตลอดเวลา ผลการประเมิ นคุ ณภาพของระบบสารสนเทศ
มัลติมีเดียออนไลน์โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ อยู่ในระดับดี แต่หลังจาก
พัฒนาระบบโดยที่คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมทําให้ได้ระบบที่
มี การนําเสนอข้อมูลตรงตามความต้องการและคนในชุ มชม
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การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการท่ องเทีย่ วจังหวัดน่ าน สํ าหรับอุปกรณ์ มือถือ
The development of database system for tourism of Nan province
on mobile devices.

จํารั ส กลิ่นหนู
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โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย
K_jumrus@hotmail.com
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การวิจัยครั้ งนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ มีวัตถุประสงค์ สองประการได้ แก่ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ
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ฐานข้ อมูลการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ าน สําหรั บอุปกรณ์ มือถือ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่ มีต่อระบบฐานข้ อมูลการ
ท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ าน สําหรั บอุปกรณ์ มือถือ ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ นักท่ องเที่ ยวที่ ชอบ หรื อมีความนิ ยมท่ องเที่ ยวด้ วย
วิธีการหาข้ อมูลผ่ านทางเว็บไซต์ ก่อนออกท่ องเที่ ยว คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างด้ วยวิธีส่ ุ มตัวอย่ างตามสะดวก (Convenience Sample)
จํานวนทั้งสิ ้น 356 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบไปด้ วย โปรแกรมระบบฐานข้ อมูลการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ าน บนอุปกรณ์
มือถือ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อระบบฐานข้ อมูลการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ าน ได้ ดาํ เนินการ
เก็บข้ อมูล และนํามาวิเคราะห์ โดยใช้ สถิติค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้

1. การตรวจสอบความเหมาะสมองค์ ประกอบต้ นแบบระบบฐานข้ อมูลการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ านสําหรั บอุปกรณ์ มือถือ

N

ผลการตรวจสอบพบว่ าระบบมีความเหมาะสมระดับมาก

2. การทดสอบการใช้ งานระบบฐานข้ อมูลการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ านสําหรั บอุปกรณ์ มือถือ ผลการทดสอบพบว่ าระบบ

ฐานข้ อมูลใช้ งานได้ ในระดับดี

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งานที่มีต่อ โปรแกรมระบบฐานข้ อมูลการท่ องเที่ยวจังหวัดน่ าน สําหรั บอุปกรณ์ มือถือ
ผลการศึกษาพบว่ าผู้ใช้ มีความพึงพอใจระดับมาก
คําสํ าคัญ: ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวสําหรับอุปกรณ์มือถือ
Abstract
This research is an action research containing two objectives: 1) to create and find the efficiency of database
system of Nan province for mobile devices, and 2) to study satisfaction of the users toward the database system of Nan
province on mobile devices. The population used in this study is the visitors who like to find travelling information via
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the website before the journey. The 356 people used as samples were recruited by convenience sampling system. Tools
used in the research consisted of application of tourism database system of Nan province on mobile devices. And a
questionnaire for evaluating the user satisfaction toward the tourism database of Nan province. The data collection was
conducted and analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were as follow.
1. The propriety inspection of model components of the database system for tourism of Nan province on mobile
result was found that it is in reasonable level.
2. The testing result of the database system for tourism of Nan province on mobile came out in appropriate level.
3. The satisfaction evaluation of the users toward tourism database of Nan province for mobile devices found
that users are very satisfied with it.

บทนํา
จัง หวัด น่ า นมี ล ัก ษณะทางภู มิ ป ระเทศมี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์มากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ของจังหวัดน่านกระจัดกระจาย
อยู่ตามหุ บเขาในอําเภอต่างๆชุมชนตามที่ราบลุ่มเหล่านี้ จะใช้
ระบบการทดนํ้าท้อ งถิ่ นใช้ภูมิ ปั ญญาชาวบ้านในการจัด การ
ทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตรทุกปี แม่น้ าํ ที่เป็ นเสมือนเส้นเลือด
ของชาวน่ าน มี ความเกี่ ยวดองกันด้วยศรั ทธาในพุทธศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีร่วมกันทําให้ชาวน่านมีเครื อข่ายชุมชน
ที่เข้มแข็งเรี ยนรู้ที่จะอยูก่ บั ความเปลี่ยนแปลง แต่ยงั คงตระหนัก
ถึงความเป็ นตัวเองอยูเ่ สมออันจะนําไปสู่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จังหวัดน่ านเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีความน่ าสนใจในการส่ งเสริ ม
การท่ อ งเที่ ย ว เพราะเป็ นจังหวัดที่ ท รงคุ ณ ค่า ทางด้า นศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และประเพณี มายาวนาน ควรได้รับการเผยแพร่ สู่
สังคมโลก
ปั จจุบนั คุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาของจังหวัดน่ าน ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ และให้
ข้อมูลกับนักท่องเที่ ยวเท่าควร ทางคณะผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว หรื อบุคคลทัว่ ไป เนื่ องจากลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดน่าน และโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื อข่าย
การสื่ อสารยังไม่เอื้ออํานวยในการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์ เน็ต จึง
ได้มี แ นวความคิ ด ที่ พ ัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว

จังหวัดน่ านสําหรับอุปกรณ์มือถือ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการ
ท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด น่ า น และให้ ข ้อ มู ล ในการท่ อ งเที่ ย วแก่
นักท่ องเที่ ยวซึ่ งจะสามารถเพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ ยว
และบุคคลทัว่ ไปได้
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบฐานข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle : SDLC Model)
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงค์ ( 2548 : 50 - 57) กล่าวว่า วงจร
การพัฒนาระบบ ( System Development Life Cycle) ทั้งหลาย
มีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตาย วงจรนี้จะเป็ นขั้นตอน
ที่เป็ นลําดับตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จเรี ยบร้อย เป็ นระบบงานที่ใช้งาน
ได้ ซึ่ งนักวิเคราะห์ ระบบต้อ งทําความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละ
ขั้นตอนจะต้องทําอย่างไร และทําอย่างไร ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบมีอยูด่ ว้ ยกัน 7 ขั้นด้วยกันดังนี้
1. เข้าใจปั ญหา (Requirements) ระบบสารสนเทศที่
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารหรื อผูใ้ ช้ตระหนักว่าต้องการระบบ
สารสนเทศหรื อระบบจัดการเดิมได้แก่ ระบบการจัดเก็บข้อมูล
3.
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อย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่
กันไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ ง โดยใช้ขอ้ มูลชุ ดเดียวกัน
แล้วเปรี ยบเที ยบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรื อไม่ ถ้าเรี ยบร้ อยดีก็เอา
ระบบเก่าออกได้ และใช้ระบบใหม่ต่อไปได้
7. บํารุ งรักษา (Maintenance) การบํารุ งรักษาได้แก่
การแก้ไ ขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุ ที่ ตอ้ งแก้ไข
ระบบส่ วนใหญ่ มี 2 ข้อ คื อ ปั ญ หาในโปรแกรม ( Bug) และ
ธุ ร กิ จ เปลี่ ย นไป จากสถิ ติ ข องระบบที่ พ ัฒ นาแล้ว ทั้ง หมด
ประมาณ 40% ของค่ า ใช้ จ่ า ยใช้ ใ นการแก้ ไ ขโปรแกรม
เนื่องจากมี “ Bug” ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้ความสําคัญ
กับการบํารุ งรักษา ซึ่ งปกติจะคิดว่าไม่มีความสําคัญมากนัก
จากที่กล่าวมา ในการออกแบบพัฒนาระบบ รู ปแบบ
ของวงจรการพัฒนาระบบที่ นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปคื อ System
Development Life Cycle : SDLC ผูว้ ิจยั นํามาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาร ซึ่ งรู ปแบบนี้ จะมี ขอ้ ดี คือ มี วิธีการดําเนิ นการ
เป็ นไปตามลํา ดับ ขั้น ตอนไปเรื่ อ ยๆ และในขณะเดี ย วกัน ก็
สามารถวนกลับมาตรวจสอบ แก้ไข ในขั้นตอนก่อนหน้าได้อีก
เพื่ อ เป็ นการยืน ยัน ถึ ง ความสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้งานจริ งๆ แสดงดังข้างล่างนี้
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เอกสารในตูเ้ อกสารไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการในปั จจุบนั ได้ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ขยายตัวออกมี
หน่ วยงานสิ นค้า หรื อสํานักงานเพิ่มมากขึ้ น ระบบเดิ มไม่ได้
ครอบคลุมถึงการขยายตัวบริ ษทั ดังนั้นระบบเติมควรที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไข
Study)
2. ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ( Feasibility
จุ ดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้คือ การกําหนดว่า
ปั ญ หาคื อ อะไร และตัด สิ นใจ ว่ า การพัฒ นาสร้ า งระบบ
สารสนเทศ หรื อการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็ นไป
ได้หรื อไม่โดยที่เสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
เมื่อผ่านขั้นตอน
3. การวิเคราะห์(Analysis)
การศึกษาความเป็ นไปได้แล้ว ก็เริ่ มเข้าสู่ การวิเคราะห์ ระบบ
การวิเคราะห์ระบบเริ่ มตั้งแต่ศึกษาระบบการทํางานของธุ รกิจ
นั้น ในกรณี ที่ร ะบบที่ เราศึ กษานั้นเป็ นระบบสารสนเทศอยู่
แล้ว จะต้องทํางานอย่างไร เพราะว่าเป็ นการยากที่จะออกแบบ
ระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว้าระบบเดิมทํางาน
4. การออกแบบ (Design) นักวิเคราะห์ระบบจะนํา
แผนภาพต่างๆ ที่ เขี ยนในขั้นตอนการวิเคราะห์ มาแปลงเป็ น
แผนภาพลําดับขั้น เพื่อให้เห็นภาพที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างที่ตอ้ งเขียน
ในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่ มตัดสิ นใจว่าควรจะจัดการโครงสร้าง
ของโปรแกรมอย่างไร การเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมควรทํา
อย่างไร ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบต้องการว่า จะต้องทํา
อย่างไร (What) แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้ว่า จะต้อง
ทําอย่างไร (How)
5. การพัฒนาระบบ (Construction) ในขั้นตอนนี้
โปรแกรมเมอร์ จะเริ่ มเขี ยนและทดสอบโปรแกรมว่า ทํางาน
ถูกต้องหรื อไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริ งที่เลือกแล้ว ถ้า
ทุกอย่างเรี ยบร้อย เราจะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะนําไปใช้งาน
ได้จ ริ งต่ อ ไป หลัง จากนั้น ต้อ งเตรี ยมคู่ มื อ การใช้ง านและ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งานจริ งของระบบ
6. การปรับเปลี่ยน (Conversion) ขั้นตอนนี้บริ ษทั นํา
ระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์
ระบบการป้ อนข้อมูลต้องทําให้เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ย และในที่ สุ ด
บริ ษทั เริ่ มต้นใช้งานระบบใหม่ การนําระบบเข้ามาควรจะทํา
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ภาพที่ 1

SDLC Model

วงจรการพัฒนาระบบ

4. วิธีดาํ เนินการวิจัย

4.1 ประชากร
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ชอบ
หรื อมีความนิ ยมท่องเที่ยวด้วยวิธีการหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ก่อนออกท่องเที่ยว คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตาม
สะดวก (Convenience Sample) โดยการนําแบบสอบถามลิงค์
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ไว้บ นเว็บ ไซต์ฐ านข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว จัง หวัด น่ า น เมื่ อ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ แล้วขอความอนุเคราะห์ให้
นักท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามดังกล่าว รวมทั้งสิ้ น 356 คน
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4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การทดลองสํา หรั บ การวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ระบบฐานข้อ มู ล การ
ท่องเที่ยวจังหวัดน่ าน มีข้ นั ตอนการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี้

ประเมิ นทั้ง 3 ด้านมาเที ยบกับค่าเฉลี่ ยของเกณฑ์ประเมิ น
ประสิ ทธิภาพที่ต้ งั ไว้
4.2.2 เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวม ครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบฐานข้อมูล 2)
แบบทดสอบการทํางานของระบบฐานข้อมูล และ 3) แบบสอบ
ถามศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน
4.2.3 การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บข้อมูล
โดยเริ่ มจากการชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ให้ แ ก่ ผู้ต อบ
แบบสอบถาม แล้วให้ผตู้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาใช้ Application ตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์ จากนั้น
จึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์
4.2.4 การจัดทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยคํานวณด้วยโปรแกรม
สําเร็ จ รู ป จากสู ตรต่างๆ ทางสถิ ติ เพื่อ วิเคราะห์ หาค่าสถิ ติมี
รายละเอียดดังนี้
1)
การสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ โดย
ใช้สถิติเพื่อหา ค่าเฉลี่ย ( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูใ้ ช้ ที่ มีต่อระบบ
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ โดย
ใช้ส ถิ ติ เ พื่ อ หาค่ า ค่ า เฉลี่ ย ( X) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.)
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ภาพที่ 2 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของโปรแกรม
ฐานข้อมูล
จากภาพที่ 2 จะพบว่า การสร้ างระบบฐานข้อ มูล การ
ท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด น่ า นบนอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ถื อ มี ท้ ัง หมด 6
ขั้น ตอน โดยได้ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎี ว งจรการพัฒ นาระบบ
(System Development Life Cycle) เป็ นแนวคิดในการพัฒนา
และใช้ JDK , SQLite เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง Publish เป็ น
Application โดย eclipse J2EE สําหรับการหาประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการ 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) ให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูล 2) ทําการทดสอบ
ความสมบูรณ์ในการทํางานของระบบ ทั้งนี้ เพื่อหาข้อผิดพลาด
ต่างๆของโปรแกรมทําโดยให้กลุ่มตัวอย่างที่คดั เลือกไว้สาํ หรับ
ทดสอบการทํางานของระบบฐานข้อมูลเป็ นผูท้ ดสอบและ 3)
นํ า ไปทดลองใช้ กั บ ผู้ใ ช้ จ ริ งซึ่ งได้ แ ก่ ผู้ดู แ ลระบบ และ
นักท่องเที่ยวจากนั้นให้ทาํ แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบการจัดการฐานข้อมูลดังกล่าว แล้วผลการ
NCTechEd06SIT04

ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อ มู ลการท่ องเที่ ยวจังหวัดน่ าน
สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ ผลการวิ จัย สรุ ปได้ดัง รายละเอี ย ด
ต่อไปนี้
5.1 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
สําหรับอุปกรณ์มือถือ สรุ ปได้เป็ น 2 ส่ วนดังนี้
5.1.1
ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
องค์ประกอบต้นแบบของระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
น่ าน สําหรั บอุปกรณ์ มือถือโดยรวมของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า มี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( X= 4.37 , S.D. = 0.61)
5.
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นี้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต้นแบบ
ระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งนี้ เป็ นอาจเป็ นเพราะว่า ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
จัง หวัด น่ า น ที่ พ ัฒ นาขึ้ น มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ว นสมบู ร ณ์
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการใช้ง านจริ งในปั จ จุ บ ัน นั่ น คื อ
โปรแกรมมี ร ะบบอํา นวยความสะดวกในการให้ ข ้ อ มู ล
สารสนเทศของทุกหน่ วยงานในจังหวัดน่ าน โดยผูใ้ ช้พิมพ์คาํ
สํา คัญ ที่ ต ้อ งการค้น หาเช่ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ที่ พ ัก ของฝาก
วัฒนธรรม หรื อประเพณี สําคัญๆของจังหวัดน่าน โปรแกรมก็
จะแสดงรายละเอี ย ดสารสนเทศที่ ต ้ อ งการมาให้ พ ร้ อ ม
ภาพประกอบ นอกจากนี้ แล้ว ยัง สามารถบอกรายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับ การเดิ น ทาง มี แ ผนที่ แสดงตํา แหน่ งของสถานที่ พ กั
แหล่งท่องเที่ ยวและร้ านอาหารให้ดว้ ย ช่วยให้นักท่องเที่ ยวมี
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น โ ป ร แ ก ร ม นี้ ทํ า ง า น บ น
ระบบปฏิบตั ิการ Android ทั้งบนสมาร์ ทโฟนและแท็บเลต ผูใ้ ช้
สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ จาก
Play Store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกยีห่ อ้ ที่ใช้ระบบการ Android
6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ที่มีต่อระบบฐานข้อมูล
การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ โดยรวมพบว่า
ผูใ้ ช้ง านมี ค วามพึ ง พอใจระดับ มาก
ทั้ง นี้ เป็ นเพราะว่า
โปรแกรมระบบมี ความสะดวก รวดเร็ ว ใช้งานง่าย ใช้ที่ไหน
เมื่อไร ก็สามารถกระทําได้ เพียงใช้นิ้วเคาะ และสไลด์จอภาพ
เลื่อนไปเลื่อนมา ก็จะพบกับสารสนเทศตามที่ตอ้ งการ และการ
แสดงเนื้ อหาจะมีภาพประกอบสวยงาม บางสถานที่ท่องเที่ยว
บางแห่งมีภาพวิดีโอประกอบทําให้น่าสนใจยิง่ นัก นักท่องเที่ยว
ต้องการที่ จะไปเที่ ยวและร่ วมกิ จกรรมในพิธีกรรมต่างๆตาม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาช้านานของชาวจังหวัด
น่าน และที่ทาํ คัญคือเป็ นโปรแกรมที่ใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่า ใช้จ่ า ย ติ ด ตั้ง บนมื อ ถื อ จึ ง มี ค วามสะดวกในการพกพาไป
ไหนก็ได้ทุกที่ เปิ ดดู เปิ ดอ่านเมื่อไรก็ได้
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5.1.2 ผลการทดสอบการใช้งานต้นแบบระบบ
ฐานข้อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด น่ า น สํา หรั บ อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ
โดยรวมของผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าใช้งานได้ในระดับดี ( X= 4.31 ,
S.D. = 0.54)
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานต่อโปรแกรม
ระบบฐานข้อ มูลการท่ องเที่ ย ว จังหวัดน่ าน สําหรั บ อุ ป กรณ์
มือถือโดยรวมพบว่า พึงพอใจระดับดี ( X= 4.30 , S.D. = 0.65 )
5.3 ภาพตัวอย่าง ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัด
น่านสําหรับอุปกรณ์มือถือ

ภาพที่ 3 ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวบนมือถือ

สรุป
ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่ าน สําหรับอุปกรณ์
มือถือ สามารถทํางานบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
Android ควรมี CPU ควรทํางานด้วยความเร็ วไม่นอ้ ยกว่า 500
7.

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบ ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลได้ดงั นี้
6.1
จากการสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ ครั้ง

6.
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MHz มีหน่วยความจําในตัวอย่างน้อย 1 GB และจอภาพ
ระบบสั ม พัส แบบมั ล ติ ท ั ช จะทํ า ให้ ส ามารถใช้ ร่ วมกั บ
โปรแกรมนี้ ได้เป็ นอย่างดี โปรแกรมนี้ จะมี คุณสมบัติในการ
จัดเก็บสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ของ
ฝาก ของที่ ร ะลึ ก โรงแรม ที่ พ กั และแหล่ ง จํา หน่ า ยอาหาร
อร่ อยๆในจังหวัดน่ านซึ่ งดําเนิ นการโดยผูด้ ูแลระบบ เพื่อให้
นัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้า มาสื บ ค้น หาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ผ่านแอปพลิ เ คชั่น บนมื อ ถื อ หรื อ เท็บ เลตได้
อย่างสะดวกไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ส่ วนวิธีการติดตั้ง ให้ผูใ้ ช้ใช้ปลายนิ้ วแตะ Icon Play
Store บนโทรศัพท์มือถือ 1 ครั้งแล้วแตะปุ่ ม ค้นหา พิมพ์คาํ ว่า
NAN แตะปุ่ มค้นหาบนแป้ นพิมพ์ แล้วใช้นิ้วสไลด์จอภาพลง
ล่าง เพื่อหาโปรแกรม สังเกตง่ายๆจากไอคอนของโปรแกรมมี
รู ปร่ างเป็ นเจดีย ์ มีคาํ กํากับอยูว่ า่ เสนห์เมืองน่าน เมื่อพบแล้วให้
ใช้นิ้วแตะไอคอน โปรแกรมจะแสดงรายละเอี ยดและข้อมูล
ต่ า งๆปรากฎขึ้ นมา จากนั้ นให้ แ ตะปุ่ มติ ด ตั้ ง เพื่ อ ติ ด ตั้ ง
โปรแกรมรอสักครู่ จนกว่าจะติดตั้งโปรแกรมเสร็ จ แล้วให้แตะ
ปุ่ มเปิ ดโปรแกรมหลังจากนั้นก็ใช้โปรแกรมได้ตามสะดวก
กิตติ ภักดีวฒั นะกุล. “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.”
กรุ งเทพมหานคร : เจริ ญการพิมพ์. หน้า 67-71, 2544.
[2] ชุมพล คงสิ งห์. “การพัฒนาไซต์การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์.”
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การจัดการทัว่ ไป)
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน
Development of School Global Positioning System on Mobile Application

ณพงศ์ วรรณพิรุณ และปณิ ตา วรรณพิรุณ
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สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 2
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

บทคัดย่ อ

การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบาย

ch

แอพพลิเคชัน 2) พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน และ 3) ประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน วิธีดาํ เนินการวิจัยแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คือ 1) การ
วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ

N

C
Te

ทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน ตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC และ 3) การประเมินประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย คื อ ผู้เชี่ ยวชาญด้ าน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้ านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน และด้ านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 12 ท่ าน
ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึกสภาพ ปั ญหา และความต้ องการของระบบ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึ กษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน และแบบประเมินคุณภาพของระบบ สถิติที่ใช้ ในการวิจัย คื อ
ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนือ้ หา
ผลการวิจัย พบว่ า

1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน ประกอบด้ วย 4 โมดูลหลัก คือ 1) โมดูลผสาน
ระบบฐานข้ อมูล SMIS 2) โมดูลสํารวจพิกัด Latitude และ Longitude 3) โมดูลรายงานพิกัด Latitude และ Longitude และ
4) โมดูลจัดกลุ่ม พิกัด Latitude และ Longitude
2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D.

= 0.65)
คําสํ าคัญ: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โมบายแอพพลิเคชัน ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research and development were to 1) analyzing and synthesizing relevant literature in School
Global Positioning System on Mobile Application, 2) develop the School Global Positioning System (SchoolGPS) on
Mobile Application, and 3)evaluate the performance of the SchoolGPS. Research methodology were divided into three
stages 1) analyzing and synthesizing relevant literature in SchoolGPS, 2) development of the SchoolGPS, the system
had been designed following the system development life cycle (SDLC) model, and 2) evaluation the performance of the
SchoolGPS. The Sample group studies used in this study was 12 experts in global positioning system, mobile
application, and school management information system. The Instruments used in this research were in-depth interview
of Arithmetic Mean, Standard Deviation, and content analysis.
The research findings were as:

06

form, the SchoolGPS, and the performance evaluation of the SchoolGPS form. Data were analyzed by using the statistic

1. The School Global Positioning System on Mobile Application consisted of 4 Modules were 1) Integrating Module,

Ed

2) Surveying Module, 3) Reporting Module, and 4) Clustering module.

2. The experts agree that the performance of the SchoolGPS was appropriateness in a good level ( = 4.46, S.D. =
0.65)

ch

Keywords: Global Positioning System, Mobile Application, School Management Information System
1. บทนํา
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ความเจริ ญก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่ องและนับวันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ชีวิต
ความเป็ นอยู่ของคนในสังคมมากขึ้ น และประเทศไทยกําลัง
ก้า วเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558 การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นา
ประเทศสามารถทํา ได้ห ลายรู ปแบบ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็ น
กระบวนการทํางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่
แสดงในรู ปแบบของภาพ แผนที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดย
การกําหนดข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรื อฐานข้อมูล
(Database) การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะ
ทําให้ผใู้ ช้สามารถที่ จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ
กัน รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์
กับตําแหน่งในเชิงพื้นที่ และสามารถแปลความหมายเชื่อมโยง
กับสภาพภูมิศาสตร์ อื่ นๆ สภาพท้องที่ สภาพการทํางานของ
ระบบสัมพันธ์กบั สัดส่ วนระยะทางและพื้นที่จริ งบนแผนที่จริ ง
ได้ [1]
NCTechEd06SIT05

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้พ ัฒ นาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ดา้ นการศึกษา (GIS) ในรู ปแบบของเว็บเอพพลิเคชัน่
เข้าถึงได้จาก http://203.146.15.174/moegisโดยมีความสามารถ
ในการค้นหาสถานศึกษา โรงเรี ยนดี เด่น สถิติขอ้ มูลเชิ งพื้นที่
และคะแนน O-net โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ google map [2]
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ดํา เนิ น โครงการแท็ บ เล็ต พี ซี เ พื่ อ
การศึกษาไทย (One Tablet Per Child) โดยจัดหาเครื่ องแท็บ
เล็ตพีซีให้แก่โรงเรี ยน โดยเริ่ มทดลองดําเนินการในโรงเรี ยนนํา
ร่ องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา พ.ศ.2555
ควบคู่กบั การเร่ งพัฒนาเนื้ อหาที่เหมาะสม ตามหลักสู ตรบรรจุ
ลงในแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งจัดทําระบบอินเทอร์ เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐาน การให้บริ การในสถานศึกษาที่ กาํ หนด โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย [3] ซึ่ งสอดคล้องกับจํานวนผูใ้ ช้อุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยเฉพาะสมาร์ ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตมีมากขึ้น การ
พัฒ นาโมบายแอปพลิ เ คชั น สาหรั บ ระบบอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิการ iOS และระบบปฏิบตั ิการ Android เป็ นการ
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศ [4] จากการศึกษาความ
ต้อ งการในการใช้ร ะบบด้ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก สรุ ป ได้ว่า
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การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่าน
โมบายแอพพลิเคชันช่วยให้โรงเรี ยนสามารถรายงานและแก้ไข
ค่าพิกดั ได้สะดวกขึ้น ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เอกสารและการเดินทาง ตลอดจนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ วและเป็ นปัจจุบนั สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้รับ
ในการวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึ กษาผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน ให้กบั หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

4.3 ระบบปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษา
ผ่านโมบายแอพพลิ เคชันนี้ พัฒนาบนระบบปฏิ บตั ิ การแบบ
เปิ ด Android เนื่ องจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรี ยนได้รับ
ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Android

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย

5.

2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการพัฒนาระบบ
(SDLC)

ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์

Ed

2.1 เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
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4.2 ตัวแปรในการวิจัย
ตัว แปรอิ ส ระ คื อ ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ภาพของระบบ

ระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา

โมบายแอพพลิเคชัน
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2.3 เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน

3. สมติฐานการวิจัย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึ กษาผ่า นโม
บายแอพพลิเคชันที่ พฒั นาขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป

C
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย และพัฒ นา แบ่ ง การดํา เนิ น การ
ออกเป็ น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้

6.

4. ขอบเขตงานวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
ด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
ด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 12 ท่าน ได้จาก
การเลื อ กแบบเจาะจง โดยเป็ นผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ใ นด้า นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี หรื อผลงานวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง

6.1 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
6.1.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กํา หนดกรอบแนวคิ ด ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
6.1.2 ศึกษาสภาพการดําเนิ นงาน และปั ญหาการ
สํารวจสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในสังกัด
6.1.3 ศึกษาความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึ กษาผ่านโมบายแอพพลิ เคชันของ
สํานักงานเขตพื้นที่ ฯ โดยการสัมภาษณ์ ครู บุคลากรทางการ

N

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษา
ผ่ านโมบายแอพพลิเคชัน
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7.

ผลการวิจัย

Ed

6.2 ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน ตามกระบวนการพัฒนาระบบ ( System
Development Life Cycle: SDLC) 7 ขั้นตอน ดังนี้ [5]
6.2.1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)
6.2.2 การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
6.2.3 การวิเคราะห์ (Analysis)
6.2.4 การออกแบบ (Design)
6.2.5 การพัฒนาระบบ (Construction)
6.2.6 การปรับเปลี่ยน (Conversion)
6.2.7 การบํารุ งรักษา (Maintenance)
6.3 ระยะที่ 3 การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ของสถานศึ ก ษาผ่ า นโมบาย
แอพลิเคชัน
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้านการพัฒนาโมบายแอพ
พลิเคชัน และด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน
12 ท่ า น ได้ จ ากการเลื อ กแบบเจาะจง โดยเป็ นผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ ใ นด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งน้อ ย 5 ปี หรื อ ผลงาน
วิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คื อ แ บ บ ป ร ะเ มิ น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน
คือ
1) ด้านความสามารถในการทํางานของระบบ (Function
Requirement Test) เป็ นการประเมินความสามารถของระบบ
ว่าตรงตามความต้องการในระดับใด

2) ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ (Function
Test) เป็ นการประเมินความถูกต้องในการทํางานของระบบว่า
สามารถทํางานตามหน้าที่ในระดับใด
3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability
Test) เป็ นการประเมินลักษณะการใช้งานของระบบว่ามีความ
สะดวก ยาก- ง่ายต่อการใช้งานในระดับใด
4) ด้านประสิ ทธิ ภาพของระบบ (Performance Test) เป็ น
การประเมิ น ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบว่า ตรงตามความ
ต้องการในระดับใด
วิเคราะห์ ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของระบบโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

06

ศึ ก ษาของโรงเรี ยน และผู้ป ฏิ บ ั ติ ง านด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
6.1.4 สังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิ ดในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์
ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
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7.1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่ านโม
บายแอพพลิเคชัน (SchoolGPS)
7.1.1 ลักษณะการทํางาน SchoolGPS
School Global Positioning System (SchoolGPS) เป็ น
โมบายแอพพลิเคชันสําหรับการสํารวจค่าพิดกัด Latitude และ
Longtitude ของโรงเรี ยนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาฉะเชิ งเทรา เขต 2 ผ่านอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ คือ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Android เวอร์ชนั่ 2.2 ขึ้นไป
7.1.2 ข้อกําหนดในการใช้ SchoolGPS

NCTechEd06SIT05

SchoolGPS รองรับระบบปฏิบตั ิการ Android เวอร์ชนั่
2.2 ขึ้นไป และติดต่อกับฐานข้อมูลของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช้รหัสสมิท
(SMIS) เป็ นตัวจําแนกโรงเรี ยนที่รายงานข้อมูล
7.1.3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษา
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน (SchoolGPS)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน ประกอบด้วย 4 โมดูล ดังนี้
7.1.3.1 โมดูลผสานระบบฐานข้อมูล SMIS
(Integrating Module)
7.1.3.2 โมดูลสํารวจพิกดั Latitude และ Longitude
(Surveying Module)
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7.1.3.3 โมดูลรายงานพิกดั Latitude และ Longtitude
(Reporting Module)
7.1.3.4 โมดูลจัดกลุ่ม พิกดั Latitude และ Longtitude
(Clustering module)
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การทํา งานของสํ า รวจสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน แสดงดังภาพที่ 2-5 ดังนี้

Ed

ภาพที่ 2 : กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน

7.1 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์ ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน

ch

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน

1. ความสามารถในการทํางาน
ของระบบ
2. ความถูกต้องในการทํางาน
ของระบบ
3. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานระบบ
4. ประสิ ทธิภาพของระบบ
รวม
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ภาพที่ 3 : หน้าจอเมื่อเปิ ดใช้แอพพลิเคชัน SchoolGPS

ประสิ ทธิภา
พ

4.42

0.79

มาก

4.58

0.67

มากที่สุด

4.50

0.67

มาก

4.33
4.46

0.49
0.65

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สารสนเทศทางภูมิ ศ าสตร์ ข องสถานศึ ก ษาผ่า นโมบายแอพ
พลิ เ คชั น โดยผู้เ ชี่ ย วชาญ 12 ท่ า น พบว่ า ระบบสํ า รวจ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ที่พฒ
ั นาขึ้ น มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นความถู ก ต้ อ งในการทํ า งานของระบบ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.67) รองลงมา
ได้แ ก่ ด้า นความสะดวกและง่ า ยต่ อ การใช้ง านระบบ ( =
4.50, S.D. = 0.67) และด้านความสามารถในการทํางานของ

ภาพที่ 4 : หน้าจอรายงานผลการส่ งค่าพิดกัด Latitude และ
Longtitude ของโรงเรี ยนสําเร็ จ

ภาพที่ 5 : หน้าจอแจ้ง Error เมื่อกรอก ID SMIS ไม่ถกู ต้อง
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อภิปรายผล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึ กษาผ่า นโม
บายแอพพลิเคชัน ที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย 4 โมดูลหลัก คือ
1) โมดูลผสานระบบฐานข้อมูล SMIS 2) โมดูลสํารวจพิกดั 3)
โมดู ล รายงานพิ กัด และ 4)
โมดู ล จัด กลุ่ ม พิ กัด และ มี
ประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.65)
สอดคล้องกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์
ด้ า นการศึ กษาในรู ปแบบของเว็ บ เอพพลิ เคชั่ น ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ [2] และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต13 [6] ที่มีความสามารถในการแสดงพิกดั
Latitude และ Longitude ของสถานศึกษา และจัดหมวดหมู่
ของกลุ่มสถานศึ กษา ร่ วมกับโปรแกรม Google Map ทั้ง
ระบบเว็บแอพพลิเคชันและระบบแอพพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นนี้
ครู และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ช้ระบบสามารถมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ได้ ทําให้สามารถขยายขอบเขต
ของสารสนเทศในระบบได้อย่างรวดเร็ ว
และการใช้งาน
ร่ วมกั บ ฐานข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานเ ขตพื้ นที่ การศึ กษ า
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใช้รหัสสมิท (SMIS) เป็ น
ตัวจําแนกโรงเรี ยนที่รายงานข้อมูล เป็ นการสร้างแรงจูงใจใน
การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง

9.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
9.2.1 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษา
ผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชัน สํ า หรั บ การวิ จัย ครั้ งนี้ พัฒ นาบน
ระบบปฏิบตั ิการAndroid การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อให้รองรับกับทุกระบบปฏิบตั ิการ เช่น iOS และ
Windows Phone เป็ นต้น
9.2.2 ควรศึกษาผลของการนําระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชันไปทดลอง
ใช้จริ ง
10. เอกสารอ้ างอิง
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8.

กระบวนการ (Process) 3) ด้านเนื้ อหาความรู้ (Content) และ
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
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ระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
( = 4.42, S.D. = 0.79) ตามลําดับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นสอดคล้องกันว่าระบบสารสนเทศ
ทางภู มิ ศ าสตร์ ข องสถานศึ ก ษาผ่า นโมบายแอพพลิ เ คชัน ที่
พัฒ นาขึ้ น นี้ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะทํา ไปใช้จ ริ ง และควร
ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาใช้ระบบอย่างทัว่ ถึง
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[1] ศูนย์วจิ ยั ภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System). คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
[2] กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้าน
การศึกษา, ออนไลน์ http://203.146.15.174/moegis มีนาคม 2556
[3] กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One
Tablet Per Child), ออนไลน์ เข้าถึงจาก http://www.otpc.in.th
มีนาคม 2556
[4] กานดา รุ ณนะพงศา สายแก้ว, โมบายแอปพลิเคชันสําหรั บ
การศึกษา. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2556.
[5] J. W. Satzinger, R. B. Jackson, and S. Burd, Systems

9.

Analysis & Design In A Changing World. 4th Ed. Boston:
Thomson Course Technology, 2007

[6] สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13, ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ สาํ นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษา, ออนไลน์ เข้าถึงจาก
http://182.93.220.204/m13gis กันยายน 2556

ข้ อเสนอแนะ

9.1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
องค์ ก รที่ นํา ของระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ข อง
สถานศึ ก ษาผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั น ไปใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ควรมี ก ารดําเนิ น การเตรี ย ม
ความพร้อม 4 ด้าน คือ1) ด้านบุคลากร (People) 2) ด้าน
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัตสิ ํ าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
เพือ่ ช่ วยเหลือผู้เรียนทีม่ ีโอกาสออกกลางคันโดยใช้ เทคนิคการทําเหมืองข้ อมูล
Development of an automated decision support system
for educational institution administrator to help drop out learners
by using data mining techniques

นิพนธ์ สุขวิลยั และปณิ ตา วรรณพิรุณ
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วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปั ญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
บทคัดย่ อ
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การวิจัยนี เ้ ป็ นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสําหรั บผู้บริ หาร
สถานศึ กษาเพื่ อช่ วยเหลื อผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้ เทคนิ คการทําเหมื องข้ อมูล 2) ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสาํ หรั บผู้บริ หารสถานศึกษาเพื่อช่ วยเหลือผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้ เทคนิคการทํา
เหมืองข้ อมูลจากการพยากรณ์ วิธีดาํ เนิ นการวิจัยแบ่ งออกเป็ น 2 ระยะ คื อการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติ
สําหรั บผู้บริ หารสถานศึกษาเพื่อช่ วยเหลือผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคันโดยโดยใช้ เทคนิคกฎความสั มพันธ์ (Association Rules) ใน
การค้ นหาความสั มพันธ์ ของข้ อมูล แล้ วใช้ เทคนิคเหมืองข้ อมูล (Data mining) มาทําการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการค้ นหากฎความสั มพันธ์
และการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสาํ หรั บผู้บริ หารสถานศึกษาเพื่อช่ วยเหลือผู้เรี ยนที่ มี
โอกาสออกกลางคันโดยใช้ เทคนิ คการทําเหมืองข้ อมูลจากการพยากรณ์ โดยผู้เชี่ ยวชาญด้ านระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ด้ าน
เทคนิคการทําเหมืองข้ อมูล และด้ านการดูแลช่ วยเหลือผู้เรี ยน จํานวน 15 ท่ าน ได้ จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
คื อระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสําหรั บผู้บริ หารสถานศึ กษาเพื่ อช่ วยเหลื อผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้
เทคนิคการทําเหมืองข้ อมูล และแบบประเมินคุณภาพของระบบ สถิติที่ใช้ ในการวิจัยคือ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่ า

1) ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสําหรั บผู้บริ หารสถานศึ กษาเพื่ อช่ วยเหลื อผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคั น
ประกอบด้ วยการแสดงผล 3 องค์ ประกอบ คือ 1.1) การพยากรณ์ ผ้ ูเรี ยนโอกาสออกกลางคัน 1.2) ข้ อมูลประวัติผ้ ูเรี ยนที่ มีโอกาสออก
กลางคัน และ 1.3) กลยุทธ์ ช่วยเหลือผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคัน

2) ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสาํ หรั บผู้บริ หารสถานศึกษาเพื่อช่ วยเหลือผู้เรี ยนที่ มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้
เทคนิคการทําเหมืองข้ อมูลที่พัฒนาขึน้ มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.70)
คําสํ าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ผูเ้ รี ยนออกกลางคัน เหมืองข้อมูล กฎความสัมพันธ์
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Abstract
The purposes of this research and development were to 1) develop an automated decision support system (ADSS) for
educational institution administrator to help drop out learners by using data mining techniques, and 2)evaluate the
performance of an ADSS for educational institution administrator to help drop out learners by using data mining
techniques. Research methodology were divided into two stages 1 development of an ADSS for educational institution
administrator to help drop out learners by using association rules and data mining techniques, and 2) evaluation the
performance of the ADSS. Sample group studies used in this study were 15 experts in decision support system, data
mining techniques, and drop out learners. The Instruments used in this research were the ADSS, and the performance
evaluation of the ADSS form. Data were analyzed by using the statistic of Mean, and Standard Deviation.

06

The research finding was as:
1)The automated decision support system (ADSS) for educational institution administrator to help drop out learners
consisted of 3 components were 1.1) drop out learners forecasting, 1.2) drop out learners profile, and helping strategy

Ed

for drop out learners.

2) The ADSS for educational institution administrator to help drop out learners was appropriateness in a very good
level (

= 4.53, S.D. = 0.70)

ch

Keywords: decision support system, drop out learner, data mining, association rules
1. บทนํา
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ปั ญหาผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งออกจากระบบสถานศึกษาก่อนเรี ยนจบ
หลักสู ตรตามที่กาํ หนดไว้ ปั ญหาการออกกลางคันของผูเ้ รี ยน
เกิ ด ขึ้ น มานานและเป็ นปั ญ หาปกติ ข องสถานศึ ก ษา ทํา ให้
เกิดผลเสี ยต่อประเทศหลายประการ[1] ปั ญหาดังกล่าวเริ่ มมี
ความรุ น แรงมากขึ้ น จึ ง ทํา ให้ ส ถานศึ ก ษาเริ่ มหั น มาพัฒ นา
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ วยอํา นวยความสะดวกในการจัด การปั ญ หา
ดังกล่าว แต่ปัญหาในการพัฒนาเครื่ องมือก็คือ ปริ มาณข้อมูลมี
จํานวนมากและกระจายอยูท่ ุกที่ จึงต้องใช้เทคโนโลยีทางด้าน
เหมืองข้อมูล (Data Mining) [2] มาทําการเตรี ยมข้อมูลเพื่อการ
ค้น หากฎความสั ม พัน ธ์ แล้ว ใช้ เ ทคนิ ค กฎความสั ม พัน ธ์
(Association Rules) [3] ในการค้นหาความสัมพันธ์ของปั จจัย
แล้วสร้างเป็ นกฎแบบจําลองของการพยากรณ์ผเู้ รี ยนที่มีโอกาส
ออกกลางคัน และเมื่ อได้แบบจําลองแล้วจะนํามาพัฒนาเป็ น
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ[4] สําหรั บผูบ้ ริ หารใช้เป็ น
เครื่ องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีโอกาสออกกลางคัน
ได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยํา ระบบนี้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาที่มีปัญหาดังกล่าวเป็ นอย่างดี
NCTechEd06SIT06

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติ
สําหรั บ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่อ ช่ วยเหลื อ ผูเ้ รี ยนที่ มี โอกาส
ออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล

2.2 เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
แบบอัตโนมัติสาํ หรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูลจาก
การพยากรณ์
3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ ด้านเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล และ
ด้านการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านระบบ
สนับสนุ นการตัดสิ นใจ ด้านเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล และ
ด้านการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน จํานวน 15 ท่าน ได้จากการเลือก
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แบบเจาะจง โดยเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 5 ปี

ยืดหยุน่ และปรับเปลี่ยนได้ ทํางานโดยการใช้กฎเกณฑ์ของการ
ตัดสิ นใจที่อยูใ่ นลักษณะของแบบจําลองร่ วมกับข้อมูลที่มีการ
จัดเก็บอยูใ่ นฐานข้อมูล พร้อมกับทัศนะของผูต้ ดั สิ นใจในการที่
จะหาแนวทางการตัดสิ นใจที่สามารถนําไปปฏิบตั ิเมื่อต้องการ
แก้ปัญหาที่ไม่อาจใช้วิธีการต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ล่วงหน้า ช่วยได้
โดยตรง ดังนั้นระบบสนับสนุ นการติ ดสิ นใจที่ มีแบบจําลอง
ซับซ้อนมากกว่าจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลให้การตัดสิ นใจได้ดี
ยิง่ ขึ้น
4.3 การทําเหมืองข้ อมู ล (Data Mining) [5] เป็ น
กระบวนการค้นหารู ปแบบหรื อกฎเกณฑ์ และความสัมพันธ์ที่
แฝงอยู่ในข้อมูลให้ได้มาซึ่ งสารสนเทศที่ มีประโยชน์ในด้าน
ต่ า งๆ ที่ ต ้อ งการจากแหล่ ง ข้อ มู ล ขนาดใหญ่ โดยสามารถ
นํามาใช้ในการทํานายแนวโน้มพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าหรื อ
สกัดแก่นความรู้ที่มีอยู่ในสารสนเทศนั้นได้ โดยมีข้ นั ตอนใน
การทํา เหมื อ งข้อ มู ล ดั ง นี้ 1) การกลั่น กรองข้อ มู ล (Data
Cleaning) 2) การรวบรวมข้อมูล (Data Integration) 3) การ
คัดเลือกข้อมูล (Data Selection) 4) การแปลงรู ปแบบข้อมูล
(Data Trans formation) 5) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
และ 6) การประเมินรู ปแบบ (Pattern Evaluation)
4.4 กฎความสั มพันธ์ (Association rule Discovery) [3,6]
เป็ นเทคนิ คหนึ่งของ Data mining ที่สาํ คัญและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริ งกับงานต่างๆ หลักการทํางานของวิธีน้ ี คือการ
ค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยูเ่ พื่อ
นํา ไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ ห รื อ ทํา นายปรากฏการณ์ ต่า งๆ ซึ่ ง
ประเมินจากข้อมูลในตารางที่รวบรวมไว้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้
จะเป็ นคําตอบของปั ญหา ซึ่ งการวิเคราะห์ แบบนี้ เป็ นการใช้
“กฎความสัมพันธ์” เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
กฎความสัมพันธ์ ใช้ในการหารู ปแบบที่ เกิ ดขึ้นบ่อยหรื อ
เรี ยกว่า Frequency pattern เป็ นความเชื่ อมโยงที่เกิดขึ้นของ
กลุ่ม Item จากข้อมูลในรู ปแบบ Transaction โดยผลลัพธ์จะ
ที่ ผ่ า น Minimum
ปรากฏอยู่ใ นรู ป พิ จ ารณากฎ XZ
Confidence และค่าสนับสนุน (Support)

3.2 ขอบเขตด้ านฐานข้ อมูลผู้เรียน
ฐานข้ อ มู ล ผู้ เ รี ยนของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนจาก กรุ งเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
และภาคใต้ จํานวน 6 แห่ ง จํานวน 1,450 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลในปี การศึ กษา 2555 จากระบบบริ หารสถานศึ กษา
อัจฉริ ยะ (SISA)
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3.3 ตัวแปรในการวิจัย
ตัว แปรต้น ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจแบบอัต โนมัติ
สําหรั บ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาเพื่อ ช่ วยเหลื อ ผูเ้ รี ยนที่ มี โอกาส
ออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
แบบอัตโนมัติสาํ หรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูลจาก
การพยากรณ์
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4. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
4.1 ผู้เรียนออกกลางคัน (Drop out learners) [1] คือผูเ้ รี ยน
ที่ตอ้ งออกจากระบบสถานศึกษาก่อนเรี ยนจบหลักสู ตรตามที่
กําหนดไว้ ปั ญหาการออกกลางคันของผูเ้ รี ยนเกิ ดขึ้นมานาน
และจะเป็ นปั ญหาปกติของสถานศึกษาที่อาจารย์หลายท่านเห็น
ว่าไม่ใช่เรื่ องที่ เป็ นปั ญหา จึงไม่ได้หาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ
แก้ปัญหาทําให้เกิ ดผลเสี ยต่อประเทศหลายประการทั้งความ
สู ญเสี ยงบประมาณทางการศึกษาที่รัฐจัดให้มีการศึกษาทําให้
ทรัพยากรบุคคลที่ควรจะมีคุณค่า กลายเป็ นทรัพยากรที่มีปัญหา
และต้องเสี ยงบประมาณในการแก้ปัญหาที่ บุคคลเหล่านั้นก่อ
ขึ้ น ถื อ เป็ นความสู ญ เปล่าทางการศึ กษาเมื่ อคิ ดถึ งการลงทุ น
รวมถึ งความสู ญ เสี ยในสิ่ งต่างๆ อี กมากมายที่ บางครั้ งครู ไม่
คาดคิด และที่สําคัญคือการแก้ปัญหาผูเ้ รี ยนออกกลางคันเป็ น
การช่ ว ยเหลื อ ผูเ้ รี ย นให้มี โ อกาสเรี ย นรู้ อ ย่า งมี คุ ณ ภาพตาม
หลักสูตร
4.2 ระบบสนับสนุ นการติด สิ นใจ (Decision Support
Systems) [4] เป็ นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เชิงโต้ตอบที่
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

291

NCTechEd06SIT06

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

Support หมายถึง ความน่าจะเป็ นที่จะมีการพฤติกรรมเสี่ ยง
ของผูเ้ รี ยนใน Transaction ทั้งหมด
Confidence หมายถึง ความน่าจะเป็ นเมื่อมีขอ้ มูลพฤติกรรม
เสี่ ยงของผูเ้ รี ยน (A) แล้วจะมีโอกาสออกกลางคัน (B)

ตารางที่ 1 ปั จจัยที่ใช้ในการทดสอบการพยากรณ์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GPA
Revenue
Days absent
Wrangle
Drug
Gambling
Weapon
Asset destroyed
Courtesy
Dress
Study
Sexual

คําอธิบาย
เกรดเฉลี่ย
รายได้ผปู ้ กครอง
จํานวนวันขาดเรี ยน
ทะเลาะวิวาท
สิ่ งเสพติด
การพนัน
อาวุธ
ทําลายทรัพย์สิน
มารยาท
แต่งกาย
การเรี ยน
ชูส้ าว

06

5. กรอบแนวคิดการวิจัย

ชื่อปัจจัย

C
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ch
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จากตารางที่ 1 ปั จ จัย ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งแบบจํา ลองการ
พยากรณ์ผเู้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคันมีจาํ นวน 12 ปั จจัย แต่
ละปั จ จัย จะมี ล ัก ษณะข้อ มู ล เป็ นข้อ ความและตัว เลข ดัง นั้น
ก่อนการทดสอบผูว้ ิจัยจะต้องจัดเรี ยงข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดใน WEKA [7,8]
6.1.2 ขั้นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อสร้ าง
แบบจําลอง ขั้นตอนนี้ เป็ นการนําข้อมูลที่จดั เรี ยงจาก 6.1.1 เข้า
สู่ กระบวนการหากฎความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อผูเ้ รี ยนที่
มีโอกาสออกกลางคันด้วยโปรแกรม WEKA โดยเลือกเมนู
Associate กําหนดค่าความเชื่อมัน (Confidence) ที่ 0.90 และ
กําหนดค่าจํานวนกฎ (NumRules) ไว้ที่ 1,000 กฎ จะได้กฎ
ความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง หมด 12,000
กฎ โดยเลื อ กเฉพาะกฎ
ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค่ า ความเชื่ อมั่ น มากว่ า 0.90 ได้ ก ฎ
ความสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งหมด 122 กฎ ต่อมาผูว้ ิจยั จึง
ได้นาํ กฎความสัมพันธ์ที่ ได้มาวิเคราะห์ แล้วนําไปสอบถาม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอีกครั้ งถึงความน่ าจะเป็ นไปได้ และความเป็ นจริ ง
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากที่ สุด และผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เห็นตรงกันว่า กฎทั้ง 122 กฎ มีความเป็ นไปได้สมควรที่จะมา
สร้างเป็ นแบบจําลอง แล้วนําแบบจําลองที่ได้ไปพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจใน 6.1.3
6.1.3 ขั้นการพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ การ
พัฒนาระบบ ผูว้ ิจยั ได้สร้างฐานข้อมูลสําหรับระบบสนับสนุ น

N

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
แบบอัตโนมัติสาํ หรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพือ่ ช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทํา
เหมืองข้อมูล

วิธีดาํ เนินการวิจัย
6.1 พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจแบบอั ต โนมั ติ
สํ าหรั บผู้บริ หารสถานศึ กษา เพื่อช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนที่ มีโอกาส
ออกกลางคันโดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล มีข้ นั ตอนใน
การพัฒนาทั้งหมด 3 ขั้นตอน
6.1.1 ขั้น การเตรี ย มข้อ มู ล ข้อ มู ล ที่ จ ะนํา มาสร้ า งกฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจะประกอบไปด้วย 12 ปัจจัย [5]

6.
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ตัดสิ นใจ ด้านเทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล และด้านการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยน จํานวน 15 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
โดยเป็ นผูท้ ี่ มี ประสบการณ์ ในด้านที่ เกี่ ย วข้อ งอย่างน้อย 5 ปี
ด้วยแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความสามารถในการทํางานของระบบ 2) ด้านความถูกต้องใน
การทํางานของระบบ 3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานระบบ และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
วิเคราะห์ ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของระบบโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสําหรั บผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้เ รี ย นที่ มี โ อกาสออกกลางคัน โดยใช้เ ทคนิ ค ทํา
เหมืองข้อมูล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล Postgres
ซึ่ งมีกระบวนการพัฒนาตามวงจร SDLC [9] และมีข้ นั ตอนการ
ทํางานของระบบ ดังภาพที่ 2

Ed
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7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
7.1 ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจแบบอั ต โนมั ติ สํ า หรั บ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้เ รี ยนที่ มี โ อกาสออก
กลางคัน ประกอบด้วยการแสดงผล 3 องค์ประกอบ คือ 1) การ
พยากรณ์ผเู้ รี ยนโอกาสออกกลางคัน 2) ข้อมูลประวัติผเู้ รี ยนที่มี
โอกาสออกกลางคัน และ 3) กลยุทธ์ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีโอกาส
ออกกลางคัน เมื่อเลือกเมนูผเู้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคัน
ระบบจะทําการแสดงผลรายชื่อนักเรี ยนและแถบระดับโอกาส
ออกกลางคันสี เทาเข้มแบบอัตโนมัติ ดังภาพที่ 3 และเมื่อสนใจ
ผูเ้ รี ยนคนไหนที่จะทําการช่วยเหลือ สามารถคลิกที่ ชื่อผูเ้ รี ยน
แล้วระบบจะแสดงข้อมูลประวัติผเู้ รี ยน ดังภาพที่ 4

ch

ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจแบบ
อัตโนมัติสาํ หรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีโอกาส
ออกกลางคันฯ
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6.2 ประเมินประสิ ทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
แบบอัตโนมัติสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูลจาก
การพยากรณ์ โดยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นระบบสนั บ สนุ น การ

ภาพที่ 3 : ผลจากการเลือกเมนูผเู้ รี ยนโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลจากการพยากรณ์
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การจัดระเบียบตัวเอง [5] ที่แสดงให้เห็นว่าปั จจัยเสี่ ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการออกกลางคันจํานวน 12 ปั จจัย และกฎ
ความสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งหมด 122 กฎ ที่ นาํ มาสร้ าง
เป็ นแบบจําลองที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ สามารถนํามาใช้ใน
การสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจแบบอัต โนมัติ สํา หรั บ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษาเพื่อ ช่ ว ยเหลื อ ผูเ้ รี ย นที่ มี โ อกาสออกกลางคัน ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสนั บ สนุ น การ
ตั ด สิ น ใจแบบอั ต โนมั ติ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่ อ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิ คการทํา
เหมืองข้อมูลจากการพยากรณ์
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสาํ หรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิค
การทําเหมืองข้อมูลจากการพยากรณ์
รายการประเมิน
S.D. ประสิ ทธิภาพ
1. ความสามารถในการทํางาน
4.67 0.49 มากที่สุด
ของระบบ
2. ความถูกต้องในการทํางาน
4.60 0.51 มากที่สุด
ของระบบ
3. ความสะดวกและง่ายต่อการ 4.40 0.83
มาก
ใช้งานระบบ
4. การรักษาความปลอดภัยของ 4.47 0.92
มาก
ระบบ
รวม
4.53 0.70 มากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
จากผลของงานวิจยั และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ สรุ ป
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ได้ดงั นี้
สถานศึ ก ษาที่ นํา ของระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจแบบ
อัตโนมัติสําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
โอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิ คการทําเหมืองข้อมูล ควรมี
การดําเนิ นการเตรี ยมความพร้อม 3 ด้าน คือ1) ด้านบุคลากร
(People) 2) ด้านกระบวนการ (Process) และ 3) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communications
Technology)
8.
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ภาพที่ 4 : ข้อมูลประวัติผเู้ รี ยนที่มีโอกาสออกกลางคัน

N

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจแบบอัตโนมัติสําหรั บผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผูเ้ รี ยนที่ มี โ อกาสออกกลางคัน จากการพยากรณ์
พบว่า ระบบฯ ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด

( = 4.53, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
ความสามารถในการทํางานของระบบมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
( = 4.67, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ ( = 4.47, S.D. = 0.92) ตามลําดับ
สอดคล้องกับการจัดกลุ่มปั จ จัยเสี่ ยงของนักเรี ยนที่ มีโอกาส
ออกกลางคันเพื่อเลือกกลยุทธ์ช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยวิธีแผนผัง
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การพัฒนาระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI
The Development of Online Curriculum Evaluation System On E-ERPAI Model
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การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ให้ สอดรั บกับรู ปแบบ ERPAI โดยการวิจัยครั้ งนีเ้ ริ่ ม
จากคณะผู้วิจัยได้ พัฒนาระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ให้ มีรายการประเมิน วิธีการ และกระบวนการประเมิน สอดรั บกับรู ปแบบ
การประเมินหลักสู ตรแบบ ERPAI โดยใช้ โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ด้ วย ASP.Net On Web Application และจัดการ
ฐานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 จากนั้นนําระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่
พัฒนาขึน้ นําเสนอต่ อผู้เชี่ ยวชาญด้ านการประเมินหลักสู ตร และด้ านเทคนิค Web Application จํานวน 4 ท่ าน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
ที่ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สุ ดท้ ายเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมิน 2 ชุดได้ แก่ 1) แบบประเมินความ
เหมาะสมด้ านเนือ้ หาการประเมินของระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI และ 2) แบบประเมินความเหมาะสม
ด้ านเทคนิควิธีการของระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI

N

ผลการวิจัยพบว่ าระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่ คณะผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ผู้เชี่ ยวชาญเห็นว่ าด้ านเนือ้ หา
การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ด้ วยค่ าเฉลี่ย 4.79 ส่ วนด้ านเทคนิ ควิธีการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มาก
เช่ นกัน ด้ วยค่ าเฉลี่ย 4.68 จึ งสรุ ปได้ ว่า ระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่ คณะผู้วิจัยได้ พัฒนาขึน้ นั้น มี
ความเหมาะสม และสามารถนํา ไปใช้ ประเมินหลักสู ตรวิชาชี พ ในสถานศึ กษาต่ อไปได้ เพื่อช่ วยให้ งานประเมินหลักสู ตรของ
สถานศึ กษามี ระบบและกลไก โดยผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายสามารถทํางานร่ วมกันได้ อย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่ อง ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรของสถานศึกษาให้ มีคุณภาพยิ่งขึน้ อีกด้ วย
คําสํ าคัญ: ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ รู ปแบบการประเมินหลักสูตร ERPAI รู ปแบบการประเมินหลักสูตร E-ERPAI
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Abstract
The purpose of this research was to develop the online curriculum evaluation system in order to accord with ERPAI
Model. At the beginning of the research, the researchers developed an online curriculum evaluation system to agree
with descriptions and process evaluation of ERPAI Model by using Visual Studio.Net 2005 with ASP.Net On Web
Application and managing database with the Microsoft SQL Server 2005. After that, the developed online curriculum
evaluation system on E-ERPAI Model was validated by 4 experts in curriculum evaluation and in web application who
were derived from purposive sampling. Finally, data were collected using two sets of the assessment scales:
1) Evaluation scale for the content assessment; and 2) Evaluation scale for the technical methods of Online Curriculum

06

Evaluation System on E-ERPAI Model.
The results showed that the overall experts agreed that the content and the technique of the online curriculum
evaluation system were highly appropriate ( X =4.79, X =4.68 respectively). In conclusion, the online curriculum
evaluation system on E-ERPAI Model which was developed by the researchers was appropriate and can be used to

Ed

evaluate vocational curriculum.

ch

Keywords: Online Curriculum Evaluation System, ERPAI Model, E-ERPAI Model

1. บทนํา

1.1 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา

N

C
Te

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้มี ก ารประกาศในเรื่ องกรอบ
มาตรฐานหลักสู ตรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร โดยกําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่ งที่นาํ หลักสู ตรต่างๆ ไปใช้น้ นั จะต้องมีการ
ประเมิ น หลัก สู ต รตามระยะเวลาที่ ก ํา หนด เพื่ อ นํา ผลการ
ประเมิ น หลัก สู ต รที่ ไ ด้ไ ปดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
หลักสู ตรอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้หลักสู ตรมีคุณภาพ
เช่น หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) จะต้อ งมี ก ารประเมิ น
หลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี [1,2,3] นอกจากนั้นในเรื่ องของการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) มีการนํามาตรฐาน
แ ล ะ ตั ว บ่ ง ชี้ เ รื่ อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาและตํ่า กว่ า ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ดํา เนิ น การ
เกี่ยวกับการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรให้มีระบบและกลไก
ซึ่ งเป็ นหลั ก ประกั น ถึ ง คุ ณ ภาพในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาอี กด้วย [4,5] อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาได้มีการประกาศนโยบายในการส่ งเสริ มการพัฒนา
หลักสู ตรอุดมศึ กษา พ.ศ.2542 ลงวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2542
กํา หนดให้ ทุ ก หลัก สู ต รของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งมี ก าร
ประเมิ น หลัก สู ต รทุ ก 5 ปี [6] ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ าว จึ ง ทํา ให้
สถานศึ กษาทุ กแห่ งจะต้องดําเนิ นการบริ หารจัดการงานด้าน
หลักสู ตรตามข้อกําหนด ซึ่ งเน้นในเรื่ องการประเมินหลักสู ตร
ให้มี ร ะบบและกลไก โดยผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายจะต้อ งทํา งาน
ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ สถานศึกษาส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั นี้ นิยม
นํา Web Application เป็ นเครื่ องมือช่วยบริ หารจัดการงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่ น ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารจั ด การห้ อ งสมุ ด ระบบลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
ออนไลน์ ระบบจองห้องคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ ระบบนิ เทศ
นักศึกษาฝึ กงานออนไลน์ และระบบประเมินการสอนอาจารย์
ออนไลน์ เป็ นต้น ซึ่ ง Web Application ที่พฒั นาขึ้นเหล่านี้
จะช่วยให้สถานศึกษาบริ หารจัดการงานได้อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง สะดวกต่อผูใ้ ช้ระบบในทุกส่ วนที่สามารถเข้าสู่ ระบบ
ได้ทุ กที่ ทุกเวลาด้ว ยระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต อี กทั้งยังมี
ความทัน สมัย และสอดคล้อ งกับ เทคโนโลยีที่ ก้า วหน้า อย่า ง
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ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว คณะผู้ วิ จั ย จึ งคิ ด ที่ จะนํ า Web
Application เป็ นเครื่ องมือช่วยในการบริ หารจัดการงานด้าน
การประเมิ น หลัก สู ต ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ส ถานศึ ก ษาสามารถ
ดําเนิ นงานประเมิ นหลักสู ตรได้อย่างมี ระบบและกลไก โดย
เน้นผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่อง

การประเมิ น หลัก สู ต รเป็ นการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย คุ ณ ค่ า ความ
เหมาะสมของหลักสู ตร โดยมีการวัดระบบหรื อกระบวนการ
แล้วนําข้อมูลที่ได้มาตีความหมายว่าส่ วนไหนดี ส่ วนไหนเป็ น
จุดอ่อนเพื่อการแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน [7]
2.2 รู ป แบบการประเมิน หลักสู ต รวิช าชี พ แบบ ERPAI
[8]
เป็ นรู ป แบบการประเมิ น หลัก สู ตรที่ บู ร ณาการและ
สั ง เคราะห์ ข้ ึ นมาจากรู ปแบบการประเมิ น หลัก สู ต รของ
นัก วิ ช าการ 9 ท่ า น ที่ นิ ย มใช้ใ นปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ รู ป แบบการ
ประเมิ นหลักสู ตรของครอนบัค สคริ เวน สเตค สตัฟเฟิ ลบี ม
อัลคิน ไทเลอร์ แฮมมอนด์ โพรวัส และ เคริ ก์แพทริ ค ซึ่ ง
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรวิชาชีพแบบ ERPAI นั้น จะมี
การประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม
2) ด้านทรั พยากรในการดําเนิ นงาน 3) ด้านกระบวนการ
4)ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ และ 5)ด้ า นผลกระทบ ดั ง ภาพที่ 2-1

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
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2.1 ความหมายของการประเมินหลักสู ตร

Ed

่ วข้ อง
2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย
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เพื่อพัฒนาระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ให้สอดรับกับ
รู ปแบบ ERPAI
1.3 สมมุตฐิ านการวิจัย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีความเห็นว่าระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์
ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่พฒั นาขึ้น มีความเหมาะสมด้านเนื้ อหา
การประเมิน และด้านเทคนิค อยูใ่ นระดับมาก

ภาพที่ 2-1 รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรแบบ ERPA
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

เครื่ องมื อในการพัฒนา และใช้ MySQL จัดการระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีผเู้ ชี่ยวชาญทดสอบและประเมิน ผลการ
ประเมินระบบที่พฒั นาและออกแบบ พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพอยู่
ในระดับ ดี สามารถนํา ไปใช้เ ป็ นระบบสารสนเทศศิ ษ ย์เ ก่ า
ระบบหนึ่งที่มีประสิ ทธิภาพ

พรสวรรค์[9]
ได้ท ํา การวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศศิ ษ ย์เ ก่ า บนอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบนอินเทอร์ เน็ต
โดยกระบวนการพั ฒ นาระบบใช้ ก ระบวนการ SDLC
(System Development Life Cycle) ใช้ Joomla เป็ น
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แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยนําข้อมูลที่
ได้ม าวิเคราะห์ หาค่าร้ อ ยละและค่าความถี่ ผลการวิจัยพบว่า
ความเหมาะสมของหลักสู ตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3
ด้าน
3. วิธีการดําเนินการวิจัย

การดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบประเมินหลักสู ตร
ออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการตาม
ขั้นตอนที่แสดงไว้ในรู ปที่ 3-1 ดังนี้
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กัญ จน์ ช ญาน์ สรรเสริ ญ [10] ได้ท ํา การวิ จัย เรื่ อง การ
ประเมิ น หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ จัย และ
ประเมินผลการศึกษา (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่ งใช้รูปแบบการประเมินแบบ Stake โดยการ
ประเมินหลักสู ตรใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านองค์ประกอบของ
หลักสู ตร (2) ด้านกระบวนการ และ (3) ด้านผลผลิตของ
หลักสู ตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ อาจารย์และมหาบัณฑิตของ
สาขาวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ผู้บ ั ง คั บ บั ญ ชาของ
มหาบัณฑิต และนิสิตปัจจุบนั การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้

N

ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนของการดําเนินการวิจยั
จากภาพที่ 3-1 สามารถอธิ บ ายการดํา เนิ น การวิ จัย โดย
แบ่งเป็ น 9 ขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ศึ กษารู ปแบบการประเมินหลักสู ตรแบบ ERPAI หมวดวิชา 4) ความเหมาะสมของการจัดรายวิชาในแต่ละหมวด
เป็ นการศึกษารู ปแบบ ERPAI ว่ามี กระบวนการ วิชา 5) ความเหมาะสมของจํานวนคาบและหน่ วยกิต ของ
ประเมินหลักสู ตรอย่างไร ประเมินรายการอะไรบ้าง ใครเป็ นผู้ รายวิชาในหมวดวิชาชีพ 6) ความสําคัญ ความทันสมัย และ
ความน่าสนใจ ของรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 7) ความเหมาะสม
ประเมิน และใช้เครื่ องมืออะไรในการประเมิน
3.2 สร้ างตั ว อย่ า งรู ป เล่ ม รายงานผลการประเมิ น ของทรัพยากรในการดําเนินงานของหลักสู ตร 8) การบริ หาร
หลักสู ตร 9) กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 10) การวัดผล
หลักสู ตรให้ สอดรับกับ ERPAI Model
โดยรู ปเล่มตัวอย่างที่สร้างขึ้นจะรายงานผล-สรุ ปผลไว้ 12 และการประเมินผลการศึกษา 11) ความพึงพอใจของผูส้ าํ เร็ จ
ความเหมาะสมของจุ ด ประสงค์ การศึกษาที่มีต่อหลักสู ตร และ 12) คุณภาพและคุณลักษณะ
ประเด็นหลัก ได้แ ก่ 1)
หลักสู ตร 2) ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์หลักสู ตรกับ ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ความต้องการของสังคม 3) ความเหมาะสมของหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสู ตรและความหมาะสมของหน่วยกิตรวมในแต่ละ
NCTechEd06SIT07
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3.5 สร้ างคู่มอื การใช้ งานระบบ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างคู่มือการใช้งานระบบทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ 1)
สําหรับผูด้ ูแลระบบ 2) สําหรับผูบ้ ริ หารและอาจารย์ผสู้ อน 3)
สําหรับนักศึกษาปั จจุบนั 4) สําหรับผูเ้ ร็ จการศึกษา และ 5)
สําหรับหัวหน้างานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

3.3 ออกแบบระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ 1) ออกแบบหน้าจอของการทํา
แบบประเมิน 2) ออกแบบหน้าจอของระบบทั้งหมด และ
3) ออกแบบฐานข้อมูล

06

3.4 พัฒนาระบบตามทีอ่ อกแบบไว้
เริ่ มจากสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2005 สร้ างหน้าจอของแบบประเมิ นและหน้าจอ
ทั้งหมดของระบบโดยใช้โปรแกรม Visual Studio.Net 2005
Flash
สร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวโดยใช้โ ปรแกรม Adobe
Professional
CS5.5 ตกแต่ ง ภาพด้ว ยโปรแกรม Adobe
Photoshop CS2 สร้างแบบฟอร์ มของรายงานผลการประเมิน
โดยใช้ Crystal Report 9.0 เขียนโปรแกรมควบคุมระบบโดย
ใช้โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ด้วย ASP.Net On
Web Application สร้าง VDO สอนการใช้งานระบบ โดย
โปรแกรม Adobe Captivation 5.5 สุ ดท้ายทําการทดสอบ
ระบบพร้อมปรับปรุ งแก้ไข จนระบบสามารถทํางานได้ตามที่
ออกแบบไว้

Ed

ภาพที่ 3-4 คู่มือการใช้งานระบบประเมินหลักสูตรฯ

ch

3.6 สร้ างแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ
คณะผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ
ประเมิ นหลักสู ตรออนไลน์สําหรั บผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 2 ชุ ด
ได้แก่ 1) แบบความเหมาะสมด้านเนื้อหา และ 2) แบบประเมิน
ความเหมาะสมด้านเทคนิค
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3.7 ตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
เริ่ มจากผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์
ต่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หาการประเมิ น และผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า น
เทคนิ คทั้งหมด 5 ท่านและได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3.6
3.8 วิเคราะห์ ผลและสรุปผล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินที่เก็บรวบรวมจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5
ท่ า น ได้แ ก่ แ บบประเมิ น ความเหมาะสมด้า นเนื้ อหาการ
ประเมิน 5 ชุด และแบบประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิ ค 5
ชุดเช่นกัน นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําค่าเฉลี่ยที่ ได้เปรี ยบเทียบกับระดับ
ความคิดเห็น

ภาพที่ 3-2 หน้าจอ Title ก่อนเข้าระบบ

ภาพที่ 3-3 หน้าจอหลัก หลังจาก LOGIN เข้าสู่ระบบ
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3.9 ปรับปรุงแก้ ไขระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
โดยได้ทาํ การลดกราฟิ กในส่ วนของหน้าจอผูด้ ูแลระบบ
เนื่องจากไม่มีความจําเป็ น จะส่ งให้ผลระบบทํางานช้า
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

4.1 ความเหมาะสมด้ านเนือ้ หาการประเมิน

หลักสู ตรวิชาชีพในสถานศึกษาได้ เพื่อช่วยบริ หารจัดการงาน
ด้านหลักสูตรให้กบั สถานศึกษา
6. กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุ ณ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 4 ท่านได้แก่
ผศ.ดร.จรั ญ แสนราช ดร.กฤช สิ นธนะกุ ล ดร.อนั น ท์
งามสะอาด และ อาจารย์วณิ ชย์ อ่วมศรี
7. เอกสารอ้ างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548.
[2] ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548.
[3] ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ. (2551). กรอบมาตรฐานหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) พ.ศ.2551.
[4] คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบที่สอง(พ.ศ
2549-2553) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 4. (2551).สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน).
[5] คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา. (2550).สํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน).
[6] สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2548). เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548. กรุ งเทพฯ:สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.(สําเนา).
[7] Posner GJ. Analyzing the Curriculum. New York:
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[ 1]

ภาพที่ 3-7 สรุ ปผลความเหมาะสมด้านเทคนิควิธีการ
5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิ จัย พบว่า ระบบประเมิ น หลัก สู ต รออนไลน์ ใ น
รู ปแบบ E-ERPAI ที่พฒั นาขึ้น ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่าด้านเนื้ อหา
การประเมิ นมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มาก ด้วยค่าเฉลี่ ย
4.79 ส่ วนด้านเทคนิ ควิธีการ มี ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี
มากเช่นกัน ด้วยค่าเฉลี่ย 4.68 จึ งสรุ ปได้ว่าระบบประเมิ น
หลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่ คณะผูว้ ิจัยได้
พัฒนาขึ้นนั้น มี ความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ประเมิน
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McGraw-Hill, 1992.
[8]

บุษราคัม ทองเพชร และคณะ. (2554). การประเมินหลักสู ตร
วิชาชีพแบบERPAI.วารสารวิชาการครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ. [ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2554]
[9] พรสวรรค์ จันทะคัด. การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์ เก่าบน
อินเทอร์เน็ต. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,2552.
[10] กัญจน์ชญาน์ สรรเสริ ญ. การประเมินหลักสู ตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2545) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจยั และประเมินผล
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551.
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ระบบจัดการคลังข้ อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
A Development of An Online Test Bank: A Case Study in The Eastern
Technological College (E. Tech).

ณั ฐพล ชุมดี1, สุธิดา ชัยชมชื่ น2 และวิทวัส ทิพย์ สุวรรณ3
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ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบจัดการคลังข้ อสอบออนไลน์ กรณี ศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

ch

(อีเทค) 2) ประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการคลังข้ อสอบออนไลน์ ที่พัฒนาขึน้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ

C
Te

จัดการคลังข้ อสอบออนไลน์ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ระบบการจัดการคลังข้ อสอบออนไลน์ แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย คื ออาจารย์ แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อีเทค) จํานวน 20 คน ได้ มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่ า 1) ระบบประกอบไปด้ วย 2 โมดูล คือ
โมดูลการจั ดการข้ อสอบ และโมดูลการทําข้ อสอบออนไลน์ 2)

ประสิ ทธิ ภาพของระบบการจั ดการคลังข้ อสอบออนไลน์ ที่

พัฒนาขึ น้ อยู่ในระดับดี และ 3) ความพึ งพอใจของผู้ใช้ งานระบบอยู่ในระดับดี สรุ ปได้ ว่าระบบจั ดการคลังข้ อสอบออนไลน์
สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ งานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ

N

คําสํ าคัญ: ระบบการจัดการคลังข้อสอบ

Abstract

This research aimed to 1) develop an online test bank customized for the Eastern Technological College (E. Tech)
environment 2) evaluate its efficiency, and 3) find users’ satisfaction on the online test bank. Tools used in this
research were the online test bank customized for the Eastern Technological College (E. Tech) environment, system
performance review and evaluation forms for five different system experts. Purposive sampling was used to select 20
lecturers from the E. Tech. Standard descriptive statistics (i.e., percentages, means, and standard deviations) were used
for a data analysis. The online test bank developed from the ground up using PHP, HTML, JavaScript, and MySQL
database. It composes of two main modules, question management and online test management. The findings of this
study show that the system performance is at good level, and the lecturers’ satisfaction is at high level.
Keywords: Online Test Bank
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์
2.2
เพื่อประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการคลัง
ข้อสอบออนไลน์
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อการใช้ระบบ
จัดการคลังข้อสอบออนไลน์
3. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 การทดสอบ การวัดและการประเมินผล
แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของข้อคําถามหรื อข้อกระทง
(Items) หรื องาน (Task) ที่สร้างขึ้นเพื่อชักนําให้ผเู้ ข้าสอบแสดง
พฤติกรรมหรื อปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาโดยผูด้ าํ เนินการทดสอบ
สามารถสังเกตได้ ประสงค์ [2] โดยการทดสอบสามารถกระทํา
ได้ดว้ ยวิธีดงั ต่อไปนี้
3.1.1 การทดสอบปากเปล่า เป็ นวิธีการสอบโดยให้
นักเรี ยนแสดงออกทีละคนเพื่อทดสอบความสามารถในการพูด
3.1.2 การทดสอบภาคปฏิ บ ัติ การทดสอบวิ ธี น้ ี ใช้
สํ า หรั บวิ ช าปฏิ บั ติ โดยเฉพาะวิ ช าช่ า ง การทดลอง
วิทยาศาสตร์ พลศึกษา
3.1.3 การทดสอบโดยการเขียนตอบ วิธีน้ ี นิยมใช้กนั
มากที่ สุด เพราะช่ วยประหยัดเวลาในการสอบการตรวจให้
คะแนนในการตอบง่ายและค่อนข้างคงที่
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วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็ นสถานศึกษา
ที่ จัดการเรี ย นการสอน ในระดับ ชั้นประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง ซึ่ งกระบวนการหนึ่ งที่มีความสําคัญในการจัดการเรี ยน
การสอน คือ การวัด และประเมินผลการศึกษา เพราะเป็ นสิ่ งที่
แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ผลสมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของผูเ้ รี ย นได้ การ
ประเมินผลโดยทัว่ ไปจะกระทําโดยอาจารย์ผสู้ อน ด้วยวิธีการ
สร้ างแบบทดสอบที่ ตรงตามวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรม และ
นํา ข้อ สอบไปทดลองใช้กับ ผูเ้ รี ย นจนกระทั่ง ได้ข ้อ สอบที่ มี
คุณภาพ แต่ภาระงานอาจารย์ในวิทยาลัยนั้น นอกจากจะได้รับ
มอบหมายให้รั บ ผิด ชอบการสอนแล้วยังต้องรั บ งานบริ ห าร
หรื องานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และจากการสื บค้นข้อมูลพบว่า
อาจารย์ในแผนกคอมพิวเตอร์ มีจาํ นวนมากกว่า 5 ท่านที่สอน
มากกว่า 2 รายวิชา จึงทําให้การออกข้อสอบใหม่หรื อการเลือก
ข้อสอบเก่า เพื่อที่ จะนํามาใช้วดั ผลกับนักศึ กษาในแต่ละครั้ ง
เสี ยเวลามาก เพราะอาจารย์จาํ เป็ นต้องคัดเลือกข้อสอบให้ตรง
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู้ และจัด ลํา ดับ ตัว เลื อ กใหม่ เ พื่ อ
ไม่ให้ซ้ าํ กับครั้งก่อน ดังนั้น วิธีหนึ่ งที่จะช่วยแก้ปัญหาและลด
ภาระงานของอาจารย์ไ ด้ คื อ การจัด เก็ บ และวิ ธี ก ารเลื อ ก
ข้อสอบที่เก็บไว้ในคลังข้อสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพ และสะดวก
ต่อการใช้งาน ซึ่ งได้มีนกั วิชาการและนักประเมินผลได้กล่าวถึง
ความหมายของระบบการจัดการคลังข้อสอบ สมถวิล [1] ว่า
เป็ นศูนย์เก็บรวมรวมข้อสอบที่ ดีไว้จาํ นวนมาก มี การจัดเก็บ
ข้อสอบเป็ นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์ ตามเนื้ อหาวิชา โดย
จัด เก็บ ไว้ใ นแฟ้ มหรื อ กล่ อ ง เมื่ อ ต้อ งการนําไปใช้ก็จ ะเลื อ ก
ข้อ สอบบางข้อ นอกจากนี้ คลัง ข้อ สอบมี ก ระบวนการเก็ บ
รวบรวม ข้อสอบและคําตอบ โดยข้อสอบแต่ละข้อจะทํารหัส
ไว้ เช่น ผูใ้ ช้สอบ วันที่สอบ คะแนนที่สอบ นอกจากนั้นการมี
คลังข้อสอบจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างข้อสอบ และในการ
สอบและละครั้งผูส้ อนสามารถเลือกข้อสอบที่ดีมีคุณภาพมาใช้
ในการสอบ ก็ทาํ ให้การประเมินผลการเรี ยนมีความถูกต้องและ
แม่นยํายิ่งขึ้น ดังนั้นการเก็บข้อสอบด้วยโปรแกรมระบบการ
จัด การคลัง ข้อ สอบ จะเพิ่ ม ความสะดวกในการจัด เก็บ การ
แก้ไข การค้นหา และความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล

ได้ดียงิ่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดการ
คลังข้อสอบตามความต้องการของสถาบันเพื่อใช้ในการบริ หาร
จัดการระบบงานดังกล่าวของสถาบันให้ดียงิ่ ขึ้น
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3.2 กระบวนการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยทัว่ ๆ ไปจะพิจารณากันเป็ นรายข้อ และพิจารณารวม
ข้อสอบทั้งฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ สอบในเบื้ องต้น จะต้องมี
ผูต้ รวจสอบ คือผูส้ ร้างแบบทดสอบ ผูช้ าํ นาญทางด้านเนื้ อหา
และผูช้ าํ นาญทางด้านการวัดและประเมินผลร่ วมกันพิจารณา
ในด้า นเนื้ อ หาและเทคนิ ค การสร้ า งแบบทดสอบและนํา
ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ไปปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแบบทดสอบให้
เหมาะสมก่อนนําไปใช้
3.2.1 วิธีหาความยากง่ายของข้อสอบ
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ความยากง่ า ยของข้อ สอบแต่ ล ะข้อ ใช้ต ัว ย่ อ ว่ า P
หมายถึง สัดส่ วนของจํานวนผูท้ ี่ตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต้อง ต่อ
จํานวนผูต้ อบข้อสอบข้อนั้นทั้งหมด หรื อหมายถึงจํานวนร้อย
ละของข้อสอบข้อนั้นๆ ถูก เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มี
ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.80 ถ้าค่า P มีค่านอกเกณฑ์ที่กาํ หนด
จะต้องปรับปรุ งข้อสอบนั้น หรื อตัดทิ้งไป
3.2.2 วิธีการหาค่าอํานาจจําแนก
อํ า นาจจํ า แนกของข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ หมายถึ ง
ความสามารถของข้อสอบข้อนั้นๆ ที่จะจําแนกหรื อแยกผูส้ อบ
ออกได้ตามระดับความสามารถ

3.4.3 ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ป็ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ท า ง
ที่ ข ้อ งเกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์
สถาปั ต ยกรรมระบบ
ซอฟต์แวร์ และเครื อข่าย การออกแบบหน้าจอภาพเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
3.4.4 การนําไปใช้ การสร้างระบบ ทดสอบระบบ และ
ติดตั้งระบบ
3.4.5 การบํา รุ ง รั ก ษา เป็ นการตรวจสอบและดู แ ล
โปรแกรมภายหลังการติดตั้ง
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3.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สําหรับประเทศไทยในปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีทาง
คอมพิ ว เตอร์ มาใช้ ใ นการศึ ก ษามากขึ้ นโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึ กษา มี งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
ผ่ า นเครื อข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต จํา นวนมากขึ้ นดัง ผลงานวิ จั ย
ดังต่อไปนี้
สมถวิล [1] ทําการวิจยั เรื่ อง การวิจยั อนาคตเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ โดยทําการศึกษาด้านปั จจัย
นําเข้ามี การจัดเก็บข้อสอบมี การระบุวิชาชั้นจุ ด ประสงค์โดย
หน่วยงานจะพัฒนาโปรแกรมนี้ ข้ ึนมาเองหรื อจ้างเอกชน ด้าน
ผลผลิตที่ได้จากระบบคลังข้อสอบทิศทางที่มีความเป็ นไปได้
มากที่สุดคือการจัดฉบับให้ได้ตามเนื้ อหาการจัดฉบับข้อสอบ
คู่ขนานหรื อข้อสอบซํ้า และการจัดฉบับเรี ยงตามความยากของ
ข้อสอบ
ศุภลักษณ์ [3] ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ระบบคลังข้อสอบ
อิเล็กทรอนิ กส์ คณะบริ หารธุ รกิ จมหาวิทยาลัย เชี ยง ใหม่
ค้นคว้าแบบ อิสระ สรุ ปผลได้วา่ การจัดทําระบบคลังข้อสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัย เชียงใหม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ สามารถช่วยลดเวลาในการสร้างข้อสอบ
และการตรวจข้อสอบของอาจารย์ผสู้ อน ลดปริ มาณกระดาษใน
การสอบ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถนําข้อสอบใน
คลัง ข้อ สอบกลับ มาใช้ใหม่ ใ นการวัด ผลและประเมิ น ผลได้
สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ บรรณ และคณะ [5] ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ระบบทดสอบ
ออนไลน์ แ บบปรั บ เหมาะตามความสามารถของผูส้ อบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ สรุ ปผลได้ว่า สามารถนําผลการตอบข้อสอบจาก
การทดสอบแบบกระดาษมาวิเคราะห์ ข้อสอบรายข้อและหา

N
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3.3 คลังข้ อสอบ
คลังข้อสอบหรื อธนาคารข้อสอบ (item bank) คือ สถานที่
หรื อแหล่งเก็บรวบรวมข้อทดสอบที่ มีการบริ หารการจัดเก็บ
และการใช้อ ย่า งมี ร ะบบ
และคลัง ข้อ สอบทดสอบด้ว ย
คอมพิวเตอร์
คลังข้อสอบ (Item bank) หมายถึง สถานที่หรื อแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อทดสอบที่มีการบริ หารการจัดเก็บและการใช้อย่างมี
ระบบ ประสงค์ [2]
คุณลักษณะที่ควรมีสาํ หรับคลังข้อสอบคือ
3.3.1 สร้ า งข้อ ทดสอบระบบคลัง ข้อ สอบออนไลน์
ให้มีความหลากหลายทั้งด้านเนื้ อหาและค่าสถิ ติให้มีจาํ นวน
มาก เพื่อใช้วดั ทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
3.3.2 กําหนดรหัสของข้อทดสอบระบบคลังข้อสอบ
ออนไลน์ ให้มีความละเอียดมากเพียงพอ
3.3.3 เพื่อป้ องกันปั ญหาเรื่ องความปลอดภัยของข้อ
ทดสอบในระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ควรนํา ระบบรหัสผ่าน
มาใช้ โดยกําหนดให้ผรู้ ับผิดขอบระดับสู งเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ
เข้าถึง ข้อมูลในคลังข้อสอบได้
3.4 การพัฒนาระบบ
3.4.1 การวางแผนโครงการ เป็ นกระบวนการพื้นฐาน
ในการศึ ก ษาขอบเขตของปั ญ หาที่ ผูใ้ ช้ง านประสบอยู่ และ
นําไปวางแผนประกอบโครงการเพื่อหาความเป็ นไปได้และ
ความคุม้ ค่าที่จะนําระบบไปใช้งาน
3.4.2 การวิ เ คราะห์ เป็ นการวิ เ คราะห์ ร ะบบงาน
ปั จจุบนั รวบรวมความต้องการเพื่อกําหนดรายละเอียดของผูใ้ ช้
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ค่าสถิติในการสอบได้ดว้ ยพัฒนาโดยใช้ภาษาพีเอชพี และ
โปรแกรมมายเอสคิวแอลส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งานด้วยโปรแกรม
Macromedia Dreamweaver และภาษา HTML สนับสนุนการ
ทํางานแบบออนไลน์

ออกข้อสอบ

4. ขอบเขตงานวิจัย

รายงาน

ระบบคลังข้อสอบ

นักเรี ยน
ทําข้อสอบ
จัดการสอบ

ข้อมูลผูใ้ ช้

รายงาน

ผูจ้ ดั การสอบ

ภาพที่ 1 : Context Diagram ของระบบคลังข้อสอบออนไลน์

5.1.3 การออกแบบ
นําข้อมูลที่ได้มาออกแบบระบบดังนี้
ก) ออกแบบโมดูลการจัดการข้อสอบ
ข) ออกแบบโมดูลการทําข้อสอบออนไลน์
ค) การออกแบบหน้าจอภาพเพื่อปฏิสัมพันธ์กบั

Ed

4.2 กลุ่มตัวอย่ าง
4.2.1 ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการพัฒ นาระบบจัด การคลัง
ข้อสอบจํานวน 3 ท่าน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
4.2.2 อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออก (อีเทค) จํานวน 20 ท่าน ได้มาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง

ผูด้ ูแลระบบ

รายงาน

06

4.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั มี 2 กลุ่ม ดังนี้
4.1.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหรื อระบบจัดการ
คลังข้อสอบ
4.1.2 ผู้ใ ช้ง านระบบ คื อ อาจารย์ผู้ส อนที่ จ ะต้อ ง
ดําเนินการออกข้อสอบให้แก่ระบบ

รายงาน

อาจารย์

ch

ผูใ้ ช้

C
Te

4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.3.1 ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์
4.3.2 แบบประเมินคุณภาพระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ

N

5. วิธีดาํ เนินการวิจัย
5.1 การสร้ างระบบคลังข้ อสอบออนไลน์
ตามกระบวนการ SDLC มาใช้ในการจัดทําระบบคลัง
ข้อสอบ ประสงค์ [2] ตามขั้นตอนต่อไปนี้
5.1.1 การวางแผนโครงการโดยการสัมภาษณ์ และ
การจัดทําแบบสอบถาม ของผูป้ ฏิบตั ิงานได้แก่ อาจารย์ประจํา
แผนกคอมพิวเตอร์ โดยรวบรวมความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ไว้ ดังนี้ 1) ออกข้อสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 2) จัดเก็บ
ข้อสอบจํานวนมากๆได้ 3) สามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนนําไปใช้สอบ และ 4) สามารถกําหนดวันที่จะสอบได้
5.1.2 การวิเคราะห์ วิเคราะห์ระบบโดยรวบรวม
ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ ซึ่ งวิเคราะห์ได้ออกมาดังภาพที่ 1
NCTechEd06SIT08

ง) ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล MySQL
จ) พัฒนาโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP, AJAX,
HTML

5.1.4 นําไปใช้ นําระบบไปติดตั้งบนระบบเซิ ร์ฟเวอร์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ทดสอบเพื่อให้
ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้ นมี ความน่ าเชื่ อ ถื อ อธิ บายวิธี การใช้งานแก่
ท่ า นอาจารย์ เปิ ดให้ใ ช้ง านผ่า นระบบเครื อ ข่ า ยโดยใช้ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน
5.1.5 การบํารุ งรั ก ษา หลังจากที่ ติดตั้งระบบการใช้
งานแล้ ว อาจต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ งกรณี ที่ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดเมื่อค้นพบ และเขียนโมดุลการทํางานเพิ่มเติมตาม
ความต้อ งการของผูใ้ ช้ร ะบบ พร้ อ มสร้ า งระบบให้ส ามารถ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตได้
5.2 การสร้ างแบบประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพระบบและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สร้างแบบสอบถาม 2 ชุด โดยศึกษาจากงานวิจยั ต่าง ๆ และ
ห ลั ก ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ซึ่ ง ลั ก ษ ณ ะ คํ า ถ า ม ที่
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สร้ างขึ้ นเป็ นแบบประเมิ นค่า 5 ระดับ ประกอบไปด้วย 2 ชุ ด
คือ
5.2.1 แบบประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบสําหรั บ
ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.2.2 แบบสอบถามความพึ ง พอใจผู้ใ ช้ง านระบบ
สําหรับสอบถามอาจารย์ผใู้ ช้หลังสร้างชุดข้อสอบในระบบแล้ว
5.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมความคิ ดเห็ นด้านประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ช้งาน
ระบบ จากผูเ้ ชี่ยวชาญจากแบบประเมินคุณภาพ ส่ วนด้านความ
พึงพอใจ เก็บข้อมูลจากอาจารย์ และนําข้อมูลที่เก็บรวมได้มา
วิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิ ติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน

อาจารย์สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อสอบในคลังข้อสอบได้
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : หน้าจอการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อสอบ

06

นัก เรี ยนสามารถเข้า มาทํา ข้อ สอบได้ด้ว ยตนเองจาก
สถานที่ต่าง ๆ นอกเหนื อจากชั้นเรี ยนผ่านระบบออนไลน์ ดัง
ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : หน้าจอการทําข้อสอบ

6.2 ผลการหาประสิ ทธิภาพของระบบ
ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของระบบ ได้จากการรวบรวมผล
คะแนนการตอบคําถามของผูเ้ ชี่ ยวชาญผ่านทางแบบประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของระบบ ได้ผลดังตารางที่ 1

C
Te

6. ผลการดําเนินงาน

ch

Ed

5.4 การวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลที่ ได้
จากแบบประเมิน แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ 2) กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6.1 ผลการพัฒนาระบบการจัดการคลังข้ อสอบออนไลน์
ผู้ใ ช้ทุ ก กลุ่ ม (ผู้ดู แ ลระบบ อาจารย์ผู้อ อกข้อ สอบ และ
นักเรี ยน) สามารถเข้าสู่ระบบได้ดงั ภาพที่ 2

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ

N

รายการประเมิน

3.80

SD
0.30

ระดับ
ดี

4.00

0.14

ดี

3. ด้านการใช้งานของระบบ

3.63

0.33

ดี

4. ด้านความปลอดภัยของระบบ

4.14

0.17

ดี

3.89

0.10

ดี

1. ด้านความถูกต้องของระบบ

ภาพที่ 2 : หน้าจอการเข้าสู่ระบบ

2. ด้านความถูกต้องในการทํางาน
ของระบบ

ผูจ้ ดั การสอบออนไลน์จะมีหน้าที่จดั การสอบออนไลน์ได้
ดังภาพที่ 3

ผลการประเมินโดยรวม

X

ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง
3 คน พบว่า การประเมินระบบด้านความปลอดภัยของระบบ
อยูใ่ นระดับดีเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาเป็ นการประเมินระบบ

ภาพที่ 3 : หน้าจอการจัดสอบออนไลน์
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ด้านความถูกต้องในการทํางานของระบบ การประเมินระบบ
ด้านความถูกต้องของระบบ การประเมินระบบด้านการใช้งาน
ของระบบ ตามลําดับ
6.3 ผลการหาความพึงพอใจของอาจารย์ผใู้ ช้งานระบบ
ปรากฏดังตารางที่ 2

1. การทํางานของระบบ

ระดับประสิ ทธิภาพ
X
SD ระดับ
ดี
4.36 0. 34

2. รู ปแบบการนําเสนอระบบ

4.40

0. 27

ดี

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ

4.45

0. 29

ดี

4.43

0. 25

ดี

รายการประเมิน

Ed

ผลการประเมินโดยรวม

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ในการจัดการข้อสอบแบบหลายตัวเลือก ควรเพิ่มเติม
คุณสมบัติให้ออกข้อสอบชนิ ดมีภาพและเสี ยงประกอบได้ เพื่อ
นําไปประยุกต์กบั การสอบที่มีทกั ษะการฟัง
8.2 โปรแกรมนี้ยงั มีขอ้ จํากัดในการออกข้อสอบแบบเติมคํา
เนื่องจากการตรวจให้คะแนนโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการเฉลย
คําตอบโดยคอมพิวเตอร์ อาจผิดพลาดได้ เนื่ องจากสํานวนการ
ตอบของนักศึ กษาแต่ ล ะคนจะแจกต่ างกัน ทําให้ย ากต่อ การ
ประเมินผลสอบ
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผใู้ ช้งานระบบ

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่าระบบจัดการคลังข้อสอบมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับที่ดี
ด้วยผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพที่พบเช่นนี้ จึงสมควรเป็ น
ข้อสนับสนุ นให้เกิดความมัน่ ใจยิ่งขึ้นสําหรับการนําโปรแกรม
ระบบจัดการหลังข้อสอบดังกล่าวไปใช้ในการจัดเก็บข้อสอบ
สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
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ผลการประเมิ นความพึงพอใจของอาจารย์ผูใ้ ช้งานระบบ
โดยทํา การติ ด ตั้ง ระบบจัด การคลัง ข้อ สอบออนไลน์ ไว้บ น
server ของทางวิทยาลัยและให้อาจารย์ทดสอบการใช้งาน
พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ มาเป็ นอับดับหนึ่งรองลงมา
จะเป็ นรู ป แบบการนํา เสนอระบบ การทํา งานของระบบ
ตามลําดับ

N

7. สรุ ปผล
จากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในการวิ จัย ในครั้ งนี้ สามารถ
สรุ ปผลการประเมินได้คือ
7.1 ประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจัดการคลังข้อสอบ ที่
ประเมิ นโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ยังพบว่าระบบจัดการคลังข้อสอบที่
พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพด้านความปลอดภัยของระบบ มาเป็ น
อับดับหนึ่ ง รองลงมาเป็ นด้านความถูกต้องในการทํางานของ
ระบบ ด้า นความถูก ต้องของระบบ และด้านการใช้งานของ
ระบบ เมื่ อพิ จารณาโดยภาพรวมจะพบว่าการประเมิ นระบบ
จัดการคลังข้อสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับที่ดี
7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้
งานระบบคลังข้อสอบ พบว่า ความพึงพอใจของประโยชน์ที่
ได้รับจากระบบ ในด้านการติ ดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้งาน
ด้านรู ปแบบการนําเสนอของระบบ และการทํางานของระบบ
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บทความนี ้นาํ เสนอการศึ กษาความคิ ดเห็ นของครู ในหลักสู ตรประเภทวิ ชาอุ ตสาหกรรมจากสํานั กงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษาในด้ านหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ (ปวช.) และระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ในประเภท
อุตสาหกรรม ใช้ แบบสํารวจออนไลน์ ในช่ วงเดือน ธั นวาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 ซึ่ ง มีผ้ ูตอบแบบสอบถามจํานวน 111 คน
จากการศึกษาข้ อมูลและข้ อมูลป้ อนกลับจากครู ผ้ ูสอนที่ ใช้ หลักสู ตร พบว่ าการเปลี่ยนแปลงของหลักสู ตรที่ ผ่านมาโครงสร้ างมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่ มาก หรื อมีโครงสร้ างที่ ยังไม่ เป็ นหลักสู ตรแบบฐานสมรรถนะที่ สมบูรณ์ คื อ คําอธิ บายรายวิชา ไม่ ได้ เขียนให้
สอดคล้ องกับงานอาชี พ หรื อสมรรถนะในทุกสาขา ทําให้ ไม่ สามารถที่ จะลงปฏิ บัติในรายวิชาได้ เนื อ้ หารายวิชาที่ เรี ยนในหมวด
วิชาชี พส่ วนใหญ่ เน้ นทฤษฎีหรื อทฤษฎีด้านวิศวกรรม และ จํานวนคาบการปฏิบัติในแต่ ละวิชาถูกจํากัด ชั่วโมงของการปฏิ บัติลดลง
มีการรวมรายวิชาทฤษฎีกับปฏิ บัติเข้ าด้ วยกันซึ่ งเป็ นจุดดีในด้ านความยืดหยุ่นต่ อสถานการณ์ หลักสู ตรเน้ นทฤษฎีซึ่งเป็ นแนวทาง
เดี ยวกับหลักสู ตรทางวิ ศวกรรม จํานวนหน่ วยกิ ตของหมวดวิ ชาสามัญมากเกิ นไป วิ ชาทฤษฎี และวิ ชาปฏิ บัติ(รายวิ ชาชี พ) ไม่
สอดคล้ องกับเทคโนโลยีในปั จจุบัน ผู้เรี ยนไม่ สามารถนําความรู้ ที่ ได้ เรี ยนไปประยุกต์ ใช้ ในงานอุตสาหกรรม หลักสู ตรไม่
ตอบสนองต่ อความต้ องการต่ อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทําให้ ผ้ เู รี ยนมีสมรรถนะไม่ เพียงพอต่ อการประกอบวิชาชี พ
ในอนาคต
คําสํ าคัญ: สํารวจความคิดเห็นครู ผสู้ อน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตร
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Abstract
The article presents a study of the teachers’ opinion in industrial vocational curriculum from office of the
Vocational Education Commission focusing on certificate and diploma level curriculums in the field of industrial
technology. From suvey donducted durring November 2012 to January 2013, the respondents of 111 people were
obtained. Information from documentary study and feedbacks from teachers who are using the curriculum have been
found that the revised curriculums from the past have not been changed much in structure or not to be the completed
competency-based curriculum yet. The course descriptions were not written out in accordance with career or
competencies in all fields and not be able to perform in the course. Content in course of study in vocational division;
they are mostly theory base or engineering theory and the practicing time during in each course are limitted. The
number of practice hours was reduced. There is some merging between theoritical and practice classes providing a

06

strong point in terms of flexibility. Curriculum focuses on mainly in theory towward to engineering curriculum. The
survey results found that the number of credits of general courses excessive. The theory and practice courses are
inconsistent with current technology. Learners can not apply their knowledge to work. Curriculums do not respond to

Ed

the demands of industry and enterprises, It makes learners lackking of proficiency for their future profession.
Keyword: Survey of Teacher Opinions, Office of the Vocational Education Commission, Curriculum

การศึกษาในแต่ละประเภทวิชาจะมีหลักสู ตรสาขาวิชา ซึ่ งเป็ น
หัวใจในการจัดการเรี ยนการสอน หลักการและจุดหมาย ของ
หลักสู ตร คือ พัฒนากําลังคน ให้มีความชํานาญเฉพาะด้าน มี
คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชี พ อิ ส ระ สอดคล้อ งกับ
ภาวะเศรษฐกิ จและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ
โดยผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในงาน
อาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบตั ิงานอาชีพได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ [1-9]
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังประสบปั ญหาการขาด
แคลนบุคคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะวิศวกรและช่างเทคนิ ค
ตลอดจนผูบ้ ริ หารที่ มี ความสามารถในการจัดการ และมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่ งทําให้การผลิต การวิจยั และพัฒนายัง
ไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าที่ ควร สาเหตุสําคัญเนื่ องจาก
ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรและช่างเทคนิ คที่
ได้ คุ ณ ภาพไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ภาคอุ ต สาหกรรม และการศึ ก ษาในสถาบันการศึ ก ษามี
ภาคปฏิบตั ิไม่มากนัก [10]
อย่า งไรก็ ต าม อาชี ว ศึ ก ษาไทยต้อ งเผชิ ญ ปั ญ หาทั้ง ด้า น
ปริ มาณและคุณภาพ กล่าวคือช่างเทคนิ คที่จบใหม่มีจาํ นวนไม่
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1. บทนํา
การศึ ก ษาสายอาชี ว ศึ ก ษาถื อ เป็ นศาสตร์ ด้า นการศึ ก ษา
แขนงหนึ่ งที่ สํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศ ปั จ จุ บ ัน การจัด
การศึ กษาด้านอาชี วะที่ เกี่ ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมดําเนิ นการ
โดยวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่าง
ที่ ก ระจายอยู่ ท ั่ ว ทุ ก จั ง หวัด ในประเทศไทย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา มี ภ ารกิ จ ในการจัด การศึ กษา
วิชาชีพ เพื่อพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝี มือ ระดับฝี มือและระดับ
ผูช้ าํ นาญการเฉพาะสาขาวิชาชี พ(ระดับเทคนิ ค) ให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อม สามารถเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน หัวหน้างานหรื อเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ การจัดการเรี ยน
การสอนของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา แบ่ งระดับการศึ กษา คื อ ระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง มี 9 ประเภทวิชา
คื อ ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม/
บริ หารธุ รกิ จ ประเภทวิชาศิ ลปกรรม ประเภทวิชา คหกรรม
ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม ประเภทวิ ช าประมง ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในการจัด
NCTechEd06TEM01
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เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งผูท้ ี่ จบ
การศึ กษาใหม่ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ทนั ที แต่ตอ้ งผ่านการ
อบรมก่ อ นเข้า ทํา งาน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
สถานศึ กษาและสถานประกอบการอันเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ [10] ซึ่ งใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วกับ สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภค
ตลอดจนสิ น ค้า ฟุ่ มเฟื อย บุ ค ลากรในด้า นสาขาไฟฟ้ าและ
เครื่ องกล มีความสําคัญการผลิต ซึ่ งประกอบด้วยสาขาช่างยนต์
ช่ า งกลโรงงาน ช่ า งเชื่ อมโลหะ ช่ า งไฟฟ้ ากํ า ลั ง ช่ า ง
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และ แมคคาทรอนิ ก ส์ ซึ่ งจะวิ เ คราะห์ ใ น 2
ระดับ คื อ หลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ และหลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปั ญหาดังกล่าวเกิดจากปั จจัยต่าง ๆ หลายด้าน ได้แก่ ระบบ
การบริ ห ารจัด การของสํานัก งานการอาชี วศึ ก ษา ระบบการ
บริ หารจัดการทรั พยากรและบุคลากรของวิทยาลัยแต่ละแห่ ง
ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนเช่ น กัน ใน
โครงการนี้ ได้พิ จ ารณาในส่ ว นการศึ ก ษาสถานภาพของ
อาชี ว ศึ ก ษาในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรี ยนการสอน ด้า น
หลักสู ตรที่ เกี่ยวข้องโดยตรงต่อภาคอุสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป
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รับผิดชอบในงาน ความซื่ อสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินยั
ตรงต่อเวลา และภาวะผูน้ าํ [11]
ระบบการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยยัง ไม่ ส ามารถผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริ การ
ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ ในด้านหลักสู ตรและกระบวนการ
เรี ยนการสอนในบางระดับและบางประเภทวิชาล้าสมัย ยังไม่มี
การปรั บปรุ งให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ที่ ใ ช้อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน และ การสร้ า งหลัก สู ต รจะต้อ ง
ปฏิรูปเสี ยใหม่ให้เน้นด้านวิชาการและวิชาชีพ และเพื่อพัฒนา
กําลังคนตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการ ควรให้ภาคเอกชนซึ่ งเป็ นผู้
ใช้ได้มีส่วนร่ วมในการผลิต [12]
ซึ่ งแนวทางการแก้ไ ขในด้า นที่ ข าดควรมี ก ารบู ร ณาการ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์
และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าในวิชารายวิชา
วิ ช าชี พ ให้ ผู้เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ แ ละปฏิ บ ั ติ ใ นแต่ ล ะวิ ช าให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าในปั จจุ บนั
เพื่อทําให้
คุ ณ ภาพของผูส้ ําเร็ จ การศึ กษามี ส มรรถนะที่ เพี ยงพอต่อ การ
ประกอบวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการศึ กษา
ด้านอาชี วศึ ก ษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยควรพัฒนา
กําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
โดยทําความร่ วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

1.2 วัตถุประสงค์
การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ หลั ก สู ตรช่ า ง
อุตสาหกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

N

3. การดําเนินงาน

การศึกษาสถานภาพที่มีผลต่อการพัฒนาระบบอาชีวศึกษา
ของประเทศ คณะวิ จัย ได้ศึ ก ษาข้อ มู ล และเก็ บ ข้อ มู ล จาก
บทความ รายงานการวิจยั ข้อมูลจากสถิติต่างๆจากหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ ง และสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ส อน ด้า น
หลักสูตร คาบการเรี ยนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
การรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นขอครู ผสู้ อนทําโดยการส่ ง
แบบสํารวจออนไลน์ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยเก็บข้อมูล
ระหว่า งวัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2555 ถึ ง วัน ที่ 7 มกราคม
พ.ศ.2556 ซึ่ งมี ผู้ต อบแบบสอบถามจํา นวน 111 คน โดย
ครู ผูส้ อนมาจาก 3 กลุ่มคือ วิทยาลัยเทคนิ ค วิทยาสารพัดช่าง

2. เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข้ อง

จากงานบทความและงานวิ จัย เรื่ อง อนาคตภาพการ
อาชี ว ศึ ก ษาไทยในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2554-2564)พบว่ า
กําลังคนที่ผลิตออกมา ประการแรก ขาดคุณลักษณะด้านความรู้
และทักษะที่จาํ เป็ นอย่างพอเพียง เช่น ทักษะด้านการสื่ อสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประการที่สอง ขาดลักษณะที่
สําคัญต่อการปฏิบตั ิงานจริ งบางประการเช่น การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ การแก้ปัญหาในงาน การทํางานเป็ นทีม ความ
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4. ผลการศึกษา

จากการที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ มีการ
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาหลักสู ต รหลายครั้ ง ดัง นั้น จึ ง วิเ คราะห์
หลักสู ตรด้านโครงสร้ าง ความทันสมัย เป็ นประโยชน์และ
จําเป็ นต่อผูเ้ รี ยน คือ

4.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู ผ้สู อน
จากการสํารวจข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดของสถาบัน
การอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยา
สารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ พบว่า
ด้านจํานวนคาบทฤษฎี ความคิ ดเห็ นในด้านจํานวนคาบ
ทฤษฎี พบว่ า โดยส่ วนใหญ่ เ ห็ น ว่ า มี จ ํ า นวนคาบทฤษฎี
ที่เหมาะสม ดังภาพที่ 1
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วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยสารพัดช่าง
วิทยาลัยการอาชีพ

ความคิดเห็นของครูผ้อู นในด้ านจํานวนชั่วโมงเรียน
(คาบทฤษฎี)

ภาพที่ 1 แสดงความคิดเห็นในด้านจํานวนชัว่ โมงเรี ยนของ
นักเรี ยน (คาบเรี ยนทฤษฎี)
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4.1 ผลการวิเคราะห์ หลักสู ตร
4.1.1 หมวดวิชาสามัญเป็ นหมวดวิชาที่เป็ นพื้นฐานใน
การดํารงชี วิต และเป็ นวิชาที่ เป็ นพื้นฐานสัมพันธ์ กบั วิชาชี พ
ซึ่ งการจัด การเรี ย นในหมวดวิ ช าสามัญ เพื่ อ จัดการเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้องกับ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคม
ซึ่ งในหมวดวิชานี้ มีจุดเด่น คื อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมใน
ด้า นต่ า ง ๆให้นัก เรี ย น เช่ น ภาษาอัง กฤษ สํา หรั บ ใช้ใ นการ
สื่ อสาร และพื้นฐานด้านคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วางพื้นฐาน
ให้มีความพร้อมที่ จะหางานทําภายหลังสําเร็ จการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมคนให้พร้อมสู่ การเปิ ดเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน
4.1.2 หมวดวิชาชีพเป็ นรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานที่จาํ เป็ น
ในประเภทวิ ช านั้น ๆ เพื่ อ มุ่ ง ให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู้ แ ละทัก ษะ
เฉพาะด้า นในงานอาชี พ ตามความถนัด และความสนใจ ใน
หลักสู ตรมี จุ ดประสงค์ร ายวิชากําหนดว่าผูเ้ รี ย นมี สมรรถนะ
อะไรเมื่ อ เรี ยน รายวิ ช านั้ นผ่ า น จะเห็ น ได้ว่ า ในการปรั บ
หลักสู ตรที่ ผ่านมามี จุ ดเด่ น คื อ ในการจัด การเรี ย นการสอน
สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานให้แก่ผเู้ รี ยนได้จริ ง
4.1.3 ประเมินเนื้ อหาสาระของหลักสู ตร ในเรื่ องความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และโครงสร้ าง ความทันสมัยเป็ น
ประโยชน์ แ ละจํา เป็ นต่ อ ผูเ้ รี ย น และเป็ นแนวทางที่ จ ะสร้ า ง
ระบบความรู้ ใ หม่
ซึ่ งในการปรั บ หลัก สู ต รระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ

ชั้นสู งในแต่ละช่วง นับตั้งแต่หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2545 จะเห็นได้วา่ จํานวน
หน่ ว ยกิ ต และคาบการเรี ย นลดน้อ ยลง โดยเฉพาะคาบการ
ปฏิ บ ัติ จ ะลดลงมาเรื่ อย ๆ ทํา ให้ ผู้เ รี ยนไม่ ส ามารถที่ จ ะลง
ปฏิบตั ิงาน และฝึ กทักษะในเรื่ องนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่

06

และวิ ท ยาลัย การอาชี พ โดยข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะเชื่ อ มโยงกับ
สถานภาพของวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ลักษณะ แบบสอบถามการสํารวจออนไลน์เป็ น
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนชัว่ โมงทฤษฎี และ
ชั่ว โมงปฏิ บ ัติ ด้า นความคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ที่ ค รอบคลุ ม ด้า น
หลักสูตร (ปวช.และปวส.)

NCTechEd06TEM01

ภาพที่ 2 แสดงความคิดเห็นในด้านจํานวนชัว่ โมงเรี ยนของนักเรี ยน
(คาบเรี ยนปฏิบตั ิ)
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 ความคิ ด เห็ น ในด้ า นจํา นวนคาบปฏิ บ ั ติ พ บว่ า
วิท ยาลัย เทคนิ ค วิ ท ยาลัย สารพัดช่ า งและวิท ยาลัย การอาชี พ
มากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่าควรมีการปรับเพิ่มจํานวนคาบปฏิบตั ิ
ให้มากขึ้น ดังภาพที่ 2
 ความคิดเห็นในด้านหลักสู ตร ในเรื่ องจํานวนหน่วย
กิตในหมวดวิชาสามัญมีมากเกินไป
 วิ ช าทฤษฎี แ ละวิ ช าปฏิ บ ัติ ใ นรายวิ ช าชี พ มี ค วาม
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั หลักสู ตรในปั จจุบนั มี
ความตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การ
เรี ยนในหมวดวิชาชี พทําให้ผูเ้ รี ยน มี สมรรถนะเพียงพอและ
สามารถนําความรู้ ไปใช้ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมได้ ดัง
ภาพที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเห็นว่า
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ความคิดเห็นของครูผ้สู อนด้ านหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาขีวศึก ษา
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ภาพที่ 3 ความคิดเห็นด้านหลักสูตร ปวช.และ ปวส. ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุ ง 2546)
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ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

1) มี จาํ นวนหน่ วยกิตของหมวดวิชาสามัญมากเกินไป คิด
เป็ นร้อยละ 73
2) วิชาทฤษฎี (รายวิชาชีพ) มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี
ในปั จจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 36.9
3) วิ ช าปฏิ บ ั ติ (รายวิ ช าชี พ) มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั คิดเป็ นร้อยละ 39.6
4) ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู้ที่ได้เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 46.8
5) หลัก สู ต รในปั จ จุ บ ัน สามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ คิดเป็ น
ร้อยละ 36.9
6) การเรี ย นในหมวดวิ ช าชี พ ทํา ให้ ผูเ้ รี ย นมี ส มรรถนะ
เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 41.4
7) หลักสู ตรมีความทันสมัย เพียงร้อยละ 12.6
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ความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอนด้ านหลักสูตรอาขีวศึกษาใน
ปั จจุบัน

ภาพที่ 4 ความคิดเห็นด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาในปั จจุบนั
เปรี ยบเทียบระหว่างสถานศึกษา

กลุ่มตัวอย่างโดยส่ วนมากเห็นว่า จํานวนหน่วยกิต (1) ของ
หมวดวิชาสามัญมีมากเกินไปและหลักสู ตรมีความทันสมัยน้อย
ดังภาพที่ 4
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จากการปรั บ หลัก สู ต รที่ ผ่านมา เห็ น ได้ว่า หลัก สู ต ร
ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง
มีโครงสร้างที่ยงั ไม่เป็ นหลักสู ตรแบบฐานสมรรถนะที่สมบูรณ์
คือมี มาตรฐานวิชาชีพ จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา
ให้กับ ผูเ้ รี ย นมี ส มรรถนะที่ ชัด เจน เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค าํ อธิ บ าย
รายวิชา พบว่า ไม่ได้เขียนออกมาอยูใ่ นรู ปงานอาชีพ หรื อเป็ น
สมรรถนะในทุ ก สาขา ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะลงปฏิ บ ัติ ใ น
รายวิชาได้ เนื้อหารายวิชาที่เรี ยนในหมวดวิชาชีพยังเน้นทฤษฎี
ด้า นวิ ศ วกรรมเป็ นส่ ว นใหญ่ จํา นวนคาบการปฏิ บัติ มี น้อ ย
คําอธิบายรายวิชา ดังนั้นการปรับปรุ งหลักสู ตรจะต้องปรุ งปรับ
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนากําลังคนตามคุณลักษณะ
ที่ ตอ้ งการ และ ที่ สําคัญควรปรั บระบบการจัดการศึกษาด้าน
อาชี วศึ กษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยให้สามารถผลิ ต
และพัฒ นากํา ลั ง คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
จากการศึกษาข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลป้ อนกลับจากผูท้ ี่ใช้
หลักสู ตรพบว่า การเปลี่ ยนแปลงของหลักสู ตรในช่ วงหลาย
ทศวรรษที่ผา่ นมา ชัว่ โมงของการปฏิบตั ิลดลง ในปั จจุบนั มีการ
ควบรวมรายวิชาทฤษฎีกบั ปฏิบตั ิเข้าด้วยกันซึ่ งเป็ นจุดดีในด้าน
ความยื ด หยุ่น ต่ อ สถานการณ์ ผูส้ อนสามารถปรั บ ปรุ ง หรื อ
วางแผนจัดการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนได้ง่าย แต่ก็ยงั ไม่สามารถทํา
ให้ ผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี ส มรรถนะตามที่ ภ าคอุ ต สาหกรรม
ต้อ งการได้ หลัก สู ต รเน้ น ทฤษฎี ซ่ ึ งเป็ นแนวทางเดี ย วกับ
หลัก สู ต รทางวิ ศ วกรรม ดัง นั้น จึ ง ขาดการเชื่ อ มโยงกับ การ
นําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นพร้อมกัน
กับความร่ วมมื อระหว่างสถานศึ กษาและสถานประกอบการ
รายวิชาสามัญมีรายวิชาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างจากในอดีตซึ่ ง
เป็ นจุดเด่น แต่ยงั ขาดการบูรณาการระหว่างรายวิชาสามัญกับ
รายวิชาชีพ

วิชาช่างอุตสาหกรรม เล่ม2. โรงพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
: กรุ งเทพฯ 2540.
กระทรวงศึ กษาธิ การ, สํา นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา .
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2536 ประเภท
วิชาช่ างอุ ตสาหกรรม. โรงพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่ างพระนคร:
กรุ งเทพฯ.2536.
กระทรวงศึ กษาธิ การ, สํา นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา .
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2536 ประเภท
วิชาช่ างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ ากาลัง. โรงพิมพ์วิทยาลัย
สารพัดช่างพระนคร : กรุ งเทพฯ.2536.
กระทรวงศึ กษาธิ การ , สํา นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา.
หลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง พุ ท ธศั ก ราช 2536
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิ กส์ .โรงพิมพ์
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร: กรุ งเทพฯ. 2536.
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา.
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม. โรงพิมพ์วทิ ยาลัยสารพัดช่างพระนคร: กรุ งเทพฯ.
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5. สรุ ปผลการวิจัย

2538.

กระทรวงศึ กษาธิ การ , สํา นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2540 ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม เล่ม1 2540, โรงพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนคร : กรุ งเทพฯ 2540.
กระทรวงศึ กษาธิ การ, สํา นักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา .
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม เล่ม1.โรงพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร :
กรุ งเทพฯ 2546.
กระทรวงศึ กษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา,
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง
2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2546.
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง
2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, กรุ งเทพฯ. 2546.
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ และคณะ. คู่มือฝึ กอบรมการจัดการเรี ยนการ
สอนสําหรับ WIL. 2555.
ดวงนภา มกรานุ รักษ์. อนาคตภาพการอาชี วศึกษาไทยในทศวรรษ
ห น้ า ( พ . ศ . 2 5 5 4 -2 5 6 4 ) .ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2554.
ธี รวุฒิ บุ ณ ยโสภณ. แนวทางการพัฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาและ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า . วารสารครุ ศาาสตร์
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2010. p. 95-100.
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การศึกษาความต้ องการของครู ในการฝึ กอบรม เพือ่ การใช้ งานบทเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ของระบบ
จัดการการเรียนรู้ ทตี่ ่ างกัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
A Study of the Teachers' wants of e-learning training for the use of different
learning management systems of vocational colleges,Office
of Vocational Education Commission
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การวิจัยครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้ องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์ ด้วยตนเอง
ของระบบจัดการการเรี ยนรู้ ที่ต่างกัน และเพื่อการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์ ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ ที่ต่างกัน ใน
ประเภทวิชาที่แตกต่ างกัน ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่ างคือ ครู ผ้ สู อน
ในประเภทวิชาพณิ ชยกรรมและประเภทวิชาคหกรรม จํานวน 288 คน โดยได้ มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่ างแบบไม่ เป็ นสั ดส่ วน
เครื่ องมือในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ เครื่ องมือได้ แก่ ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ แบบทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ าง 2 กลุ่มที่เป็ น
อิสระจากกัน (t-test for Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่ าความต้ องการของครู ในการฝึ กอบรมเพื่อการใช้ งานบทเรี ยน

N

ออนไลน์ ด้วยตนเอง ของระบบจัดการการเรี ยนรู้ ในภาพรวม ทั้งระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle และ ระบบจัดการการเรี ยนรู้

A-Tutor อยู่ในระดับมาก และครู ผ้ สู อนในประเภทวิชาต่ างกัน มีความต้ องการฝึ กอบรมเพื่อการใช้ งานบทเรี ยนออนไลน์ ด้วยตนเอง
ทั้งระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle และ ระบบจัดการการเรี ยนรู้ A-tutor ไม่ แตกต่ างกัน
คําสํ าคัญ: การฝึ กอบรม บทเรี ยนออนไลน์ ระบบจัดการการเรี ยนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
Abstract
This research aims to study teachers’ wants of e-learning training for the use of different learning
management systems with different types of subject of vocational colleges under Vocational Education Commission.
The subjects were 288 commercial subject teachers and home economics teachers obtained from non-proportional
sampling. Research tool used in this research was questionnaire. Statistics used for analyzing research tool were
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and t-test for Independent Samples. The results showed that, in overall,
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teachers’ wants of e-learning training for the use learning management systems were in high level for both Moodle and
A-Tutor learning management systems. In addition, teachers teaching different subjects had no difference on needs of elearning training for both Moodle and A-Tutor learning management systems.
Keywords: Training, e-learning, learning management systems, vocational college
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พัฒ นาครู แ ละวิ ช าชี พ ครู ตั้ง แต่ ม าตรา 52-57 (ดัง คํา ชี้ แจง
ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542) ตามข้อ
หนึ่ งสรุ ปว่า ให้มีระบบกระบวนการผลิตการฝึ กอบรมพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การ
จัดการเรี ยนการสอนระบบ อีเลิร์นนิ ง (e-learning) เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอน ที่ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างกว้างขวางด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก แต่ยงั มี
ครู อาจารย์อีกจํานวนมากที่ปฏิเสธการจัดทําสื่ อการสอนแบบ อี
เลิร์นนิง (e-learning) เพราะคิดว่าจะต้องใช้สอนเพื่อแทนที่การ
สอนแบบปกติ (ปั ญ ญา,
2546) บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการพัฒนาเนื้ อหาสาระของบทเรี ยนที่ ใช้ใน
ระบบ อีเลิร์นนิ ง (e-learning) ยังมีนอ้ ย ทําให้ระบบ อีเลิร์นนิ ง
(e-learning) ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่สมบูรณ์ (มนต์ชยั , 2546 :
15) ควรมีการพัฒนาสื่ อ
อีเลิร์นนิง (e-learning) ที่ใช้อยูใ่ น
ปั จจุบนั ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามสภาพการเรี ยน
การสอนจริ งในสถานศึกษา และฝึ กอบรมการใช้สื่อการศึกษา
ทางไกลให้เหมาะสม แต่บุคลากรในวิชาชี พส่ วนใหญ่ยงั ขาด
ความรู้ ค วามสามารถที่ จ ะใช้เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ (epedagogy, 2555 : 1) การฝึ กอบรม จึงเป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งใน
การที่ จ ะพัฒ นาให้ ค รู มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจัด ทํา
บทเรี ยนออนไลน์(e-learning)
การฝึ กอบรม เป็ นกระบวนการจัดกิ จกรรมที่มุ่งให้บุคคล
เกิ ดความรู้ ทักษะ การพัฒนา และประสบการณ์จนทําให้เกิ ด
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปในทางที่ ต ้อ งการได้ ภายใต้
เงื่อนไขของระยะเวลาที่กาํ หนด การพัฒนาครู โดยการฝึ กอบรม
เป็ นวิ ธี ก ารหนึ่ ง จะช่ ว ยให้ ค รู ไ ด้เ รี ย นรู้ แต่ ก ารฝึ กอบรมจะ
สามารถสร้างคุณประโยชน์ได้มากหรื อน้อยนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั
หลายปั จจัย การที่จะทําการฝึ กอบรมได้น้ ันสิ่ งสําคัญประการ
แรกที่จะขาดเสี ยมิได้ คือ การศึกษาความต้องการของครู ในการ
ฝึ กอบรม เพื่ อ การใช้ง านบทเรี ย นออนไลน์ ด้ว ยตนเองของ
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1. บทนํา
โลกยุคปั จจุบนั สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดยใช้เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ รูปแบบต่างๆ ซึ่ งนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนวิถีดาํ เนิ น
ชี วิตสู่ ยุคสังคมที่ติดต่อสื่ อสารด้วยระบบเครื อข่าย ปั จจุ บนั อี
เลิร์นนิง (e-learning) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรี ยน
การสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ตาม
ความพร้ อ มของตน ส่ ว นผูส้ อนสามารถสร้ า งสรรค์ผ ลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพสู ง อีเลิร์นนิง (e-learning)
ได้รับการยอมรับ ว่าทําให้คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการเรี ยน
การสอนเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง มี ค วามสะดวกในการผลิ ต แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งบทเรี ยน ส่ งผลให้ผเู้ รี ยนและผูส้ อนเพิ่ม
หรื อ พัฒ นาความรู้ แ ละทัก ษะเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์ เน็ต (กิ ตติมา, 2555) การพัฒนาระบบการเรี ยนการ
สอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย จะทําให้ รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเปลี่ยนไป ช่วยอํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถขยายเวลาเรี ยนได้ตลอด 24
ชัว่ โมง ขยายที่เรี ยนที่ใดก็ได้ ขยายขอบเขตของเนื้ อหาไม่จาํ กัด
ขยายการเรี ย นการสอนได้ต ามความต้อ งการของผูเ้ รี ย น ใน
ลัก ษณะที่ เ รี ย กว่ า “เรี ยนได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา”
อี เ ลิ ร์ น นิ ง
(e-learning) จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่มีความเหมาะสม สําหรับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อการแข่งขันในโลก
ยุคใหม่ (เกรี ยงศักดิ์, 2544 : 43)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็ นองค์กรหลักที่
มุ่ ง มั่น ผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คนอาชี ว ศึ ก ษาให้มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน ปั จจุบนั มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายอยูท่ วั่ ทุกภาค
ของประเทศ จํานวน 415 แห่ง มีวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ
36 แห่ง จากการดําเนินงาน จะต้องมุ่งเน้นคุณภาพเป็ นหลัก นัน่
คื อ ต้อ งจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของครู ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มุ่ ง เน้น
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ให้เกิดความแตกต่างระหว่างค่าสถิติกบั ค่าประชากร 5% โดย
การเปิ ดจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Krejcie and Morgan อ้าง
ถึงใน รวีวรรณ, 2545 : 81) ที่ประชากร 1,075 คน จะได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 288 คน และทําการสุ่ มตัวอย่างจากประชากร โดยใช้
การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบสองขั้น ตอน (Two-stages
random
sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่ มตามภาค โดยสุ่ มภาคละ 1 จังหวัด
ได้จาํ นวน 6 จังหวัดและอีก 2 จังหวัด เป็ นหน่วยการสุ่ มที่ทาํ
การสุ่ มเพิ่มเติม เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้ น
8 จังหวัด ขั้นตอนที่ 2 สุ่ มตัวอย่างตามวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่
ในจังหวัด จากขั้นตอนที่ 1 ซึ่ งมีครู ผสู้ อนเป็ นหน่ วยการสุ่ ม
โดยการสุ่ มตาม ประเภทวิชาพณิ ชยกรรม และ ประเภทวิชา
คหกรรม ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 288 คน ดังตารางที่ 1
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ระบบจัด การการเรี ย นรู้ ที่ ต่ า งกัน ซึ่ ง จะทํา ให้ท ราบถึ ง ความ
ต้องการในการฝึ กอบรมได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริ ง
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงต้อง
มี การศึกษาความต้องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้
งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่
ต่างกัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา เพื่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ (e-learning)
ให้ทนั ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่ งผลที่ ได้
จากการศึกษาค้นคว้านี้ จะนําไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้
งานบทเรี ยนออนไลน์ (e-learning) ให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์

Ed

2.1 เพือ่ ศึกษาความต้ องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการ
ใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้
ของวิทยาลัยอาชี วศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2.2 เพือ่ ศึกษาความต้ องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการ
ใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้
ที่ต่างกัน ในประเภทวิชาที่แตกต่างกัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 1 ตารางการสุ่ มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน โดยจําแนกตาม
วิทยาลัย
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

สมมุตฐิ านของการวิจัย
ครู ผูส้ อนในประเภทวิช าต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการในการ
ฝึ กอบรม เพื่ อ การใช้ง านบทเรี ย นออนไลน์ ด้ว ยตนเองของ
ระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่ต่างกัน แตกต่างกัน

N

3.

4. วิธีการวิจัย

ประเภทวิชา
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
144 144

รวม
36
36
36
36
36
36
36
36
288

4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัยแบ่งออกเป็ น
4.2.1 ตัว แปรอิ ส ระได้แ ก่ ครู ผูส้ อนในประเภทวิ ช า
พณิ ชยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม
4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการของครู ในการ
ฝึ กอบรม เพื่ อ การใช้ง านบทเรี ย นออนไลน์ ด้ว ยตนเองของ
ระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่ต่างกัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิด
จากระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle และ ระบบจัดการการ
เรี ยนรู้ A-Tutor ระบบละ 4 ด้านได้แก่ 1. ด้านระบบจัดการ
การศึกษา (Education System) 2.ด้านเนื้อหารายวิชา (Content)

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ครู ผู้ส อน ในประเภทวิ ช าพณิ ช ยกรรมและ
ประเภทวิชาคหกรรม ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา จากทัว่ ประเทศ โดยแบ่งเป็ น 6
ภาคคื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จํานวน 1,075 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งมี
ขั้นตอนการสุ่ ม โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% การยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรื อยอม
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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4.3.6 นําเครื่ องมือแบบสอบถามความต้องการ ฉบับ
ร่ างไปทดลองใช้ (Try Out) โดยนําไปทดลอง ใช้กบั ครู ผสู้ อนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
4.3.7 นําข้อมูลที่ได้มาจากการทดลองใช้ (Try Out)
หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อที่ใช้ได้พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.22 ถึง
0.86 มีเพียง 1 ข้อที่ไม่มีอาํ นาจจําแนกมีค่า -.004 ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ปรับปรุ งภาษา และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .982
4.3.8 หลังจากปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั
ได้จดั ทําแบบสอบถามความต้องการฉบับสมบูรณ์และนําเสนอ
ต่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ นํา ไปใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล
ต่อไป

Ed

3.ด้านการติดต่อสื่ อสาร (Communication) 4. ด้านการสอบและ
การวัดผล (Test and Evaluate)
4.3 เครื่ องมือวิจัย ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างเครื่ องมือที่เป็ น
แบบสอบถาม ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง
ความหมาย และ องค์ป ระกอบของบทเรี ย นออนไลน์ ด้ว ย
ตนเอง (e-learning) หลักการสร้างเครื่ องมือ การกําหนดเกณฑ์
สําหรับแปลความหมาย และการตรวจสอบความเชื่อมัน่
4.3.2 วิเคราะห์ความต้องการ จากระบบจัดการการ
เรี ยนรู้ Moodle และ A-tutor จากนั้นสังเคราะห์ความต้องการทํา
ให้ได้ความต้องการรายด้านย่อย เพื่อนําไปสร้ างข้อคําถามใน
แบบสอบถาม ซึ่ งครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั
4.3.3 สร้างเครื่ องมือสอบถามความต้องการฉบับร่ าง
ของครู ผสู้ อน 1 ชุด จํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ลักษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ในส่ วนที่มีผลต่อ
ความต้อ งการอัน ได้แ ก่ สถานะเพศ ประเภทวิชาที่ ส อน วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทํางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการของ
ครู ใ นการฝึ กอบรม ประกอบด้ว ย ระบบจัด การการเรี ย นรู้
Moodle และ A-tutor แบ่งเป็ นระบบละ 4 ด้าน
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เป็ นแบบปลายเปิ ด
(Open Ended Questionnaire) เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นหรื อมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ
4.3.4 ผูว้ ิจยั นําเครื่ องมือแบบสอบถาม (ฉบับร่ าง)
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุ งแก้ไข
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4.3.5 นําเครื่ องมือแบบสอบถาม (ฉบับร่ าง) หาค่า
ความสอดคล้องหรื อดัชนี ของความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective
Congruence หรื อ IOC) เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน ค่าอยู่
ระหว่าง 0.50 ถึง 0.84 โดยข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.5 ถือว่าผ่านเกณฑ์
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของครู ผสู้ อน ลักษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติที่ใช้คือ หาค่าความถี่
(Frequency) แล้วสรุ ปเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) นําเสนอด้วย
ตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของครู ใน
การฝึ กอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า ครู ผู้ส อนใน
ประเภทวิชาต่างกัน มีความต้องการในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้
งานบทเรี ย นออนไลน์ ด้วยตนเอง ของระบบการจัด การการ
เรี ยนรู้ที่ต่างกัน แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ แบบทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระ
จากกัน (t-test for Independent Samples) การแปลผลค่าเฉลี่ย
(Mean) ของคะแนน เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale)
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (xˉ ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย(มากที่สุด=
4.50-5.00 , มาก=3.50-4.49 , ปานกลาง=2.50-3.49 , น้อย=1.502.49 , น้อยที่สุด=1.00-1.49)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบปลายเปิ ด (Open Ended Questionnaire) เพื่อให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นหรื อมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของประสบการณ์ทาํ งาน

5. ผลการวิจัย
5.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้ น 288
คน มีขอ้ มูลดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5

ประสบการณ์ ทาํ งาน จํานวน ร้ อยละ
น้อยกว่า 3 ปี
28
9.8
ตั้งแต่ 3 ปี - 6 ปี
68
23.6
7 ปี - 9 ปี
39
13.5
10 ปี - 12 ปี
42
14.6
มากกว่า 12 ปี ขึ้นไป
111
38.5
รวม 288
100
จากตารางที่ 5 พบว่าประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 12 ปี ขึ้น
ไปคิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 3ปี - 6ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 23.6 และ 10ปี - 12 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.6 ส่ วน 7ปี - 9ปี คิด
เป็ นร้อยละ 13.5 ส่ วนผูท้ ี่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 3 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 9.7
5.2 ข้ อมูลความต้ องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้
งานบทเรี ยนออนไลน์ ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่
ต่างกัน ในประเภทวิชาที่แตกต่างกัน ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของสถานะเพศ

สถานะเพศ

จํานวน ร้ อยละ
ชาย
113
39.2
หญิง
175
60.8
รวม 288
100
จากตารางที่ 2 พบว่าสถานะเพศหญิ งคิดเป็ นร้ อยละ 60.8
รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 39.2
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ลําดับ
1
2

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของประเภทวิชา

จํานวน ร้ อยละ
144
50
144
50
รวม 288
100
จากตารางที่ 3 พบว่าประเภทวิชาพณิ ชยกรรมและคหกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 50 เท่ากัน
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ประเภทวิชา
พณิ ชยกรรม
คหกรรม

ch

ลําดับ
1
2

C
Te

ตารางที่ 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
ต้องการของครู ในการฝึ กอบรมเพือ่ การใช้งานบทเรี ยน
ออนไลน์ ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่ต่างกัน
ในประเภทวิชาที่แตกต่างกัน เป็ นรายด้าน

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละ ของวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่นๆ

จํานวน ร้ อยละ
11
3.9
151
52.4
125
43.4
1
0.3
0
0
รวม
288
100
จากตารางที่ 4 พบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ปริ ญญาโทคิดเป็ นร้อยละ 43.4 และ
ตํ่า กว่า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.8 ส่ ว นปริ ญ ญาเอกเป็ นผู้
กรอกแบบสอบถามน้อยที่สุดคือร้อยละ 0.3

ระบบจัดการเรียนรู้
(n=288)
ความหมาย
ความต้ องการ
xˉ
S.D.
ระบบการจัดการการเรียนรู้ Moodle
1. การจัดการศึกษา
3.96
0.83
มาก

N

ลําดับ
1
2
3
4
5

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

319

2. เนื้อหารายวิชา

4.18

0.68

มาก

3. การติดต่อสื่ อสาร

4.12

0.71

มาก

4. การสอบและวัดผล

4.23

0.70

มาก

ระบบการจัดการการเรียนรู้ A-tutor
1. การจัดการศึกษา
3.89
0.91

มาก

2. เนื้อหารายวิชา

4.07

0.82

มาก

3. การติดต่อสื่ อสาร

3.94

0.87

มาก

4. การสอบและวัดผล

4.24

0.81

มาก
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ตารางที่ 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
ต้องการของครู ในการฝึ กอบรมเพือ่ การใช้งานบทเรี ยน
ออนไลน์ ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ที่ต่างกัน
ในภาพรวม
ความ
n
ต้ องการ
Moodle 144
A-tutor 144

พณิชกรรม
xˉ
S.D.
4.08 0.45
3.98 0.63

คหกรรม
ˉx
S.D.
4.15 0.44
4.00 0.65

ความหมาย

มาก
มาก

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล t-test for Independent Samples
แบบความแปรปรวนเท่ากัน ( Equal variances assumed )
ของความต้องการระบบจัดการการเรี ยนรู้ A-tutor
ความต้องการ
ระบบ A-tutor

n

xˉ

S

t

df

pvalue
0.83

พณิ ชกรรม
144 3.99 0.63 -0.22 286
คหกรรม
144 4.00 0.65
Levene's test for equality of variances ( F=0.04 , p= 0.84 )

จากตาราง 9 เมื่อพิจารณาค่าความเท่าเทียมกันของความ
แปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ Levene's test for equality of
variances พบว่าความแปรปรวนเท่าเทียมกัน ( F=0.04 , p=
0.84 ) จึงพิจารณาค่าสถิติความแปรปรวนที่เท่าเทียมกัน ( Equal
Variance assumed )
ผลการวิจยั พบว่าความต้องการไม่มีผลต่อระบบการจัดการ
การเรี ยนรู้ A-tutor กล่าวคือความต้องการของครู ประเภทวิชา
พณิ ชยกรรม และ คหกรรม มีผลต่อระบบการจัดการการเรี ยนรู้
A-tutor ไม่ต่างกัน
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ ความต้องการในภาพรวม
ของระบบการจัดการการเรี ยนรู้ Moodle ในประเภทวิชา
พณิ ชยกรรม มีค่า (xˉ )= 4.08 , (S.D.)=0.45 และในประเภท
วิชาคหกรรม มีค่า (xˉ )= 4.15 , (S.D.)=0.44 ระดับความต้องการ
คือ มาก และระบบการจัดการการเรี ยนรู้ A-tutor ในประเภท
วิชาพณิ ชยกรรม มีค่า (xˉ )= 3.98 , (S.D.)=0.63 และในประเภท
วิชาคหกรรม มีค่า (xˉ )= 4.00 , (S.D.)=0.65 ระดับความต้องการ
คือ มาก

พณิ ชยกรรม และ คหกรรม มีผลต่อระบบการจัดการการเรี ยนรู้
Moodle ไม่ต่างกัน
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของครู ผสู้ อน
ในระบบการจัดการเรี ยนรู้ Moodle และ A-tutor มี ความ
ต้องการใน ระดับมาก ทุกรายด้าน

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล t-test for Independent Samples
แบบความแปรปรวนเท่ากัน ( Equal variances assumed )
ของความต้องการระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle
ความต้องการ
ระบบ Moodle

n

xˉ

S

t

df

pvalue
0.19

N

พณิ ชกรรม
144 4.08 0.45 -1.33 286
คหกรรม
144 4.15 0.44
Levene's test for equality of variances ( F=0.10 , p= 0.75 )

6. สรุ ปผล

6.1.1 ความต้องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้
งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ ที่
แตกต่ า งกั น ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ของระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle
และ ระบบจัดการการเรี ยนรู้ A-tutor พบว่า มีความต้องการอยู่
ในระดับมาก
6.1.2 ครู ผสู้ อนในประเภทวิชาพณิ ชยกรรม และ คหก
รรม มีความต้องการฝึ กอบรม เพื่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์
ด้วยตนเอง ของระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle และ ระบบ
จัดการการเรี ยนรู้ A-tutor ไม่แตกต่างกัน

จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาค่าความเท่าเทียมกันของความ
แปรปรวนด้วยสถิติทดสอบ Levene's test for equality of
variances พบว่าความแปรปรวนเท่าเที ยมกัน ( F=0.10 , p=
0.75 ) จึงพิจารณาค่าสถิติความแปรปรวนที่เท่าเทียมกัน ( Equal
Variance assumed )

7. อภิปรายผล

ผลการวิจยั พบว่าความต้องการไม่มีผลต่อระบบการจัดการ
การเรี ยนรู้ Moodle กล่าวคือความต้องการของครู ประเภทวิชา

การศึกษาความต้องการของครู ในการฝึ กอบรม เพื่อการใช้
งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ ที่
แตกต่ า งกั น ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการอาชีวศึกษา ของระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle
และ A-tutor ของครู ผสู้ อนในประเภทวิชาพณิ ชยกรรม และ
คหกรรม พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งจําเป็ นต้อง
พัฒนาทั้งระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle และ A-tutor ให้มาก
ขึ้ น เพื่ อ นํา ไปสู่ ค วามสํา เร็ จ นอกจากนี้ จากการวิจัย ที่ พ บว่า
ครู ผูส้ อนในประเภทวิช าพณิ ช ยกรรมและคหกรรม มี ค วาม
ต้องการฝึ กอบรมเพื่อการใช้งานบทเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเอง
ไม่ ต่ า งกัน เนื่ อ งจากครู ผู้ส อนทั้ง สองประเภทวิ ช ามี ค วาม
ต้องการเติมเต็มระบบจัดการการเรี ยนรู้ท้ งั ระบบ Moodle และ
A-tutor อยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ ปรัชญนันท์และคณะ (2550) ที่ศึกษาการพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนการสอนผ่านเว็บโดยครู ตน้ แบบ (สอศ.) พบว่า ครู ตน้ แบบ
ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมในเรื่ องระบบการเรี ยนการสอนของ
โปรแกรมมูเดิ้ล ทําให้มีความเข้าใจได้มากขึ้นในการพัฒนาสื่ อ
การสอนผ่า นเว็บ เป็ นแรงผลัก ดัน สํา คัญ ที่ ท าํ ให้ค รู ต ้น แบบ
สร้างสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้สาํ เร็ จ
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8.1 ควรจัด ฝึ กอบรมครู เ พื่อการใช้ งานบทเรี ย นออนไลน์
ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรี ยนรู้ Moodle และ A-tutor
ในด้านการจัดการศึ กษา, ด้านเนื้ อหารายวิชา, ด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร, ด้านการสอบและวัดผล
8.2 ควรจั ด ฝึ กอบรมครู เ พื่อ การใช้ ง านระบบจั ด การการ
เรียนรู้ Moodle และ A-tutor ในหลักสู ตรระยะสั้น พร้อมคู่มือ
การใช้งานฉบับภาษาไทย เพื่อการเข้าใช้งานที่ดีและเกิดความ
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาองค์ ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา
แบบทุกคนมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
The Study of Academy’s Personnel Participation of Measurement and
Evaluation Administration factors in Vocation Education committee
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การวิ จัยในครั้ งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับการบริ หารคุ ณภาพการวัดและประเมิ นผลการศึ กษาของ
สถานศึกษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา และศึกษาองค์ ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึ กษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วมของสถานศึ กษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย
ประกอบด้ วย รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิ ชาการ ครู ที่ปฏิ บัติงานในสถานศึ กษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านการบริ หารสถานศึกษา และ ด้ านการบริ หารงานคุณภาพ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
ได้ แก่ แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ การวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบไปด้ วย ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ เนือ้ หา

N

ผลการวิจัยพบว่ า 1) สภาพเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ตามความคิ ดเห็นของผู้บริ หารและครู มีระดับการดําเนิ นการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ2)
องค์ ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมิ นผลการศึ กษาแบบทุกคนมี ส่วนร่ วมของสถานศึ กษาสั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา ประกอบด้ วย 5 องค์ ประกอบหลัก ดังนี ้ 2.1) ปั จจัยนําเข้ า ประกอบไปด้ วย หลักการบริ หารคุณภาพ
แบบทุกคนมีส่วนร่ วม การบริ หารงานวัดและประเมินการศึกษาทางด้ านเทคนิคและอาชี วศึกษา บุคลากรที่ เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
คุณภาพงานวัดและประเมิ นผลการศึ กษา หลักการให้ ความรู้ และการสร้ างความตระหนัก ระบบสารสนเทศด้ านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 2.2) กระบวนการประกอบไปด้ วย ภาวะผู้นาํ ในการบริ หารคุณภาพคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึ กษา
การวางแผนกลยุทธ์ ในการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล การให้ ความสําคัญกับนักเรี ยนนักศึ กษา กระบวนการบริ หาร
คุ ณภาพการวัดและประเมิ นผลการศึ กษา การมุ่งเน้ นบุคลากร การกํากับติ ดตาม ประเมิ น ทบทวน และปรั บปรุ งคุณภาพการ
ดําเนินงานบริ หารงานคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา และผลการดําเนินงาน 2.3) กลไกควบคุมประกอบไปด้ วย การ
ประเมินอภิมาน 2.4) ผลผลิตประกอบไปด้ วยระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึ กษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วมของ
สถานศึกษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา และคู่มือการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคน
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มีส่วนร่ วมของสถานศึกษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา 2.5) ข้ อมูลป้ อนกลับประกอบไปด้ วย การวิเคราะห์ ผล
การดําเนินการ และการนําผลการวิเคราะห์ ไปใช้
คําสํ าคัญ: ระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา.
Abstract
The purposes of this research were to study basic condition of measurement and evaluation administration in
vocational education committee and study to factors of academy’s personnel participation of measurement and
evaluation administration in vocational education committee. The sample population was composed assistant, teachers
percentage, mean, standard deviation (S.D.) and content analysis.

06

and specialists. The tools used to collect data were questionnaire and interview. Statistics used to analyze the data were

The results of this study revealed that: 1) the basic condition of measurement and evaluation administration in

Ed

vocational education committee diagnosed by administrator as a whole at a medium level. 2) The factors of academy’s
personnel participation of measurement and evaluation administration in vocational education committee consist of
five components

(2.1) Inputs consist of administration principles of academy’s personnel

participation, The

ch

administration of measurement and evaluation in technical and vocational education, Regarding the administration
personnel of measurement and evaluation, It was knowledge and principle in realized, information systems of
measurement and evaluation administration. (2.2) Procedures included the leadership skill of measurement and

C
Te

evaluation administration, Strategic Management plan for Vocational and Technical Education, The students were
important procedures of measurement and evaluation administration, Checking, recording evaluation ,developing then
include the report. (2.3) control consist of meta evaluation (2.4) product consist academy’s personnel participation of
measurement and evaluation administration system in vocational education committee and The manual for using with
academy’s personnel participation of measurement and evaluation administration (2.5) Feedback data including
analysis procedures and present data to apply.

N

Keyword: The Quality Administration System for Education Measurement and Evaluation.

ได้ก ล่ า วถึ ง บทบาทของการวัด และประเมิ น ผลว่ า เป็ น
กิจกรรมส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นหน้าที่
ตรงของผูส้ อนทุ กระดับที่ ตอ้ งดําเนิ นการวัดและประเมิ นผล
ผูเ้ รี ยนทุกคน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการเรี ยนรู้และ
ขณะเดียวกันก็เป็ นการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการสอนของ
ผูส้ อนด้วย
การจัดการศึกษา ไม่ว่าในระบบใหญ่ของประเทศหรื อใน
ระดับย่อยลงมา คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นหรื อมีข้ ึนได้ ต้อง
อาศัยการบริ หารจัดการที่ดี [2] คุณภาพการจัดการศึกษาเป็ นสิ่ ง
ที่สังคมให้ความสนใจและห่วงใย สถานศึกษาจําเป็ นต้องสร้าง

1. บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจัด การศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น
มนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ แ ละ
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และการจัดการศึกษายึดหลัก
ว่านักเรี ยนทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้
และถือว่านักเรี ยนเป็ นสําคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติซ่ ึ งไพศาล [1]
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2.1 ความหมายของระบบ
ระบบหมายถึ ง กลุ่ม ขององค์ป ระกอบที่ มีป ฏิ กิริ ย ากัน มี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กัน และเป็ นไปตามกัน ก่ อ รู ปเป็ นองค์ ร วมที่
ผสมผสานกันอยู่ ซึ่ ง Kast และ RosenZweig [3] กล่าวว่า
องค์ ก รเป็ นระบบเปิ ด โครงสร้ า งและการบู ร ณาการการ
กิ จ กรรมต่ า งๆของบุ ค คลภายใต้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า ง
หลากหลายซึ่ งเทคโนโลยีจะเป็ นตัวกําหนดหรื อส่ งผลกระทบ
เกี่ยวกับประเภทของปัจจัยนําเข้า ลักษณะของกระบวนการแปร
สภาพ และผลผลิตขององค์กร องค์กรประกอบไปด้วยระบบ
ย่อ ย 5 ระบบ คื อ ระบบย่อ ยด้า นเป้ าหมาย ระบบย่อ ยด้า น
เทคนิ ค ระบบย่อ ยด้า นจิ ต สั ง คม ระบบย่อ ยด้า นโครงสร้ า ง
ระบบย่อยด้านการบริ หาร
2.2 ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วน
ร่ วม (TQM)
เป็ นระบบบริ หารที่ มุ่งเน้นเรื่ องคุ ณภาพและการปรั บปรุ ง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกส่ วน ทุกกิจกรรม โดยอาศัยการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ กทุกคน เพื่อให้การทํางานหรื อการปฏิ บตั ิงาน
ขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเป็ นสําคัญ
2.3 ความหมายของการวัดผลและประเมินผล
2.3.1 ความหมายของการวัดผล การวัดผลเป็ นการใช้
กระบวนการหรื อวิธีการต่างๆ ทั้งที่เป็ นเครื่ องมือ และเทคนิ ค
วิธี การให้ได้ม าซึ่ งตัวเลข เพื่อ วัดคุ ณลักษณะของบุ คคลหรื อ
สิ่ งของ
2.3.2 ความหมายของการประเมินผล การประเมินผล
เป็ นกระบวนการที่กระทําต่อจากการวัดผล ด้วยการนําข้อมูล
จากการวัด มาตี ค วามหมาย โดยอาศัย เกณฑ์ ใ นการตัด สิ น
พิจารณาออกมาเป็ นผลสรุ ป
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รุ่ งรั ชดาพร เวหะชาติ [4] วิจัย พบว่า รู ป แบบการบริ ห าร
คุณภาพทัว่ ทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไป
ด้วย ด้านการนําองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านระบบ
และกระบวนการ ด้านทรั พยากรบุ คคลและที มงาน ด้านการ
วิเ คราะห์ การประเมิ น และการจัด การเรี ย นรู้ ด้า นความพึ ง
พอใจของผูเ้ รี ยนและผูเ้ กี่ยวข้อง ด้านผลลัพธ์ขององค์กร ภารกิจ
และสมเกียรติ ชิ ดไธสง [5] ได้วิจยั พบว่า ระบบการบริ หาร
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ความเชื่อมัน่ แก่สังคมว่ามีความสามารถในการจัดการศึกษาให้
ผูเ้ รี ยนมี คุ ณธรรม มี ความรู้ มี ความสุ ข ตามที่ สัง คมคาดหวัง
ปั จ จุ บ ันปรั ช ญาคุ ณภาพทั้ง ระบบและเครื่ อ งมื อ การพัฒ นาที่
เรี ยกว่า การบริ หารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Quality
Management : TQM)) เป็ นสิ่ งที่วงการศึกษาให้ความสนใจ
และนําแนวคิดมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นการ
นําระบบการบริ หารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่ วมมาใช้ในการ
บริ หารทางการศึกษาเป็ นวิธีการบริ หารจัดการให้เกิดคุณภาพ
ในทุ กๆด้านทุกๆกิ จกรรม โดยทุกๆคนมี ส่วนร่ วมและมี ส่วน
รับผิดชอบการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประสิ ทธิ ผลจาก
การบริ หารงานที่มีคุณภาพทั้งองค์กร เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัด การศึ ก ษา ซึ่ งจากหลัก การและแนวคิ ดของการ
บริ ห ารคุ ณ ภาพแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มมุ่ ง เน้น ที่ คุ ณ ภาพของ
องค์กร การนําหลักการและองค์ประกอบการบริ หารคุณภาพ
แบบทุกคนมี ส่วนร่ วมมาใช้ในการบริ หารสถานศึ กษา เป็ น
แนวทางที่ จะช่วยให้การบริ หารสถานศึกษามี คุณภาพ เพราะ
ถื อ ได้ว่า เป็ นระบบคุ ณ ภาพที่ ค วบคุ ม การบริ หารเชิ ง ระบบ
ทั้งหมด ซึ่ งทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิ ต รวมทั้ง
สภาพแวดล้อม
จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้ทาํ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ทํา การศึ ก ษาสภาพเบื้ อ งต้น ของการบริ ห าร
คุณภาพและองค์ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพการวัดและ
ประเมิ นผลการศึ กษาแบบทุ กคนมี ส่วนร่ วมของสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ซึ่ งจะนําไปสู่
การพัฒ นาระบบบริ หารคุ ณ ภาพการวัด และประเมิ น ผล
การศึ ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การบริ ห าร
คุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพ
การวัดและประเมิ น ผลการศึ ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
NCTechEd06TEM03

324

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.2 การศึกษาองค์ ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวัด
และประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วมของ
สถานศึกษาสั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
1) นําข้อมูลที่ได้จาการศึกษาสภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริ หารคุ ณภาพการวัดและประเมิ นผลการศึ กษา และศึ ก ษา
เอกสารและงานวิ จัย เกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบ การบริ ห าร
คุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่ วม กระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษา มาเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องค์ประกอบเบื้องต้นของระบบการบริ หารคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วม
2) การศึ กษาองค์ประกอบของระบบบริ หารคุ ณภาพ
การวัดและประเมิ น ผลการศึ ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2.1 กลุ่ มเป้ าหมายในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 7 คน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
วัดและประเมิ นผล ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารสถานศึกษา
และ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารงานคุณภาพ
3.2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย แบบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ
สอบถามเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบเบื้ อ งต้น ของระบบบริ หาร
คุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วม
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเองโดยมีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
- นัดหมายวันเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
- ดําเนินการสัมภาษณ์
3.2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผล
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3.1 การศึกษาสภาพเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบริหารคุณภาพการ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสั งกัด
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1) ศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งเกี่ ยวกับการ
บริ หารคุณภาพตามวงจรการบริ หารคุณภาพของวิลเลียม เอ็ด
เวิดส์ เดมมิ่ ง ใน 4 ด้าน คื อ การวางแผน การดําเนิ นการ การ
ตรวจสอบและรายงานผล และการปรับปรุ งและการพัฒนา
2) สรุ ปรายละเอียดขั้นตอน ประเด็นต่างๆเพื่อนําไปใช้
ในการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั แบบสอบถามสภาพเบื้องต้น
ในการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย ได้แก่ รอง
ผู้อ ํา นวยการฝ่ ายวิ ช าการ และครู ที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ผู้บ ริ หาร
สถานศึ ก ษา และปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ส อน ในสถานศึ ก ษาสั ง กัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี จาํ นวนประชากร
16,172 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้มาด้วยการสุ่ มอย่างง่าย จํานวนรวม
528 คน ได้แ ก่รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ จํานวน 132 คน
ครู ผสู้ อน จํานวน 396 คน
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เพื่อ ศึ ก ษาสภาพเบื้ อ งต้น
เกี่ ยวกับการบริ หารคุ ณภาพการวัดและประเมิ นผลการศึ กษา
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย ได้ส่ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง สภาพ
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารคุ ณ ภาพการวัด และประเมิ น ผล
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึกษาตามวงจรการบริ หารคุณภาพของวิลเลียม เอ็ดเวิดส์
เดมมิ่ ง ใน 4 ด้า น คื อ การวางแผน การดํา เนิ น การ การ

ตรวจสอบและรายงานผล และการปรั บ ปรุ ง และการพัฒ นา
ให้ กั บ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา จํา นวน 132 แห่ ง ได้รั บ แบบสอบถามฉบับ ที่
สมบูรณ์กลับมาจํานวน 125 แห่ง
3.1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
โดยมีการใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

06

คุณภาพทัว่ ทั้งองค์การสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ
ระบบการบริ หารคุณภาพที่เน้นกระบวนการ มีองค์ประกอบ 3
ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 หลักการและแนวคิด ส่ วนที่ 2 องค์ประกอบ
พื้ น ฐานของระบบ และส่ วนที่ 3 แนวทาง และเงื่ อ นไข
ความสําเร็ จของการใช้ระบบ
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1. ด้านการวางแผน

3.48

0.75

ปานกลาง

2. ด้านการดําเนินการ
3.ด้านการตรวจสอบรายงาน
4.ด้านการปรับปรุ งพัฒนา

3.46
3.18
3.38

0.87
1.08
0.69

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวมเฉลี่ย

3.37

0.84

ปานกลาง
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2) ผลการสั ม ภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบ
เบื้ อ งต้น ของระบบบริ หารคุ ณ ภาพการวัด และประเมิ น ผล
การศึ ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 องค์ประกอบเบื้ องต้นของระบบบริ หารคุณภาพ
การวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วม
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต และข้อมูลป้ อนกลับ
“องค์ ป ระกอบของระบบบริ หารคุ ณ ภาพการวัด และ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ปั จจั ย นํ า เข้ า
กระบวนการผลผลิต ข้อมูลป้ อนกลับ กลไกควบคุ มมี ความ
เหมาะสมดี ” (EA 1 : 5 เมษายน 2556)
“มีความเหมาะสมในภาพรวม เพราะมี ปัจจัยนําเข้าที่ เป็ น
หลัก การและทฤษฎี ที่ นํา เข้า สู่ ก ระบวนการ มี เ ครื่ องมื อ ที่
เหมาะสมคื อ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพตามกระบวนการ PDCA
รวมทั้งสิ่ งที่ดีของระบบคือกลไกควบคุม” (EQ 1 : 4 เมษายน
2556)

ch
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1) วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความคิ ด เห็ น /ข้อ เสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์เนื้ อหา สรุ ป
ประเด็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของระบบบริ หารคุ ณ ภาพแบบทุ ก คนมี ส่ วนร่ วม ตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
3) นําผลการวิจยั ที่ได้ท้ งั สองส่ วนมาสังเคราะห์ เพื่อ
กํา หนดองค์ป ระกอบหลัก และองค์ป ระกอบย่อ ยของระบบ
บริ หารคุ ณ ภาพการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3.3 ผลการดําเนินการวิจัย
1) ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การบริ ห าร
คุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สํานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา โดยภาพรวมและ
จํา แนกเป็ นรายด้า นตามตามวงจรการบริ ห ารคุ ณ ภาพของวิ
ลเลี ย ม เอ็ ด เวิ ด ส์ เดมมิ่ ง ใน 4 ด้า น คื อ การวางแผน การ
ดําเนินการ การตรวจสอบและรายงานผล และการปรับปรุ งและ
การพัฒนา รายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2

C
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพเบื้องต้นการบริ หารคุณภาพการวัด
และประเมินผลการศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดย
ภาพรวมและแยกเป็ นรายด้าน
xˉ

3.50
3.36
3.44
3.33
3.40

N

สภาพเบือ้ งต้ นการบริหาร
คุณภาพ
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการดําเนินการ
3. ด้านการตรวจสอบรายงาน
4. ด้านการปรับปรุ งพัฒนา
รวมเฉลี่ย

SD

0.87
0.95
0.76
0.90
0.87

ร ะ ดั บ ก า ร
ดําเนินการ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปั จจัยนําเข้า

ระบบบริ หารคุณภาพการ
วัดและประเมินผล

กระบวนการ

การศึกษาแบบทุกคนมี

กลไกควบคุม

ส่ วนร่ วมของสถานศึกษา

ผลผลิต

คณะกรรมการการ

ข้อมูลป้ อนกลับ

อาชีวศึกษา

สังกัดสํานักงาน

ภาพที่ 1 องค์ประกอบเบื้องต้นของระบบ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพเบื้องต้นการบริ หารคุณภาพการวัด
และประเมินผลการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
โดยภาพรวมและแยกเป็ นรายด้าน
สภาพเบือ้ งต้ นการบริหาร
คุณภาพ

NCTechEd06TEM03

xˉ

SD

ร ะ ดั บ ก า ร
ดําเนินการ

326

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

หลักการบริ หารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วน
ร่ วม(TQM)

องค์
ประ
กอบ
เบื้อง
ต้น
ของ
ปั จ
จัย
นํา
เข้า

ส่ ว นที่ 2 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมองค์ป ระกอบ
เบื้องต้นของระบบ มีผลการประเมินดังต่อไปนี้

องค์
ประกอบ
เบื้องต้นของ
กระบวนการ

3) องค์ป ระกอบของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพการวัด และ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วม โดยนําผลการวิจยั
ที่ได้จากการวิจยั ทั้งสองส่ วนและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
มาสังเคราะห์เพื่อกําหนดองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารคุณภาพ
งานวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักการให้ความรู ้และสร้างความตระหนัก

หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของคําตอบจากผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับความ
เหมาะสมขององค์ประกอบเบื้องต้นของระบบ
องค์ ประกอบเบือ้ งต้ นของ
ระบบ
ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ
กลไกควบคุม
ผลผลิต
ข้อมูลป้ อนกลับ

ภาพที่ 2 องค์ประกอบเบื้องต้นของปั จจัยนําเข้า

การสัง่ การ
การควบคุม

ch

การบริ หารงานบุคคล

Ed

การวางแผน
การจัดองค์กร

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบหลักของระบบ
บริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล

C
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ภาพที่ 3 องค์ประกอบเบื้องต้นของกระบวนการ
การประเมินอภิมาน

กลไกควบคุม

ภาพที่ 4 องค์ประกอบเบื้องต้นของกลไกควบคุม

ปัจจัยนําเข้ า

N

ระบบบริ หารคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วน
ร่ วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
ี ึ
คู่มือการบริ หารคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วน
ร่ วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
ี ึ

ผลผลิต

ภาพที่ 5 องค์ประกอบเบื้องต้นของผลผลิต

การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
การนําผลการวิเคราะห์ไปใช้

ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไม่ เหมาะสม
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
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การบริ หารงานวัดและประเมินการศึกษา
ทางด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา

กระบวนการ

ข้อมูล
ป้ อนกลับ

ภาพที่ 6 องค์ประกอบเบื้องต้นของข้อมูลป้ อนกลับ
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1.หลักการบริ หารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่ วม
2. การบริ หารงานวัดและประเมินการศึกษา
ทางด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
3. หลักการให้ความรู ้และการสร้างความตระหนัก
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารคุณภาพงานวัด
และประเมินผลการศึกษา
5. ระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา
1. ภาวะผูน้ าํ ในการบริ หารคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
2. การวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารคุณภาพการวัด
และประเมินผล
3. การให้ความสําคัญกับนักเรี ยนนักศึกษา
4. กระบวนการบริ หารคุณภาพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การกํากับติดตาม ประเมิน ทบทวน และ
ปรับปรุ งคุณภาพการดําเนินงานบริ หารงานคุณภาพ
การวัดและประเมินผลการศึกษา
NCTechEd06TEM03
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ผลผลิต
ข้ อมูล
ป้ อนกลับ

5. อภิปรายผล
ระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบ
ทุ ก ค น มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
หลัก 1) ปั จ จัย นํา เข้า 2) กระบวนการ 3) กลไกควบคุ ม 4)
ผลผลิต 5) ข้อมูลป้ อนกลับ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิม
ชัย หาญกล้า (6) ได้วิ จัย การพัฒ นาระบบการตรวจติ ด ตาม
คุ ณ ภาพภายในของสถาบัน ราชภัฎ พบว่า ระบบการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในของสถาบั น ราชภั ฎ ที่ พ ั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านปั จจัย
นําเข้า 2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ 3) องค์ประกอบด้าน
ปั จจั ย ส่ งออก 4) องค์ ป ระกอบด้ า นปั จจั ย ป้ อนกลั บ 5)
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของระบบ และสอดคล้อ ง
งานวิ จัย ของ พรเทพ รู้ แ ผน (7) เรื่ อ งการพัฒ นาระบบการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พบว่ า 1) รู ป แบบของระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
ประกอบด้ ว ยโครงสร้ า งหลั ก 4 ด้ า น คื อ ปั จจั ย นํ า เข้ า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้ อนกลับ
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4. สรุ ปผลการวิจัย
1) สภาพเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการบริ หารคุ ณภาพการวัดและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
และครู มีระดับการดําเนินการภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2) องค์ป ระกอบของระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพการวัด และ
ประเมิ นผลการศึ กษาแบบทุ กคนมี ส่วนร่ วมของสถานศึ กษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาโดยการ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ และศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่ วม
ตามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผลการวิ จั ย พบว่ า
องค์ประกอบของระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึ ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํา นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ประกอบด้ว ย 5
องค์ป ระกอบหลัก ดังนี้ 2.1) ปั จ จัย นําเข้า ประกอบไปด้ว ย
หลัก การบริ ห ารคุ ณ ภาพแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม การบริ ห าร
งานวัดและประเมิ นการศึกษาทางด้านเทคนิ คและอาชี วศึกษา
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ หารคุ ณ ภาพงานวัด และ
ประเมินผลการศึกษา หลักการให้ความรู้ และการสร้างความ
ตระหนั ก ระบบสารสนเทศด้ า นการวัด และประเมิ น ผล
การศึกษา 2.2) กระบวนการประกอบไปด้วย ภาวะผูน้ าํ ในการ
บริ หารคุณภาพคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา การ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การให้ความสําคัญกับนักเรี ยนนักศึกษา กระบวนการบริ หาร
คุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา การมุ่งเน้นบุคลากร
การกํากับติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุ งคุณภาพการ

ดําเนินงานบริ หารงานคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา
และผลการดําเนินงาน 2.3) กลไกควบคุมประกอบไปด้วย การ
ประเมินอภิมาน 2.4) ผลผลิตประกอบไปด้วยระบบบริ หาร
คุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วม
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคู่มือการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึ กษา
แบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วมของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2.5) ข้อมูลป้ อนกลับประกอบ
ไปด้วย การวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการ และการนําผลการ
วิเคราะห์ไปใช้
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กลไกควบคุม

7. ผลการดําเนินงาน
การประเมินอภิมาน
1. ระบบบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. คู่มือการบริ หารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
2. การนําผลการวิเคราะห์ไปใช้
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รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการกับการทํางานสํ าหรับอาชีวศึกษาไทย
The Model of Work-integrated Learning (WiL) in Thailand Vocational
Education
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งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อค้ นหาคําตอบว่ า การจัดการเรี ยนรู้ เชิ งบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning--WiL)
ระดับอาชี วศึกษาไทยนั้น มีรูปแบบทางการจัดการศึกษาเหมาะสมอย่ างไร และอะไรเป็ นปั จจัยความสําเร็ จ (Success factors) เพื่อ
นําไปผลที่ ได้ ไปใช้ ในการออกแบบรู ปแบบ WiL จากนั้น นํารู ปแบบไปออกแบบและพัฒนาคู่มือดําเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางปฏิ บัติ
ของทุกฝ่ ายที่ เกี่ยวข้ องต่ อไป กระบวนการแสวงหาคําตอบดังกล่ าว กระทําโดยการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปั จจัยความสําเร็ จของ WiL
และการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันในต่ างประเทศซึ่ งมีประสบการณ์ ในการจัดการศึกษาแบบ WiL มาเป็ นเวลานาน แล้ วนํามา
วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับผลการศึกษาจากงานวิจัยที่ ผ่านมา จากนั้น นําผลวิเคราะห์ ที่ได้ มาสร้ างแบบสอบถามแล้ วนําไปใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่ าง การเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่ างทั้งภาคประกอบการ ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชี พ และภาคแรงงาน
รวมจํานวน 349 คน ข้ อมูลในแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหลักสู ตร ด้ านผู้เรี ยน ด้ านผู้สอน ด้ านสถานศึกษา ด้ าน
สถานประกอบการ และด้ านการเงิ น จากนั้นทําการวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งสํารวจ วิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
ยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้ องของรู ปแบบสมมติฐานเชิ งทฤษฎีกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่ า ปั จจัยความสําเร็ จ
ของการบริ หารจั ดการ WiL ประกอบด้ วย 2 ปั จจั ย (1) ปั จจั ยสําคั ญเชิ งความร่ วมมื อ (KSFs) 3 ส ได้ แก่ สถานศึ กษา สถาน
ประกอบการ และสมาคมวิชาชี พ (2) ปั จจัยหลักเชิ งการบริ หารจัดการ (CSFs) 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหลักสู ตร การเรี ยนการสอน ผู้เรี ยน
ผู้สอน สถานประกอบการ และการเงิน ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบชี ้ให้ เห็นว่ า รู ปแบบมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
โดยเส้ นอิทธิ พลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งค่ าการทดสอบความสอดคล้ องอยู่ในเกณฑ์ ยอมรั บได้ ทุกค่ า
คําสํ าคัญ: การเรี ยนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางาน การเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิ สหกิจศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
Abstract
This research purposes to find out what the model and success factors of Work-integrated Learning (WiL) on
Vocational education to appropriate upon Thai educational context and society. In order to lead to the results is then to
design and develop guidance of practical manual of all parties involved follow. Process of seeking the answer made by
the review the research on success factors of WiL and studies the worldwide institution that experienced in like this for
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a long time, and then be compared with analysis the result our previous research. The result is used to create a
questionnaire and then implied to the research sample of the best practices both management level and operational
level of employee. The results were analyzed and summarized return verified by a focus group discussion process for
validation the accuracy and prioritized of the success factors. The results showed that success factors of management
WiL consisting of two factors were Key Success Factors (KSFs) on cooperation and Critical Success Factors (CSFs) on
management. The three KSFs were institution, industry and professional association. The sixth CSFs were curriculum,
pedagogy, teacher, learner, industry and financial. In the success factors, the subjects consist of 349 samples who were
randomly selected from industry, academy, professional association and employer by a simple random sampling. Self
rating questionnaires consisting of 6 topics are (1) curriculum (2) pedagogy (3) learner (4) teacher (5) industry and (6)
finance. The data is used to analyze descriptive statistics and to analyze exploratory factor analysis, confirm factor

06

analysis and to test structural relationship between the proposed model and the empirical data. The results of the study
revealed that the relationships between the success factor in the WiL Pagoda Model are statistically significant at pvalue = 0.05 for all variables. The model’s overall fit are accepted.
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Keyword: Work-integrated Learning (WiL), Hands-On Learning (HOL), Cooperative Education, Vocational
Education, Higher Education.

อยูใ่ น อันดับ 6 หากพิจารณาจากรายงานดังกล่าวจะพบว่า ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยมีแนวโน้มลดลงทุกปี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) [4] ได้ ร ะบุ ว่ า แนวทางในการแก้ ปั ญ หาคุ ณ ภาพ
อุดมศึกษาทําได้โดยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการจัดการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ เ ป็ นความร่ วมมื อของแต่ ล ะกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชี พ/วิชาการ ให้มีการออกแบบ
ระบบความเชื่ อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิต เพื่อ
สร้างภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ใช้อุปสงค์จากภาคการผลิตเป็ น
ตัวตั้ง ทั้งการจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การบริ การ
วิชาการ การวิจยั (Demand led curriculum, technical services
and research) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แนวทางหนึ่ งในการแก้ปัญหาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยและอาชี วศึกษาคือการจัดการเรี ยนรู้เชิ งบูรณาการกับการ
ทํางาน (Work-integrated Learning) หรื อ WiL
ด้วยเหตุน้ ี งานวิจยั นี้ จึงเป็ นความพยายามแสวงหารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ เชิ งบูรณาการกับการทํางานที่ เหมาะสมกับ
บริ บ ททางการศึ ก ษาและสภาพแวดล้อ มของสั ง คมไทยใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ch

1. บทนํา
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1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยประสบปั ญ หาวิ ก ฤติ คุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาไทยผลิ ต บัณ ฑิ ต ไม่ ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ขาดความรู้และทักษะของอาชีพ ไม่เชื่อมโยง
กับสังคม และการประกอบอาชีพ [1] ผูจ้ บอาชีวศึกษามีความรู้
และทัก ษะรวมทั้ง คุ ณ ลัก ษณะที่ จ ํา เป็ นต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน
ค่อนข้างตํ่า ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งๆ ที่
ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตเป็ นภารกิจหลักของอุดมศึกษาทุก
แห่ ง ที่ ต ้อ งมี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ต ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน [2]
รายงานของ World Economic Forum 2013-2014 [3] ระบุ
ว่า ขีดความสามารถในการแข่งของประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่
37 จาก 148 ประเทศ และเป็ นอันดับที่ 8 รองอันดับสุ ดท้ายเมื่อ
เทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซี ยนด้วยกัน หากพิจารณาย้อนหลัง
3 ปี เฉพาะกลุ่มประเทศอาเซี ยน ปรากฏว่า “รายงานปี 20122013” ไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับ 8 "รายงานปี 2011-2012" ไทยถูก
จัดอยูใ่ นอันดับ 8 ไทย และ "รายงานปี 2010-2011" ไทยถูกจัด
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depth interview) การศึกษากรณี ปฏิบตั ิดีเด่น (Best Practice)
การระดมความคิ ด เห็ น จากผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Focus
group
discussion) สรุ ปข้อคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ และแบบสอบถาม
จากนั้น ได้นํา มาประมวล วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ความสํา เร็ จ และ
สังเคราะห์ ออกมาเป็ นรู ปแบบ WiL เพื่อ นําไปใช้ในการ
ดําเนิ นการโครงการนําร่ อง ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิต
และกลุ่มอุตสาหกรรมภาคบริ การ
ในส่ วนของข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยความสําเร็ จนั้น การเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งภาคประกอบการ
ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชีพ และภาคแรงงาน รวมจํานวน
349 คน ข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสู ตร ด้านการเรี ยนการสอน ด้านผูเ้ รี ยน ด้านผูส้ อน ด้าน
สถานประกอบการ และด้านการเงิน จากนั้น นําข้อมูลที่ได้มา
ทวนสอบความสอดคล้องกันกับข้อมูลที่เชิ งทฤษฎี ข้อมูลเชิ ง
สํารวจด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งสํา รวจ วิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรู ปแบบสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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1.2 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือ WiL
(Work-integrated Learning)
การเรี ยนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางาน หรื อ WiL เป็ นการ
เรี ยนรู้เชิงสมรรถนะ (Competency-Based Approach) ที่มีการ
ผสมผสานของการเรี ยนรู้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิงานจริ ง
เข้า ด้ว ยกัน อย่า งเหมาะสม โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย น
สามารถบรรลุ ส มรรถนะมาตรฐานของอาชี พ เป้ าหมายได้
ดังนั้น การจัดการศึกษาในรู ปแบบนี้ จึงไม่เพียงจํากัดอยู่แต่ใน
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยงั ต้องอาศัยผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
เข้ามามีส่วนร่ วมอีกด้วย [6],[7],[8]
จากงานวิจัยเรื่ องการพัฒนาแนวทางการจัดการเรี ยนการ
สอนที่บูรณาการการเรี ยนรู้กบั การทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
[5] โดยการศึกษารู ปแบบ WiL จากทัว่ โลก พบว่ามี 9 รู ปแบบ
ได้แก่ (1) การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course
Experience) (2) การเรี ยนสลับกับการทํางาน (Sandwich
Course) (3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) (4) การ
ฝึ กงานที่เน้นการเรี ยนรู้ หรื อการติดตามพฤติกรรมการทํางาน
(Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing) (5) หลักสู ตร
ร่ วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม(Joint Industry University
Course) (6) พนักงานฝึ กหัดใหม่หรื อพนักงานฝึ กงาน (New
Traineeship or Apprenticeship) (7) การบรรจุให้ทาํ งานหรื อ
การฝึ กเฉพาะตําแหน่ง(Placement or Practicum) (8) ปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม (Fieldwork) (9) การฝึ กปฏิบตั ิจริ งภายหลังสําเร็ จการ
เรี ยนทฤษฎี (Post-course Internship) ส่ วนการจัดการศึกษา
แบบ WiL ในประเทศไทย พบว่า การจัดการเรี ยนการสอน
แบบ WiL ในประเทศไทยมี รูปแบบที่ เด่นชัดอยู่ 4 รู ปแบบ
ได้แก่ ทวิภาคี (DVT) สหกิจศึกษา (Cooperative) การฝึ กงาน
(Apprentice) และการฝึ กหัด (Internship)
2. วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการแสวงหา WiL Model ที่เหมาะสมกับบริ บททาง
การ ศึ กษาไทย อาศั ย กระบวนการแสวงหาหลายวิ ธี
ประกอบด้วย การศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง การ
สํารวจภาคสนาม (Field survey) สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่ วม สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง (In-
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3. ผลการศึกษา

3.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยความสํ าเร็จด้ วยสถิติ
จํานวนแบบสอบถามที่ ส่ง 400 ชุ ด ตอบกลับ 349 ชุ ด คิ ด
เป็ นร้อยละ 87.25 จําแนกตามสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างตามอายุงาน
ได้ดงั นี้ อายุงาน 3-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57อายุงาน 4-7 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 16 อายุงาน 8-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 7 อายุงาน 11-17 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 8 มากกว่า 17 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12
จําแนกตามสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างตามตําแหน่ งงานได้ดงั นี้
ตํา แหน่ งวิศ วกรคิ ดเป็ นร้ อยละ 35 อาจารย์คิ ดเป็ นร้ อยละ 24
ผูจ้ ดั การฝ่ าย คิดเป็ นร้อยละ 10 เจ้าของกิจการ คิดเป็ นร้อยละ 6
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 3 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
22
เมื่อพิจารณาในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยความสําเร็ จของ WiL อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.91- 4.24 และมีความคิดเห็นไม่
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แตกต่างกันมาก โดยพิจารณาจากค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ระหว่าง 0.65-0.94
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางสถิ ติช้ ี ให้เห็ นว่า ปั จจัย
ความสําเร็ จของการจัดการศึกษาแบบ WiL ในรู ปแบบ Pagoda
Model นั้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเส้น
อิทธิ พลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งค่า
การทดสอบความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า โดย
รู ปแบบสุ ดท้ายมี ค่าสถิ ติดังนี้ ค่ าไค-สแควร์ (X2) มี ค่า =
325.56, df = 312, p-value = 0.29; RMSEA (Root Mean
Square Error of Approximation)=0.011; SRMR (Standardized
Root Mean Square Residual) = 0.054; GFI (Goodness-of-fit
index) = 0.95; AGFI (Adapted goodness-of-fit Index) = 0.91;
CN (Critical N) = 414.72 สําหรับอิทธิ พลมากที่สุดของตัวแปร
ด้า นหลัก สู ต ร พบว่ า การเน้ น การทํา งานในอาชี พ ได้จ ริ ง
อิทธิ พลมากที่สุดของตัวแปรด้านการเรี ยนการสอน พบว่า การ
มี ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์จริ งและวัสดุเพื่อให้นักศึกษาได้เรี ยนรู้ กบั
การปฏิ บ ัติงานจริ ง อิ ท ธิ พลมากที่ สุ ดของตัว แปรด้านผูเ้ รี ย น
พบว่า การเน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กคิด วิเคราะห์ ปฏิบตั ิงานได้จริ งและ
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้ อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ของตัว แปรด้า น
ผูส้ อน พบว่า ผูส้ อนที่อยูใ่ นสถานประกอบการควรมีทกั ษะใน
การถ่ายทอด สื่ อสารเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจ และผูส้ อนใน
สถานศึกษาควรมีประสบการณ์จริ งในวิชาชีพมาก่อน อิทธิ พล
มากที่ สุ ด ของตัว แปรด้า นสถานประกอบการ พบว่า สถาน
ประกอบการควรมี ร ะบบการฝึ กอาชี พ ที่ เป็ นมาตรฐาน และ
อิทธิ พลมากที่สุดของตัวแปรด้านการเงิน พบว่า ภาครัฐควรใช้
กลไก/มาตรการทางการเงิ น เพื่ อ จู ง ใจสถานศึ ก ษาให้ จัด
หลักสู ตรแบบ WiL
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3 ประการ เรี ยกว่า [4หลัก] x [6ชั้น] x [3ปัจจัยสนับสนุน] มี
รายละเอียดดังนี้
[4หลัก]
อาศั ย หลั ก การสํ า คั ญ ของการสร้ า งเจดี ย ์ 4 ประการ
ประกอบด้วย
(1) มีลกั ษณะเป็ นชั้นๆ (Layering approach) (2) ความเชื่อม
ประสาน (Connectivity) (3) ความเป็ นลําดับ (Serializability)
และ (4) ความบูรณาการ (Integration) การสร้างเจดี ยจ์ ะใช้
วิธีการแบบล่างขึ้นบน (Bottom up approach) เจดียจ์ ะเริ่ มสร้าง
จากชั้นของฐานรากให้แล้วเสร็ จก่อน จึงค่อยสร้างชั้นที่อยูเ่ หนือ
ขึ้ นไปได้ แต่ละชั้นจะมี ความเชื่ อมประสานเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน
ภายในชั้นเดียวกันและเชื่อมประสานระหว่างชั้นอีกด้วย ชั้นบน
จะสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อชั้นก่อนหน้านี้ ถูกสร้างไว้สมบูรณ์
แล้ว เจดียจ์ ะเป็ นองค์ที่สมบูรณ์ได้ลว้ นถูกหลอมรวมบูรณาการ
องค์ป ระกอบที่ แ ตกต่ า ง หลากหลาย และจํา นวนมากเข้า ไว้
ด้ว ยกัน การสร้ า งเจดี ย ์จ ะงดงามมากหรื อน้ อ ยก็ ข้ ึ นอยู่กับ
ความสามารถในการเชื่ อ มประสาน จัด สรร และหลอมรวม
องค์ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน การสร้ างเจดี ยจ์ ึ งต้องใช้ท้ งั
ศาสตร์ และศิลป์ เช่นเดียวกับการสร้างรู ปแบบการจัดการศึกษา
แบบ WiL ที่ใช้ WiL Pagoda Model
[6ชั้น]
รู ปแบบแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 6 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้ นที่ 1 ชั้ น 3 ส (Stakeholder layer) ประกอบด้วย
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ
ชั้นที่ 2 ชั้นสมรรถนะ (Competency layer) ประกอบด้วย
ความรู้ (K-Knowledge) ทักษะ (S-Skill) และคุณลักษณะ (AAttribute) แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core
competency) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional competency)
และสมรรถนะตามความเชี่ ย วชาญ (Professional/Special
competency)
ชั้ นที่ 3 ชั้ นมาตรฐาน (Standard layer) ประกอบด้วย
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ มาตรฐานวิ ช าชี พ และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน

3.2 รู ปแบบ WiL Pagoda Model
ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวคือ WiL Pagoda
Model ดังแสดงในภาพที่ 1
3.3 รายละเอียดของรูปแบบ
รู ปทรงของ Pagoda Model มีพ้ืนฐานมาจากเจดียซ์ ่ ึ งเป็ น
สถาปั ตยกรรมทางพุทธศาสนา สะท้อนพลังความคิดแบบชาว
ตะวันออก รู ปแบบ WiL Pagoda Model มีองค์ประกอบสําคัญ
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ภาพที่ 1 รู ปแบบเจดีย ์ WiL (WiL Pagoda Model)

N

ชั้นที่ 4 ชั้น WiL (WiL layer) ประกอบด้วย รู ปแบบของ
Work-integrated Learning ได้แก่ DVT (Dual Vocation
Training), Coop (Cooperative education), Apprentice,
Internship ในประเทศไทย หรื อรู ปแบบอื่นๆ เช่น Practice
School สําหรับบัณฑิตศึกษา หรื อรู ปแบบอื่นๆ จาก WiL ทัว่
โลก
ชั้ น ที่ 5 ชั้ น รู ปแบบการเรี ยนรู้ (Learning
layer)
ประกอบด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ (Learning style) แบบต่างๆ
เช่น PBL (Problem-based Learning), PjBL (Project-Based
Learning) Constructivism, RBL (Research-Based Learning),
(Collaborative Learning), Block Course, แบบอื่นๆ หรื อแบบ
ผสมผสาน ที่จะนํามาใช้จดั การเรี ยนการสอนในหลักสู ตร ให้
สอดคล้องกับรู ปแบบของ WiL เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
หลักสูตร

NCTechEd06TEM04

ชั้ นที่ 6 ชั้ นปั จจั ยความสําเร็ จ (Success Factors layer)
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร ด้านการเรี ยนการ
สอน ด้านผูเ้ รี ยน ด้านผูส้ อน ด้านสถานประกอบการ และด้าน
การเงิน
[3ปัจจัยสนับสนุน]
แม้รูปแบบดังกล่าวจะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญที่
จําเป็ นต่อการบริ หารจัดการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการกับการทํางาน
สําหรับอุดมศึกษาไทย ดังอธิ บายไว้ขา้ งต้น แต่หากต้องการให้
การจัดการ WiL ตามองค์ประกอบเหล่านั้นมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผล และมี ความยัง่ ยืน ควรได้รั บการสนับสนุ นจาก
ปั จจัยเสริ มความสําเร็ จดังที่ปรากฏในรู ปแบบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ภาครั ฐ ภาคองค์กรเอกชน ภาคชุ มชน และองค์การปกครอง
ท้องถิ่ น องค์ประกอบทั้ง 3 มี ส่วนสนับสนุ นความยัง่ ยืนของ
การจัดการศึกษาแบบ WiL ได้
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ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุ ปปั จจัยความสําเร็ จของการ
บริ หารจัดการ WiL ประกอบด้วย 2 ปั จจัย (1) ปั จจัยสําคัญเชิง
ความร่ วมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ได้แก่
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ (2) ปั จจัย
หลักเชิงการบริ หารจัดการ (Critical Success Factors-CSFs) 6
ด้า น ได้แ ก่ ด้า นหลัก สู ต ร การเรี ยนการสอน ผู้เ รี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านี้ [9],[10]
ในการบริ ห ารจัดการการศึ ก ษาแบบ WiL ให้ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ ได้น้ ั น นอกเหนื อ จากจะต้อ งดํา เนิ น การตาม
กระบวนการของ WiL Pagoda Model นี้ ต้ งั แต่ข้ นั แรกมาจนถึง
ขั้นสุ ดท้ายแล้ว หากต้องการให้การบริ หารจัดการ WiL บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตอ้ งพิจารณาและดําเนิ นตามปั จจัยความสําเร็ จ
ทั้ง 6 ด้า น โดยแต่ล ะด้า นต้อ งมี คู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ง านระบุ ไ ว้อ ย่า ง
ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ใ ช้ เ ป็ นแนวทางหรื อ
มาตรฐานในการทํางานร่ วมกัน

เชิ งบูรณาการกับการทํางานจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นต้องอาศัยและยึดโยงกับสมรรถนะของ
มาตรฐานวิช าชี พ ในแต่ ล ะอาชี พ เป็ นกรอบในการออกแบบ
หลักสู ตร
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สรุ ป
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาปั จจัยความสําเร็ จของ
การจัดการศึกษาแบบ WiL เพื่อมาใช้เป็ นเครื่ องมือแก้ปัญหา
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชี วศึกษา
ในประเทศไทย จากการวิจยั ได้เสนอ WiL Pagoda Model เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
สรุ ปปั จจัยความสําเร็ จของการบริ หารจัดการ WiL ใน
รู ป แบบดัง กล่า ว ประกอบด้วย 2 ปั จ จัย (1) ปั จ จัย สํา คัญ เชิ ง
ความร่ วมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ได้แก่
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ (2) ปั จจัย
หลักเชิงการบริ หารจัดการ (Critical Success Factors-CSFs) 6
ด้า น ได้แ ก่ ด้า นหลักสู ต ร การเรี ย นการสอน ผูเ้ รี ย น ผูส้ อน
สถานประกอบการ และการเงิน
ในการบริ หารจัดการการศึ กษาแบบ WiL ให้ประสบ
ความสํา เร็ จ ได้น้ ัน หากต้อ งการให้ก ารบริ ห ารจัด การ WiL
บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ต ้อ งพิ จ ารณาและดํา เนิ น ตามปั จ จัย
ความสําเร็ จทั้ง 6 ด้าน โดยแต่ละด้านต้องมีคู่มือปฏิบตั ิงานระบุ
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็ นแนวทางหรื อ
มาตรฐานในการทํางานร่ วมกัน นอกจากนั้น การจัดการเรี ยนรู้
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ยุทธวิธีจูงใจให้ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3 เข้ าศึกษาต่ อและ
ศึกษาต่ อจนจบการศึกษาในสาขาวิชาการก่ อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
Promotion technique to influence Grade 9 Students to Study and
further study until graduate in Construction Major in
Nakornratchasima technical college

06
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สาขาวิชาการก่ อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
Major Construction Nakhonratchasima Technical College
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การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธวิธีจูงใจให้ นักเรี ยนในระดับมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 3 เข้ าศึ กษาต่ อในสาขาวิชาการ
ก่ อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา และศึกษาจนจบการศึกษา การวิจัยครั้ งนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ โดยนํากระบวนการของ
วงจร PDCA มาใช้ ในการพัฒนายุทธวิ ธี จูงใจ ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัยมี ดังนี ้ ผู้ให้ ข้ อมูล ได้ แก่ นักเรี ยนในระดับชั้ น ปวช.1
วิทยาลัย เทคนิคนครราชสี มา ที่ ไม่ ได้ เลือกเข้ าศึกษาต่ อในระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาการก่ อสร้ าง เมื่อปี การศึกษา 2554 ปั จจุบัน

N

ศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอื่น จํานวน 1,243 คนได้ กลุ่มตัวอย่ างจํานวน 402 คน และผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย ได้ แก่ ครู
สาขาวิชาการก่ อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ ได้ แก่ การสั งเกตแบบมีส่วนร่ วม และการ
สั มภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ เครื่ องมือเชิ งปริ มาณ ได้ แก่ แบบสอบถามแบบปลายปิ ดและแบบ
มาตราส่ วน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ หาค่ าร้ อยละค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ า ยุทธวิธีจูงใจให้
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้ าศึกษาต่ อสาขาวิชาก่ อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ได้ แก่ 1. จัดทําข่ าว “ก่ อสร้ างสั มพันธ์ ”

2. จัดทําเป็ นแผ่ นพับประชาสั มพันธ์ ผลการจัดทําวงจร PDCA ด้ วยนวัตกรรม พบว่ า ปี การศึกษา 2554 ผู้สมัครเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
66.25 ปี การศึกษา 2555 ผู้สมัครเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 70 ส่ วนยุทธวิธีจูงใจให้ ศึกษาจนจบการศึกษา ได้ แก่ 1.ศึกษาและดูงานนอก
สถานที่ 2.จัดกิจกรรมให้ กับนักเรี ยนปั จจุบันให้ เรี ยนอย่ างมีความสุ ข 3.พัฒนาพืน้ ที่ สาขาวิชาการก่ อสร้ าง 4.พัฒนาเครื่ องมือ
ครุ ภัณฑ์ สาขาวิชาการก่ อสร้ างให้ ทันสมัย 5.สร้ างสื่ อการเรี ยนการสอน 6.ประชุมครู แจ้ งนโยบายและขอความร่ วมมือจากครู ผ้ ูสอน
ในแผนก
และผลการจั ดทําวงจร PDCA ด้ วยนวัตกรรม พบว่ า 1) ปริ มาณของนักเรี ยนชั้ น ปวช.สาขาวิ ชาการก่ อสร้ าง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ปี การศึกษา 2554 ประกาศพ้ นสภาพลดลงร้ อยละ11.9 ปี การศึกษา2555 ประกาศพ้ นสภาพลดลงร้ อย
ละ 21.7 2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนระดับ ปวช.สาขาวิชาการก่ อสร้ าง วิทยาลัย เทคนิคนครราชสี มา ปี การศึกษา 2554 ด้ าน
NCTechEd06TEM05
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วิชาการมีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้ อยละ 70.53 ปี การศึกษา 2555 มีความพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้ อยละ 74.20 ด้ านกิจกรรม ปี
การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็ นร้ อยละ 72.2 ปี การศึกษา 2555 พึงพอใจมาก คิดเป็ นร้ อยละ 80.87
คําสํ าคัญ : ยุทธวิธี วิจยั และพัฒนา วงจรการควบคุมคุณภาพ นวัตกรรม พ้นสภาพ
Abstract
This research aims for develops and promote enrollments of Grade 9 students

reach to further study into

construction major in Nakornratchasima technical college , and then until graduate. the research is manner action
research by lead the procedure of the PDCA circuit for promote enrollments. the people in the research as follows ,
informant is a student in the degree 1 vocational Nakornratchasima technical college, at no choose reach further

06

study into construction major. in academic years 2554 are nowwing study in the degree , the 1 vocational field certificate
is other , 1,243 have amount 402 persons sample , and the participant in the research , for example , teacher in
construction major Nakornratchasima technical college. a tool that use in manner quality research is the observation

Ed

participate , and interviewing informal in data manner quality analysis manner quantity tool is Open-ended and
questionnaire and scale , the statistics use in data analysis is percentage, mean and standard deviations the research
result aims to promote enrollments of Grade 9 students into construction major in Nakornratchasima technical are 1.

ch

News.” build related “ 2. make public relations the arrangement does the circuit PDCA with the innovation is in
academic year 2554 and 2555, enrollment was increased by 66.25% and 70%, respectively; part Promotion technique
to influence further study until graduate are 1. study and observe activities outside 2. very activity places give with a

C
Te

student now study 3. happily develop 4. construction major areas develop a tool , teaching construction major aids
modernly build 6. instructional medias s meet a teacher informs the policy and ask for cooperation from the teacher in
the department and the arrangement the circuit PDCA with the innovation are 1) number of retired students in
construction major was reduced by 11.9% and 21.7% in academic year 2554 and 2555 respectively; 2) percentage of
students who has high academic satisfaction in construction major was 70.53% and 74.2% in academic year 2554 and
2555 and percentage of students who has high satisfaction in extra curricular activities are 72.2% and 80.87% in

N

academic year 2554 and 2555 respectively.

Keywords : promotion techniques, research and development, quality control cycle, innovation, student retirement

ยอดการรั บสมัครไม่เต็มตามจํานวนหรื อเกิ นเล็กน้อยก็จะรั บ
ทั้งหมด ทําให้นกั เรี ยนไม่เห็นคุณค่าของการสอบเข้าศึกษาต่อ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรี ยนที่เคยเข้ามาเรี ยนแล้วแต่ถกู ให้ออก
เพราะผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ เนื่ องจากปริ มาณนักเรี ยนมา
สมัครเข้าเรี ยนต่อน้อย ทําให้การคัดเลือกวัตถุดิบดังกล่าวไม่ดี
ตามไปด้ว ย ย่อ มมี ผ ลกระทบต่ อ เนื่ อ งกับ กระบวนการผลิ ต
และอาจทําให้คุ ณภาพของนักเรี ยนที่ สําเร็ จการศึ กษาตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยังมี การสู ญเสี ยวัตถุดิบระหว่างกระบวน

1. บทนํา

หากมองย้อ นหลัง นั บ ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2551 – 2554
วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ได้ประกาศรับสมัครนักเรี ยน ใน
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3 (ม.3) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรื อ ชั้นปี ที่ 1 (ปวช.) สาขาวิชาการ
ก่อสร้ าง สาขางานช่างก่อสร้ าง วิธีการคัดเลื อกโดยการสอบ
ข้อเขี ยน แต่มีนักเรี ยนมาสมัครเข้าเรี ยนต่อน้อยมาก และหาก
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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Development) โดยใช้ยทุ ธวิธีทาํ ให้จาํ นวนนักเรี ยนในระดับชั้น
ชั้น ม.3 ที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
การก่อสร้ าง มากยิ่งขึ้ น และเมื่ อเข้ามาศึ กษาแล้วก็ใช้ยุทธวิธี
เพื่อให้นกั เรี ยนระดับชั้น ปวช. ศึกษาจนจบการศึกษาด้วย
4. ขอบเขตการศึกษา

06

4.1 ศึกษาถึงสาเหตุที่นักเรี ยนในระดับชั้นชั้น ม.3 ไม่เลือก
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ชั้ น ปวช.1 สาขาวิ ช าการก่ อ สร้ า ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
4.2 ประชากรในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนในระดับชั้น ปวช.1
วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครราชสี ม า ที่ ไ ม่ เ ลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง ในปี การศึกษา 2554
ซึ่ งขณะนี้ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นปวช.1 ในสาขาวิชาอื่น
4.3 ศึกษาและเลือกใช้ยทุ ธวิธีเพื่อจูงใจ นักเรี ยนชั้น ม.3 เข้า
มาศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ชั้น ปวช.1
สาขาวิ ช าการก่ อ สร้ า ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ให้มากขึ้น
4.4 ใช้ยุทธวิธีเพื่อให้นกั เรี ยนในระดับชั้น ปวช. สาขาวิชา
การก่ อ สร้ า ง วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครราชสี มา ศึ ก ษาจนจบ
การศึกษา และหาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อสาขาวิชา
4.5 ระยะเวลาของการศึกษาวิจยั ตั้งแต่ ปี การศึกษา 2554 – ปี
การศึกษา 2555
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การผลิตอันสื บเนื่ องจากวัตถุดิบ คือ นักเรี ยนในระดับชั้นม. 3
มีคุณภาพตํ่ากว่าเกณฑ์ที่จะนํามา ผลิตสิ นค้าได้ จําเป็ นจะต้อง
คัดออก นัน่ ก็คือมีนกั เรี ยนที่ตอ้ งออกกลางคันเป็ นจํานวนมาก
ตารางที่ 1 จํานวนนักเรี ยนในระดับชั้น ม.3 ที่รับเปรี ยบเทียบ
กับจํานวนนักเรี ยนที่มาสมัครเข้าเรี ยนในสาขาวิชาการก่อสร้าง
ในระดับชั้น ปวช.1
ปี การ
จํานวนที่
จํานวน
ร้อยละ
ศึกษา
รับ
ผูส้ มัคร ทีเพิ่มขึ้น
2551
120
126
5
2552
120
130
8.33
2553
120
141
17.5
2554
120
131
9.17
เฉลี่ย
10
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มปริ มาณนักเรี ยน
ใน ระดับชั้น ม.3 ที่เข้ามาศึกษาในระดับชั้น ปวช.1 และ
ศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษา สาขาวิชาการก่ อ สร้ าง วิทยาลัย เทคน
นิ ค ครราชสี ม า ด้ว ยความสมัค รใจและรั บ นัก เรี ยนได้ต าม
จํานวนเป้ าหมาย และสามารถผลิตกําลังคนสู่ ตลาดแรงงานได้
อย่างมีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่นกั เรี ยนระดับชั้น ม.3 ที่ไม่เลือกเข้า
ศึ กษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้ าง วิทยาลัย
เทคนิคนครราชสี มา
2.2 เพื่อศึกษายุทธวิธีที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้นกั เรี ยนใน
ระดับ ม.3 ที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
2 .3 เพื่ อ ใช้ยุท ธวิ ธี จู ง ใจให้นัก เรี ย นระดับ ชั้น ปวช.สาขา
วิชาการก่อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ศึ กษาจนจบ
การศึกษา
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2.

3. รู ปแบบการศึกษา

ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรี ยนในระดับชั้น ม.3 ที่ เข้ามาศึ กษาต่อ
และศึกษาต่อจนจบการศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้ าง วิทยาลัย
เทคนิ คนครราชสี มา เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
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5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

5.1 นั ก เรี ยนในระดับ ชั้น ปวช.1
วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
นครราชสี มา ที่ ไม่ ได้เลื อ กเข้าศึ กษาต่อในระดับ ชั้น ปวช. 1
สาขาวิชาการก่อสร้าง เมื่อปี การศึกษา ปั จจุบนั ศึกษาอยู่ 2554
ในระดับ ชั้น ปวช. 1
สาขาวิ ช าอื่ น จํา นวน1,243 คน
คํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่
กําหนดความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ 95% โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่ อน
5% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 คน เลื อกกลุ่มตัว อย่างโดย
วิธีการสุ่ มแบบแบ่งพวก (Stratified Random Sampling)และสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling )
5.2 นักเรี ย นในระดับ ชั้น ปวช. สาขาวิชาการก่ อสร้ าง
วิทยาลัย เทคนิ ค นครราชสี ม า ใช้ก ารสัง เกตแบบมี ส่ วนร่ ว ม
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ
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7.3 นําเครื่ องมือไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม
โดยนําไปใช้กบั นักเรี ยนในระดับชั้น ปวช.1
สาขาวิชาการก่อสร้าง ปี การศึกษา 2544 จํานวน 30 คน วิเคราะห์ หา
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92 นํา
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ เสนอต่อที่ปรึ กษางานวิจยั และนําไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

นิยามศัพท์ เฉพาะ
6 1. ยุทธวิธี (promotion techniques) หมายถึงวิธีที่ใช้ในการจูง
ใจให้นกั เรี ยนในระดับชั้น ม.3 เข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้น
ปวช. 1 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
6 2 . สาขาวิชาการก่ อสร้ าง เป็ นสาขาหนึ่ งที่ เปิ ดสอนตาม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พพุทธศักราช 2545 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้ กับนักเรี ยน
ในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอื่น ที่ไม่เลือกเข้าศึกษาต่อสาขา
วิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ปี การศึกษา
2554 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 คน โดยแจกและเก็บ
แบบ สอบถามด้ว ยตนเอง ได้รั บ แบบสอบถามกลับ คื น มา
จํานวน 402 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
8.

7. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
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7.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้าง
เครื่ องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ น
แบบสอบ ถามแบบตรวจสอบรายการและเติ มคําลงในช่ องว่างมี
จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับสาเหตุ ที่ นักเรี ยนใน
ระดับ ชั้น ม.3 ไม่ เ ลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ชั้น ปวช.1
สาขาวิ ช าการก่ อ สร้ า ง วิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครราชสี ม า เป็ น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 สอบถามความความพึงพอใจของนักเรี ยน
ในระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการก่อสร้าง ที่มีต่อแผนกวิชา
การสร้ างเครื่ องมื อ ได้ศึ กษาแนวคิ ดจากทฤษฎี การ
จัดการศึกษา บทความ สิ่ งพิมพ์ เอกสารต่างๆและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และทดลองสร้างแบบสอบถามขึ้น นําแบบสอบถามที่ร่างขึ้นเสนอ
ต่อที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบแล้วนํามาปรับปรุ งและแก้ไข
7.2 ให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา โดยมีรายนามดังนี้
1) ผศ.ดร. สนิ ท วงษา หัวหน้าภาควิชาครุ ศาสตร์
โยธา คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) ผศ.ดร. ทวีชยั กาฬสิ นธ์ ภาควิชาครุ ศาสตร์ โยธา
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3) ดร.เมทินี เหล่าธรรมยิง่ ยง ครู ชาํ นาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

9. การวิเคราะห์ ข้อมูล

N

C
Te

ch

แบบสอบถามตอนที1่ เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนนั้น
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของแต่ละ
รายการแล้วนําเสนอผลการวิจยั ในรู ปของตารางและความเรี ยง
แบบสอบถามตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่เลือก
เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการก่อสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)
แปลความหมายค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จ รู ป SPSS/PC+ เสนอผลการ วิจยั ในรู ปตารางแสดง
ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)
แบบสอบถามตอนที่ 3 สอบถามความความพึงพอใจของ
นักเรี ยนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการก่อสร้ าง ที่ มีต่อแผนก
วิชา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จ รู ป SPSS/PC+ เสนอผลการ วิจยั ในรู ป
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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X

= 3.55

2. ต้องทํางานในที่สูง ๆ

X

= 3.50

3. อาจเกิดอุบตั ิเหตุขณะทําการปฏิบตั ิงาน X = 3.49

= 3.45

C
Te

X

5. ไม่ถนัดในงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง X = 3.42
X

= 3.41

7. ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับช่างก่อสร้าง

X

= 3.39

8. ต้องทํางานหนัก/ เหนื่อย

X

= 3.36

X

= 3.36

N

6. อาจต้องทํางานไกลบ้าน

9. กลัวการคํานวณแล้วทําให้ตึกถล่ม

10. อาจทําให้พิการเนื่องจากเกิดอุบตั ิเหตุ X = 3.30
11.2 ยุทธวิธีทเี่ ลือกใช้
11.2.1 ยุทธวิธีจูงใจให้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
โดยพิจารณาจาก 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม
พบว่าผูท้ ี่แนะนําให้เลือกเข้าศึกษาต่อคือผูป้ กครองคิดเป็ นร้อย
ละ 35.6 ผูว้ ิจยั จึงเลือกการ จัดทําข่าว “ก่อสร้างสัมพันธ์” เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ถึงผูป้ กครองโดยเฉพาะ 2)ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ไม่เลือก เพราะนักเรี ยนขาดความรู้ ความเข้าใจในสาขา
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12. กระบวนการในการพัฒนา

กระบวนการ
PDCA หรื อที่เรี ยกว่าวงจรเดมิ่ ง
(DemingCycle)หรื อวงจรชูฮาร์ ต (Shewhart Cycle) คือวงจร
การควบคุมคุณภาพ PDCA
P : Plan =วางแผน
D : Do= ปฏิบตั ิตามแผน
C : Check = ตรวจสอบประเมินผล/ และนําผลประเมิ นมา
วิเคราะห์
A : Action =ปรับปรุ งแก้ไขดําเนิ นการให้เหมาะสมตามผลการ
ประเมิน
12.1 การจัดทําวงจรPDCAตามยุทธวิธีจูงใจให้นกั เรี ยนชั้น
ม.3 เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
12.1.1 ลักษณะของนวัตกรรม ด้วยกระบวนการ
PDCA

ch

1. อาจต้องทํางานกลางแจ้ง/ร้อน

4. เป็ นอาชีพต้องเสี่ ยงอันตรายสูง

สาขาวิชาก่อสร้าง การจัดการเรี ยนการสอนและการประกอบ
อาชีพ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกการจัดทําเป็ นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ถึ ง นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โดยเฉพาะ
11.2.2 ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.
สาขา วิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ศึกษาจนจบ
การศึ กษา โดยพิจารณาจาก การสังเกตแบบมี ส่ วนร่ วม และการ
สั มภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ สรุ ปความต้องการของนักเรี ยน
ระดับชั้น ปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง เรี ยงลําดับได้ดงั นี้ 1) ศึกษาและ
ดูงานนอกสถานที่ 2)จัดกิจกรรมในแผนก 3.พัฒนาพื้นที่สาขาวิชา
การก่อสร้าง 4.พัฒนาเครื่ องมือครุ ภณ
ั ฑ์ สาขาวิชาการก่อสร้างให้
ทันสมัย 5.สร้ างสื่ อการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจัยได้เพิ่มอี กข้อคื อ 6.
ประชุมครู แจ้งนโยบายและขอความร่ วมมือจากครู ผสู้ อนในแผนก

Ed

11.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
11.1.1 ข้อมูลทัว่ ไป ของนักเรี ยนในระดับชั้น
ม.3 ที่ไม่เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการ
ก่ อ สร้ า งศึ ก ษาต่ อ สาขาที่ ก ํา ลัง เรี ยนอยู่ใ นปั จ จุ บ ัน เพราะมี
ความชอบ ใจรั ก คิดเป็ นร้ อยละ 62.68 ผูท้ ี่ แนะนําให้เลือกเข้า
ศึกษาต่อคือผูป้ กครองคิดเป็ นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือเลือก
ตามเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 07.72 นักเรี ยนที่ไม่เลือกเรี ยนใน
ระดับ ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่ อสร้ าง วิท ยาลัย เทคนิ ค
นครราชสี มา ส่ วนใหญ่ให้เหตุผลสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้ไม่เลือก
เพราะไม่ชอบร้อยละ 24.65รองลงมาคืองานหนักและสกปรก
คิดเป็ นร้อยละ 11.94
11.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่เลือกเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปวช.1
สาขาวิ ช าการก่ อ สร้ า ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา เรี ยงตามลําดับ ดังนี้

P D
A C
P

D
C
A

2553

หัวข้ อ การดําเนินการ
1. ข่าว “ก่ อสร้างสัมพันธ์”
2. จัดทํา เป็ นแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
4.กํา หนดมาตรการตอบโต้
5.ลงมือปฏิบัตติ ามแผน10 ข้อ
6.ติดตามผล
7.กํา หนดมาตรฐาน
8.กํา หนดแผนการขยายผล

ภาคเรียนที2่

ปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที1่
ภาคเรียนที2่

ปี การศึกษา 2555
ภาคเรียนที1่
ภาคเรียนที2่

Plan
Plan
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual

P ขั้นวางแผน Plan
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1) จากข้อมูลทัว่ ไปผูท้ ี่แนะนําศึกษาต่อคือผูป้ ก ครองคิด
เป็ นร้ อ ยละ จึ ง เน้น ไปที่ ผูป้ กครองทํา ข่ า ว 35.07 “ก่ อ สร้ า ง
สัมพันธ์” จัดส่ งให้ อบต. ในเขตจังหวัด
2) วางแผนการประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนําการ
จัดการเรี ยนการสอน และคุณสมบัติช่างก่อสร้าง
D ขั้นปฏิบัตติ ามแผน DO
1) กําหนดมาตรการตอบโต้ เช่นออกแนะแนวตาม
โรงเรี ยน มัธยมที่มีสอนถึงมัธยมปลายแต่มกั จะไม่ได้รับความ
ร่ วมมือ ก็จะส่ งข่าว “ก่อสร้างสัมพันธ์” จัดส่ งไป อบต.แทน
การเข้าถึ งชุ มชนซึ่ งมี หลายแห่ ง ก็จะมอบนักเรี ยนที่ อยู่แต่ละ
หมู่บา้ นนําแผ่นพับไปแนะแนวแทน
2) ลงมือปฏิบตั ิตามแผน
(1) จัดทําวารสารข่าว “ก่อสร้างสัมพันธ์” เผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมของแผนกและผลงานศิษย์เก่า
(2) จัดทําแผ่นพับแนะนําสาขาวิชา หารู ปมาประกอบ
โดยเน้นไปที่ 10 สาเหตุสาํ คัญ ที่นกั เรี ยนไม่ชอบ
C ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน Check :
ติดตามผล
1) จัดทําวารสารข่าว“ก่อสร้างสัมพันธ์” ปี ที่ 1 ฉบับที่
1,2 ส่ งแล้ว 2)จัดทําแผ่นพับแนะนําแผนกแล้วเสร็ จ
A ขั้นแก้ไข ปรับปรุ ง Act
กําหนดมาตรฐาน
ปริ มาณของนักเรี ยนในระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อใน
ระดับ ปวช.1
สาขาวิช าการก่อ สร้า ง วิท ยาลัย เทคนิ ค
นครราชสี มา เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ50
2) กําหนดแผนการขยายผล
(1) เมื่ อใช้แผนปี การศึกษา 2554 ปี การศึกษา 2555
มีผมู้ าสมัครเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
(2) เมื่ อใช้แผนปี การศึ กษา 2555 ปี การศึกษา 2556
มีผมู้ าสมัครเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60
12.1.2 ผลของการวงจร PDCA ด้วยใช้
นวัตกรรม เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นยุทธวิธี ปี การศึกษา 2554
และ 2555 ปริ มาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้าศึกษา
ต่อสาขาวิชาการก่อสร้าง
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12.2 การจัดทําวงจรPDCAตามยุทธวิธีเพื่อให้นกั เรี ยนใน
ร ะ ดั บ ชั้ น ป ว ช . ส า ข า วิ ช า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มาศึกษาจนจบการศึกษาและหาความ
พึงพอใจของนักเรี ยนต่อสาขาวิชา
12.2.1 ลักษณะของนวัตกรรม ด้วยกระบวนการ
PDCA
P

D

A

C

p

2553

หัวข้ อ การดําเนน
ิ การ

ภาคเรียนที2่

1.ศึกษาและดูงานนอกสถานที่

Plan

2.สร้า งสรรค์กิจ กรรมให้กับ
นักเรีย นปัจจุบันให้เ รีย น
อย่ า งมีความสุข

Plan

3.พัฒนาพืน
้ ที่ช่า งก่ อสร้า ง

Plan

4.พัฒนาเครื่องมือ

ภาคเรียนที2่

ปี การศึกษา 2555
ภาคเรียนที1่

ภาคเรียนที2่

Plan

Plan

Ed

ครุภัณ ฑ์สาขาวิชาการก่ อสร้า ง
5.สร้า งสื่อการเรีย นการสอน

ปี การศึกษา 2554

ภาคเรียนที1่

D

C

A

6.ประชุมครู แจ้งนโยบาย
และขอความร่ ว มมือจากครู
7.กําหนดมาตรการตอบโต้

Plan

Actual

8.ลงมือปฏิบัต ิตามแผน10 ข้อ Actual
9.ติดตามผล
Actual
10.กํา หนดมาตรฐาน
11.กํา หนดแผนการขยายผล

Actual
Actual
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P ขั้นวางแผน Plan
1) ศึกษาและดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริ มสร้างประสบการณ์
ทํา ให้ นั ก เรี ยนแผนกช่ า งก่ อ สร้ า งมี วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกล
ตื่นตัวตื่นเต้นที่ได้เห็นเทคโนโลยีการก่อสร้าง
2) สร้างสรรค์กิจกรรมให้กบั นักศึกษาปั จจุบนั ให้เรี ยนอย่าง
มีความสุ ข ตลอดภาคเรี ยน
3) พัฒนาสาขาวิชาการก่อสร้าง ด้านพื้นที่ปฏิบตั ิงานและ
จัดภูมิทศั น์ให้สวยงาม
4) พัฒนาเครื่ องมื อ ครุ ภณ
ั ฑ์สาขาวิชาการก่อสร้ าง ให้ใช้
งานได้และทันสมัย
5) จัดทําสื่ อการเรี ยนการสอน
6) ยุทธวิธีประชุมครู แจ้งนโยบาย และขอความร่ วมมือจาก
ครู ผสู้ อนในแผนก
D ขั้นปฏิบัตติ ามแผน DO
1) นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
2) จัดกิจกรรมในชัว่ โมงกิจกรรมให้กบั นักเรี ยน
3) จัดภูมิทศั น์ให้สวยงาม ด้านหน้าและด้านข้างโรงงาน
4) ของบประมาณจัดซื้ อเครื่ องมือ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัย
5) สร้างสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยตัวครู ผสู้ อนเอง
6) ขอความร่ วมมือจากครู ผสู้ อนในแผนกฯ
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ด้านวิ ชาการ

06

ด้านกิ จกรรม

13. สรุ ปผล

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

13.1 สรุปผล
1.ปริ มาณของนักเรี ยนในระดับชั้น ม.3 เข้าศึ กษาต่อใน
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้ าง วิทยาลัย เทคนิ ค
นครราชสี มา ปี การศึกษา 2555 มีเป้ าหมายรับจํานวน 80 คน มี
ผูม้ าสมัคร 133 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.25 ปี 2556 มีเป้ า หมายรับ
จํานวน 80 คนมีผมู้ าสมัคร 136 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
2. ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.สาขา วิชาการ
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ศึกษาจนจบการศึกษา
ทํา ให้ป ริ ม าณของนัก เรี ย นในระดับ ชั้น ปวช. ที่ ป ระกาศพ้น
สภาพ เปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2553 ที่พน้ สภาพ 88 คนคิด
เป็ นร้อยละ 27.4 ปี การศึกษา 2554 พ้นสภาพจํานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.5 ลดลงร้อยละ11.9 ปี การศึกษา 2555 พ้นสภาพ
จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.7 ลดลงร้อยละ 21.7
3. ความพึ งพอใจของนักเรี ยนในระดับชั้น ปวช.สาขาวิ ชา การ
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ด้ านวิชาการ ปี การ ศึกษา 2554
ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 3.53 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 70.53 ส่ วนในปี การศึกษา 2555 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 3.71 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ74.20 ด้ านกิจกรรม ปี การศึกษา
2554 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 3.61 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 72.29 ส่ วนในปี การศึกษา 2555 ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 4.04
อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 80.87
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C ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน Check :
ติดตามผล
1) นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานการก่อสร้างทางยก ระดับ
ที่ อ.ปั ก ธงชัย
2)จัด กิ จ กรรมทุ กวันพุธ โดยให้นัก เรี ย น
หมุนเวียนฐานเรี ยน 3)จัดภูมิทศั น์ดา้ นหน้าทําโดมกิจกรรม
และด้านข้างโรงงานจัดทําที่ นั่งพักผ่อน 4)ของบประมาณ
จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์แล้ว 5) ครู จดั ทําสื่ อการเรี ยนการสอนทุกคน 6)
ครู ผสู ้ อนในแผนกฯให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
A ขั้นแก้ไข ปรับปรุง Act
กําหนดมาตรฐาน
(1) ปริ มาณของนักเรี ยนระดับ ปวช.ช่างก่อสร้างที่ประกาศ
พ้นสภาพลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (2) ความพึงพอใจของ
นั กเรี ยนระดับ ปวช. สาขาวิ ชาการก่ อสร้ าง วิ ทยาลัยเทคนิ ค
นครราชสี มา ด้านวิชาการและด้านกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
2) กําหนดแผนการขยายผล เมื่อใช้แผนปี 2554
(1) เมื่อใช้แผนปี การศึกษา 2554 ประกาศพ้นสภาพ
ลดลงร้อยละ10 ได้รับคะแนนความพึงพอใจด้านวิชาการและ
ด้านกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
(2) เมื่ อ ใช้แ ผนปี การศึ ก ษา 2555 ใช้ก ระบวนการ
PDCA ในการพัฒนาเช่นเดิมปรับปรุ งการจัดกิจกรรมทุกวันพุธ
โดยจัดกีฬาฟุตซอลภายในแผนกโดยการแข่งแบบพบกันหมด
แต่ ล ะห้อ งเรี ย น ตลอดภาคเรี ย นและจัด กิ จ กรรมลานดนตรี
ให้กบั นักเรี ยนภาคเรี ยนละ1 ครั้ง ร้องและเล่นโดยนักเรี ยนเอง
ปริ มาณของนักเรี ยนในระดับชั้น ปวช. ที่ประกาศพ้นสภาพ
ปี การศึกษา 2555 ประกาศพ้นสภาพลดลงร้อยละ20 ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจด้านวิชาการและ ด้านกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
12.1.2 ผลของการวงจร PDCA ด้ วยใช้นวัตกรรม
1) ปริ มาณของนักเรี ยนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)สาขาวิชาการก่อสร้างที่ประกาศพ้นสภาพ

2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง ที่มีต่อแผนกวิชา
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13.2 อภิปรายผล
1.นักเรี ยนที่ไม่ได้เลือกเรี ยนในระดับชั้น ปวช.1 สาขา
วิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา เข้าใจว่าเป็ นงาน
หนักและสกปรก มองเห็ นเป็ นกรรมกร มองไม่ เห็ นลักษณะ
งานวิชาการ งานทดสอบ การออกแบบอาคาร มองไม่เห็นภาพ
ของนายช่างหรื อผูค้ วบคุมงาน
2. การลดปริ มาณการรับนักเรี ยนลงจาก 120 คนใน
ปี ที่ผา่ นๆมา เหลือเพียง 80 คนในปี การศึกษา 2555, 2556 นั้น
ไม่ ได้ทาํ ให้ยอดผูส้ มัครลดลงแต่อ ย่างใด มี แต่แนวโน้มที่ จ ะ
เพิ่มขึ้นแสดงว่ายุทธวิธีที่ใช้น้ นั ประสบ ผลสําเร็ จในระดับหนึ่ง
ผูส้ มัครเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เกิดจากโรงเรี ยนมัธยม ที่สอนถึง
ระดับชั้น ม.4-6 มักจะแนะนําให้นักเรี ยนเรี ยนต่อที่เดิม และ
สาขาในวิ ท ยาลัย เทคนิ ค นครราชสี ม า ที่ มี นั ก เรี ยนน้ อ ยก็
จําเป็ นต้องใช้วิธีแย่งนักเรี ยนกลุ่มเดียวกัน จึงทําให้ปริ มาณของ
นักเรี ยนเพิ่มขึ้นน้อย
3. ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรี ยนระดับชั้น ปวช.สาขา
วิชาการก่อสร้ าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา ศึ กษาจนจบ
การศึกษา จํานวนนักเรี ยนที่ประกาศพ้นสภาพกลับมีปริ มาณที่
ลดลงอย่างเห็ นได้ชัด เป็ นการรั กษาวัตถุ ดิ บ ที่ มีอ ยู่ไม่ ให้สู ญ
เปล่า เมื่อเรี ยนและร่ วมกิจกรรมอย่างมี ความสุ ขแล้วก็จะช่วย
แนะนําและจูงใจนักเรี ยนในระดับชั้น ม.3 มาศึกษาต่อมากขึ้น
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนในระดับชั้น ปวช.ที่มี
ต่อสาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิ คนครราชสี มา นั้น ด้าน
กิจกรรมจะสูงกว่าด้านวิชาการแต่กเ็ กินกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้

14.

บรรณานุกรม
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บริ ษทั ซัคเซส มีเดีย จํากัด ,2544
[2] ดิเรก สุ วรรณฤทธิ์ .การใช้ ยุทธวิธีเพือ่ จูงใจ ให้ นักเรียนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 เข้ ามาศึ กษาต่ อสาขาเทคนิคโลหะ. เพชรบูรณ์ :
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์, 2550
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กรุ งเทพมหานคร :สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2546
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13.3 ข้ อเสนอแนะ
1. วิทยาลัยฯควรสนับสนุ นให้มี การนําเสนอข้อมูล
เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกได้ท ราบข้อ มู ล การ
ศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพทุกสาขา
2. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯควรประสานกับ
ฝ่ ายแนะแนวของโรงเรี ย นต่ า งๆภายในจัง หวัด เพื่ อ นํา เสนอ
ข้อมูลและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
3. วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนตลอดภาค
เรี ยน นักเรี ยนจะได้เรี ยนและเล่นอย่างมีความสุ ข
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การศึกษาพฤติกรรมการทําแบบฝึ กหัดของนักศึกษา วิชาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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A Study of Student Behavior in Homework Assignment Practicing in Electric
Circuit Analysis Courses from Faculty of Technical Education
and The College of Industrial Technology,
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
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บทความนี น้ าํ เสนอการศึ กษาพฤติ กรรมการทําแบบฝึ กหั ดและปั จจั ยที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติกรรมการทําแบบฝึ กหั ดของนักศึ กษา
ระดั บ ปริ ญญาตรี ที่ เ รี ยนวิ ช าการวิ เ คราะห์ วงจรไฟฟ้ า คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม และวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ปี การศึกษา 2555 จํานวน 95 คน จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการทําการบ้ านหรื อแบบฝึ กหั ดพบว่ า เมื่อนักศึกษาไม่ เข้ าใจจะสอบถามเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 23.61 ลอกแล้ ว
ค่ อยทําความเข้ าใจที หลัง คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.18 ทั้งนี น้ ักศึ กษาส่ วนใหญ่ เมื่อลอกการบ้ านแล้ วไม่ มีเวลากลับมาทบทวนอี กครั้ ง
สาเหตุของการลอก คือไม่ ร้ ู ว่าการบ้ านหรื อแบบฝึ กหั ดมีขั้นตอนการคํานวณอย่ างไร จําสู ตรไม่ ได้ และที่ สาํ คัญ เมื่อทําแบบฝึ กหั ดไป
แล้ วไม่ แ น่ ใจว่ าแบบฝึ กหั ดหรื อการบ้ านที่ ทาํ จะถูกหรื อผิ ด ทําให้ ไม่ ได้ ทาํ แบบฝึ กหั ดหรื อการบ้ านด้ วยตนเอง ปั จจั ยที่ ทาํ ให้
นักศึ กษาไม่ สามารถแก้ ปัญหาการคํานวณ เนื่องจากนักศึกษาไม่ เข้ าใจหลักการวิเคราะห์ ในวิธีการแก้ ปัญหาต่ างๆ รวมถึงการจดจํา
หน่ วยพารามิ เตอร์ สู ตรและนิ ยามไม่ ได้ และที่ สําคัญมี พืน้ ฐานด้ านคณิ ตศาสตร์ น้ อย นักศึ กษาต้ องการที่ ฝึกทําแบบฝึ กหั ดที ละ
ขั้นตอนเพื่อความเข้ าใจจนสามารถแก้ ปัญหาได้ คิดเป็ นร้ อยละ 30.48 ต้ องการทราบจุดถูกหรื อผิดของแบบฝึ กหั ดที่ ทาํ คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.19
คําสํ าคัญ: พฤติกรรมของนักศึกษา การทําแบบฝึ กหัด
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This article presents a study of student behavior in homework assignment practice and the factors influencing on the
behaviors.The data were collected from 95 undergraduate students registered in Electric Circuit Analysis courses,
Faculty of Industrial Education and the College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok, 2012. From survey data, opinions of students about behavior of doing homework or exercise reveal
that when students do not understand, about 23 percent, they would prefer to ask their friends. About 23.18 percent,
they would copy homework from their firends then try to understand later. Most students expressed that after copying
they would have no more time to review again. As the result, students would not usually do their homework or exercise
themselve. That is due to following facors. They do not remember the formula, not sure what is right or wrong, do not
understand the principle of how to solve problem, bad mathethematical background. Students need some help in step by
step exercise in order to understanding the problem about 30.48 percent and the need some feedback about getting
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right or wrong answer about 26.19 percent.
Keyword: Student behavior, Homework assignement

ทบทวนสมํ่าเสมอ การให้แบบฝึ กหัดกับนักเรี ยนจึ งเป็ นการ
เสริ มให้นักเรี ยนฝึ กทักษะด้วยตัวเอง จะส่ งผลให้นักเรี ยนเกิ ด
ความชํา นาญในการแก้ปั ญ หาการคิ ด คํา นวณ[5]ซึ่ งการทํา
การบ้านหรื อแบบฝึ กหัด ทําให้ผูเ้ รี ยนได้เพิ่มพูนความรู้ และ
พัฒนาฝึ กฝนทักษะให้เกิดความชํานาญในเรื่ องที่เรี ยนเป็ นการ
วัด ความเข้า ใจในสิ่ ง ที่ ค รู ส อนและที่ สํ า คัญ การบ้า นควรมี
ลักษณะที่ เป็ นการสนับสนุ นเพิ่มเติมสิ่ งที่ นักเรี ยนได้เรี ยนไป
แล้ว เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวสําหรับบทเรี ยนที่ต่อยอดสิ่ งที่ได้รู้
โดยนําไปประยุกต์กบั สถานการณ์ ใหม่ [6] และสื่ อการเรี ยน
การสอนที่แสดงวิธีการคํานวณพื้นฐานในแต่ละขั้นตอน และ
สามารถโต้ต อบ(Interactive) ขณะทํา แบบฝึ กหั ด จะทํา ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ได้เข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง[7]
จะเห็นได้ว่าพื้นฐานความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาสาย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ต ้อ งใช้พ้ื น ฐานความรู้ ท าง
คณิ ตศาสตร์มาก เช่นวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อนักศึกษาส่ วนใหญ่มี
พื้น ฐานความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไม่ เ พีย งพอ จะส่ ง ผลต่ อ การ
เรี ยนในวิชาที่ตอ้ งใช้พ้ืนฐานความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ [8] จาก
การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตบัณฑิต ภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ พบว่า
พฤติ ก รรมการทํา การบ้า นวิ ช าคํา นวณของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ตัว อย่า ง พบว่า ร้ อ ยละ 57.58 มี ล ัก ษณะการทํา การบ้า นด้ว ย
ตนเองครึ่ งหนึ่ ง ลอกครึ่ งหนึ่ งของการทําการบ้านทั้งหมด [9]
และจากการการตรวจการบ้านนักศึกษาส่ วนใหญ่มีพฤติกรรม
การลอกการบ้านซึ่ งในมีมากในระดับอุดมศึกษา [10]
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พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบับ ปั จ จุ บ ัน (พ.ศ.
2542) เน้นในเรื่ องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ และทักษะในการ
นําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและหาความรู้ดว้ ยตนได้ตลอดชีวิต
และ การจัดการศึกษา มาตรา 22 ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ [1] และสถานการณ์ดา้ นการผลิตและพัฒนา
กํา ลัง คน พบว่า กํา ลัง คนที่ ผ ลิ ต ได้ข าดคุ ณ ลัก ษณะ ทั้ง ด้า น
ความรู้ แ ละทัก ษะที่ จ ํา เป็ นหลายด้า น เช่ น ความรู้ ใ นการ
ประยุก ต์ใ ช้ต ัว เลข ทัก ษะการคํา นวณขั้น พื้ น ฐาน รวมทั้ง
คุณลักษณะอื่นที่ สําคัญ เช่ น การคิ ดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
การแก้ปัญหาในงาน [2] การผลิตบัณฑิตเพื่อสังคมไทยในเวที
โลก เรื่ องการเรี ยนในทางวิ ช าทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรม ต้องการให้เน้นในเรื่ อง
ต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ยนคิ ด ห้องประลอง มี โจทย์ต่าง ๆ สิ่ งสําคัญ
ต้อ งเน้น ให้ผูเ้ รี ย นฝึ กคิ ด ฝึ กทํา สิ่ ง ที่ ต ้อ งเน้น คื อ ต้อ งฝึ กให้
นักศึกษาได้มีโอกาสคิดให้มาก โดยจะต้องมี การตั้งคําถามที่
นักเรี ยนต้องใช้ความคิด [3]
องค์ประกอบของการเรี ยนรู้ ที่สําคัญของนักเรี ยน คือ การ
ฝึ กฝน การทบทวน การท่องจํา และการใช้ประสาทรับรู้ในการ
เรี ย นรู้ [ 4] ซึ่ งในการเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ การฝึ ก
ทัก ษะเป็ นกิ จ กรรมที่ สํ า คัญ ในการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เนื่ อ งจากว่า วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิ ช าที่ ต ้อ งอาศัย การฝึ กฝน
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2. การดําเนินการเก็บรวมรวมข้ อมูล

ตารางที่ 2 สาเหตุของนักศึกษาที่ไม่ได้ทาํ แบบฝึ กหัดหรื อการบ้าน
ด้วยตนเอง
สาเหตุของนักศึกษาที่ไม่ ได้ ทําแบบฝึ กหัดหรือการบ้ าน
ด้ วยตนเอง
1. ไม่ทราบขั ้นตอนการคํานวณ
2. จําสูตรไม่ได้
3. ไม่แน่ใจว่าแบบฝึ กหัดที่ทําจะถูกหรื อผิดเลยไม่กล้ า
ทําเอง
4. แบบฝึ กหัดมีจํานวนมาก
5. ไม่มีพื ้นฐาน
6. ไม่มีคนแนะนําหรื อให้ คําปรึกษาในการทํา
แบบฝึ กหัด
รวม
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3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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ข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมการทําแบบฝึ กหัดของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า คณะครุ
ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม และวิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบว่า

41

19.07

36
24

16.74
11.16

23

10.70

215*

100

21.40
20.93

ตารางที่ 3 วิธีการเรี ยนรู้เพิ่มเติม เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ
วิธีการเรียนรู้ เพิม่ เติม เมื่อนักศึกษาไม่ เข้ าใจ

จํานวนคน

ร้ อยละ

39

41.1

28

29.5

19
9
95

20.0
9.5
100.0

จากตารางที่ 1 เนื้ อหาที่เรี ยนในวิชาวงจรไฟฟ้ าหรื อการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าที่เรี ยนในชั้นเรี ยนพบว่ามีเนื้ อหามีตวั อย่าง
NCTechEd06TEM06

ร้ อยละ

จากตารางที่ 2 นักศึกษาที่ไม่ได้ทาํ แบบฝึ กหัดหรื อการบ้าน
ด้วยตนเอง มีสาเหตุหลัก 3 ด้านตามลําดับคือ ไม่รู้วา่ มีข้ นั ตอน
การคํานวณอย่างไร คิดเป็ นร้อยละ 21.4 จําสู ตรไม่ได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 20.93 และที่สาํ คัญคือเมื่อทําแบบฝึ กหัดไปแล้วไม่แน่ใจ
ว่าแบบฝึ กหัดหรื อการบ้านที่ ทาํ จะถูกหรื อผิดทําให้ไม่กล้าทํา
เองคิดเป็ นร้อยละ 19.07 แสดงว่า การไม่รู้ข้ นั ตอนการคํานวณ
และสูตรทําให้นกั ศึกษาไม่กล้าทําแบบฝึ กหัดด้วยตนเอง

ตารางที1่ เนื้อหาที่เรี ยนในวิชาวงจรไฟฟ้ าหรื อการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ า
เนื้อหาที่เรี ยนในวิชาวงจรไฟฟ้ าหรื อการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ า
1. มีเนื ้อหามีตวั อย่างแต่แสดงวิธีการคํานวณสั ้น
กระชับเกินไป
2. มีเนื ้อหาและมีตวั อย่างที่แสดงวิธีการคํานวณ
เป็ นลําดับขั ้น
3. อื่นๆ
4. มีแต่เนื ้อหาแต่ไม่มีตวั อย่าง
รวม

จํานวน*
( n = 95 )
46
45
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ในงานวิ จัย นี้ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยนํา แบบสํา รวจ
พฤติกรรมการทําแบบฝึ กหัดหรื อการบ้าน กับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ เรี ยนวิชาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ าหรื อวิชา
วงจรไฟฟ้ าใน คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม และวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอม
เกล้าพระนครเหนื อ ปี การศึกษา 2555 ผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 95 คน นําผลการสํารวจ มาวิเคราะห์หา ความถี่และ
ร้อยละ โดยแบ่งตามหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ า จํานวน 58 คน หลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุ ตสาหกรรมสาขาแมคคาทรอนิ กส์ จํานวน 12 คน และ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 25 คน
ผูต้ อบแบบสอบถามศึกษาอยูช่ ้ นั ปี 1 จํานวน 14 ชั้นปี 2
จํานวน 8 คน ชั้นปี 3 จํานวน 57 คน และชั้นปี 4 จํานวน 16 คน

แต่แสดงวิธีการคํานวณสั้นกระชับเกินไป จํานวน 39 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.1 มีเนื้ อหาและมีตวั อย่างที่แสดงวิธีการคํานวณ
เป็ นลําดับขั้นจํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 แสดงว่า
เนื้ อหาในเอกสารหรื อตําราที่ใช้ในการเรี ยนมีตวั อย่างที่แสดง
วิธีการคํานวณสั้นกระชับเกินไป

06

จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการทําแบบฝึ กหัด
และการบ้านของนักศึกษาวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า เพื่อหา
สาเหตุและความต้องการการทําแบบฝึ กหัดของนักศึกษาในการ
เรี ยนรู้ต่อไป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นักศึกษาสอบถามเพื่อน
นักศึกษาจะลอกแล้ วค่อยทําความเข้ าใจทีหลัง
นักศึกษาสอบถามรุ่นพี่
นักศึกษาทําเป็ นกลุม่
นักศึกษาทบทวนเอง
เข้ าสอบถามอาจารย์
นักศึกษาแบ่งหัวข้ อทําและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
รวม

จํานวน*
( n = 95 )
55
54
46
30
21
19
8
233*

ร้ อยละ
23.61
23.18
19.74
12.88
9.01
8.15
3.43
100

จากตารางที่ 3 เมื่ อ นัก ศึ ก ษาไม่ เ ข้า ใจ พบว่ า นัก ศึ ก ษา
สอบถามเพื่อน จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.61 รองลงมา
นักศึกษาจะลอกแล้วค่อยทําความเข้าใจทีหลัง จํานวน 54 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 23.18นักศึกษาจะสอบถามรุ่ นพี่ จํานวน 46 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.74 แสดงว่าในการเรี ยนรู้ของนักศึกษาส่ วน
ใหญ่ไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง

59 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.05 การคูณไขว้ จํานวน 50 คน คิด
เป็ นร้อยละ 14.45 แสดงว่า พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ มีความจําเป็ น
ในการเรี ยนและแก้ปัญหาในวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า

ตารางที่ 4 เทคนิควิธีที่ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

ตารางที่ 6 อุปสรรคที่ทาํ ให้นกั ศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาการ
คํานวณ

1. อ่านแบบจัดระบบ
2. อ่านหนังสือก่อนเข้ าเรียน
3. ฝึ กทําโจทย์แบบฝึ กหัดสมํ่าเสมอ
4. ทบทวนโดยอ่านเนื ้อหาทั ้งหมด
5. จดบันทึกเป็ นแผนผังเป็ นหมวดหมู่
6. ท่องอย่างเดียว
รวม

จํานวน*
( n = 95 )
42
40
40
31
24
12

ร้ อยละ

189*

100

ปัจจัยที่ทําให้ นักศึกษาไม่ สามารถแก้ปัญหาการ
คํานวณ
1. ไม่เข้ าใจหลักการวิเคราะห์ในวิธีการแก้ ปัญหา
ต่างๆ
2. จดจําหน่วยพารามิเตอร์ สตู รและนิยามไม่ได้
3. พื ้นฐานด้ านคณิตศาสตร์ มีน้อย
4. แยกแยะความแตกต่างและความสัมพันธ์ของแต่
ละเรื่ องไม่ได้
รวม

22.23
21.16
21.16
16.40
12.70
6.35

06

เทคนิควิธีที่ช่วยให้ เข้ าใจในเนือ้ หามากขึน้

จากตารางที่ 4ความคิดเห็นเกี่ยวเทคนิควิธีที่ช่วยให้เข้าใจใน
เนื้ อ หามากขึ้ น นักศึ ก ษาเห็ น ว่า ใช้วิธี ก ารอ่ านแบบจัด ระบบ
จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.23 และใช้วิธีการอ่านหนังสื อ
ก่อนเข้าเรี ยนและการฝึ กทําโจทย์แบบฝึ กหัดสมํ่าเสมอ จํานวน
40 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.16 แสดงว่าในการเรี ยน นักศึกษาต้อง
มี ก ารเตรี ย มตัว ก่ อ นเรี ย นและเมื่ อ เรี ย นในเรื่ อ งนั้น แล้ว ต้อ ง
ทบทวนและต้อ งฝึ กทํา โจทย์แ บบฝึ กหัดอย่า งสมํ่า เสมอเพื่ อ
ความเข้าใจ

จํานวน*
( n = 95 )

ร้ อยละ

61

32.11

48
45

25.26
23.68

36

18.95

190*

100.00
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จากตารางที่ 6 ปั จจัยที่ทาํ ให้นกั ศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหา
การคํานวณในการเรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าหรื อวิชา
วงจรไฟฟ้ า พบว่า นัก ศึ ก ษาไม่ เ ข้า ใจหลัก การวิ เ คราะห์ ใ น
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆจํานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.11
จดจําหน่วยพารามิเตอร์ สูตร และนิ ยามไม่ได้ จํานวน 48 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.26 และพื้นฐานด้านคณิ ตศาสตร์ มีน้อ ย
จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.68 แสดงว่าปั จจัยหลักที่ทาํ
ให้นกั ศึกษาไม่สามารถแก้ปํญหา คือไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์
ในวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ

ตารางที่ 5 พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ที่จาํ เป็ นในการเรี ยนในวิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าหรื อวิชาวงจรไฟฟ้ า

N

พืน้ ฐานคณิตศาสตร์ ทจี่ าํ เป็ นในการเรียนในวิชาการ
วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าหรือวิชาวงจรไฟฟ้า
1. การแก้ สมการโดยการกําจัดตัวแปร
2. การจัดเรี ยงสมการ
3. การคูณไขว้
4. การแทนค่า
5. การแก้ สมการโดยการใช้ เมตริกซ์
6. การบวกลบเศษส่วน
7. การคูณร่วมน้ อย
รวม

*

จํานวน
( n = 95 )
75
59
50
44
43
41
34
346*

ตารางที่ 7 วัตถุประสงค์ของนักศึกษาในการทําแบบฝึ กหัด
ความต้ องการในการทําแบบฝึ กหัดในการเรียนวิชาการ
วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า หรือวิชาวงจรไฟฟ้า
1. ต้ องการฝึ กทําแบบฝึ กหัดทีละขั ้นตอนเพื่อความ
เข้ าใจ
2. ต้ องการทราบว่าแบบฝึ กหัดที่ทําถูกผิดที่จดุ ใด
3. ต้ องการทําแบบฝึ กหัดจนสามารถแก้ ปัญหาได้
4. ต้ องการรับแบบฝึ กหัดที่ตรวจแล้ วเพื่อไปหาสาเหตุ
5. ต้ องการส่งแบบฝึ กหัดให้ ทนั เวลา
รวม

ร้ อยละ
21.68
17.05
14.45
12.72
12.43
11.85
9.83
100.00

ร้ อยละ

64

30.48

55
40
26
25
210*

26.19
19.05
12.38
11.90
100.00

จากตารางที่ 7 วัตถุ ประสงค์ของนักศึ ก ษา ในการทํา
แบบฝึ กหัดในการเรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า หรื อวิชา
วงจรไฟฟ้ า คื อ นัก ศึ ก ษาต้อ งการที่ ฝึ กทํา แบบฝึ กหั ด ที ล ะ
ขั้นตอนเพื่อความเข้าใจ จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.48
ต้องการทราบว่าแบบฝึ กหัดที่ทาํ ถูกผิดที่จุดใด จํานวน 55 คน

จากตารางที่ 5 พื้นฐานคณิ ตศาสตร์ ที่จาํ เป็ นในการเรี ยนใน
วิ ช าการวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ าหรื อ วิ ช าวงจรไฟฟ้ านัก ศึ ก ษา
ผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่า การแก้สมการโดยการกําจัดตัวแปร
จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.68 การจัดเรี ยงลําดับ จํานวน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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จํานวน*
( n = 95 )
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คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.19 และ ต้องการทําแบบฝึ กหัดจนสามารถ
แก้ปัญหาได้ จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 แสดงว่า
นักศึกษามีสนใจใฝ่ รู้ และต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการที่ฝึก
ทําแบบฝึ กหัดทีละขั้นตอนเพื่อความเข้าใจ และต้องการทราบ
จุดถูกผิด เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับคืนแบบฝึ กหัดที่ส่งให้
อาจารย์ตรวจ
จํานวน*
( n = 95 )

ร้ อยละ

67

39.41

54

31.77

49

28.82

170*

100
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4. สรุ ปและอภิปรายผล

ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการทํา
การบ้านหรื อแบบฝึ กหัดของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะ
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่ เรี ยน
วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า พบว่า
1. เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ จะสอบถามเพื่อนก่อน ลอกแล้ว
ค่อยทําความเข้าใจที หลัง ทั้งนี้ นักศึ กษาส่ วนใหญ่ เมื่ อลอก
การบ้านแล้วไม่ค่อยมีเวลากลับมาทบทวนอีกครั้ง สาเหตุของ
การลอก คื อ ไม่ รู้ ว่า การบ้า นหรื อ แบบฝึ กหั ด มี ข้ ัน ตอนการ
คํานวณอย่างไร จําสู ตรไม่ได้ และที่ สําคัญ เมื่อทําแบบฝึ กหัด
ไปแล้วไม่แน่ ใจว่าแบบฝึ กหัดหรื อการบ้านที่ทาํ จะถูกหรื อผิด
ทําให้ไม่ได้ทาํ แบบฝึ กหัดหรื อการบ้านด้วตนเอง
2. ปั จจัยที่ทาํ ให้นกั ศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาการคํานวณ
ในการเรี ยนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ าหรื อวิชาวงจรไฟฟ้ า
พบว่า นักศึกษาไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์ในวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ รวมถึงการจดจําหน่วยพารามิเตอร์ สูตรและนิ ยามไม่ได้
และที่สาํ คัญมีพ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ นอ้ ย และ เนื้อหาที่เรี ยน
ในวิช าวงจรไฟฟ้ าหรื อ การวิเคราะห์ ว งจรไฟฟ้ า มี เนื้ อ หา มี
ตัวอย่าง และวิธีการคํานวณสั้นกระชับเกินไป
3. นักศึกษาต้องการที่ฝึกทําแบบฝึ กหัดทีละขั้นตอนเพื่อ
ความเข้ า ใจจนสามารถแก้ ปั ญหาได้ ต้ อ งการทราบว่ า
แบบฝึ กหัดที่ทาํ ถูกผิดที่จุดใด เมื่อได้รับแบบฝึ กหัดที่ได้ตรวจ
คืนทําให้มีกาํ ลังใจในการทําแบบฝึ กหัดต่อไป

Ed

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับคืนแบบฝึ กหัดที่ส่งให้
อาจารย์ ตรวจ
1. เมื่อได้ รับแบบฝึ กหัดที่ไม่ได้ ตรวจคืนทําให้ ไม่ร้ ูว่า
แบบฝึ กหัดที่ทํา ถูกหรื อผิดอย่างไร
2. เมื่อได้ รับแบบฝึ กหัดที่ได้ ตรวจคืนทําให้ มีกําลังใจ
ในการทําแบบฝึ กหัดในครัง้ ต่อไป
3. เมื่อได้ รับแบบฝึ กหัดที่ไม่ได้ ตรวจคืนทําให้ ไม่
อยากทําแบบฝึ กหัดในครัง้ ต่อไป
รวม

แบบฝึ กหัดด้วยตนเอง จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.2 ทํา
เองส่ วนใหญ่ จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 และทําเอง
ครึ่ งลอกเพื่อนครึ่ งจํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 แสดงว่า
ถ้ามี เครื่ องมื อช่ วยส่ งเสริ มให้ทาํ การบ้านหรื อแบบฝึ กหัดใน
ด้า นหลัก การวิ เ คราะห์ ใ นวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาต่ า งๆ เช่ น มี ก าร
แนะนําขั้นตอน มีการตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบขณะ
ทําแบบฝึ กหัดในแต่ละขั้นตอนนักศึ กษาคิ ดว่าจะทําการบ้าน
หรื อแบบฝึ กหัดด้วยตนเองมากขึ้น
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จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับคืนแบบฝึ กหัดที่
ส่ งให้อาจารย์ตรวจเมื่อได้รับแบบฝึ กหัดที่ไม่ได้ตรวจคืนทําให้
ไม่รู้ว่าแบบฝึ กหัดที่ ทาํ ถูกหรื อผิดอย่างไรจํานวน 67 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.41 เมื่อได้รับแบบฝึ กหัดที่ได้ตรวจคืนทําให้มี
กําลังใจในการทําจํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.77 และเมื่อ
ได้รับแบบฝึ กหัดที่ไม่ได้ตรวจคืนทําให้ไม่อยากทําแบบฝึ กหัด
ในครั้งต่อไปจํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.82 แสดงว่า
การตรวจแบบฝึ กหัดหรื อการบ้านของอาจารย์เป็ นการเสริ มแรง
นักศึกษาในการทําแบบฝึ กหัดในครั้งต่อไป
ตารางที่ 9 การทําแบบฝึ กหัดหรื อการบ้านในกรณี ที่มีเครื่ องมือช่วย
ส่ งเสริ มให้ทาํ การบ้านหรื อแบบฝึ กหัด
การทําแบบฝึ กหัดหรื อการบ้านในกรณี ที่มีเครื่ องมือ
ช่วยส่ งเสริ มให้ทาํ การบ้านหรื อแบบฝึ กหัด
1. ทําเอง
2.ทําเองส่วนใหญ่
3.ทําเองครึ่ ง ลอกเพื่อนครึ่ ง
4. ลอกเพื่อนเป็ นประจํา
รวม

จํานวน*
( n = 95 )
42
34
14
5
95

ร้อยละ
44.2
35.8
14.7
5.3
100

จากตารางที่ 9 ความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาเกี่ ย วกับการทํา
แบบฝึ กหัดหรื อการบ้านในกรณี ที่มีเครื่ องมือช่วยส่ งเสริ มให้ทาํ
การบ้า นหรื อ แบบฝึ กหัด นัก ศึ ก ษาคิ ด ว่า จะทํา การบ้า นหรื อ
NCTechEd06TEM06

5. ข้ อเสนอแนะ

1 นักศึกษาทําแบบฝึ กหัดไม่ได้เป็ นเพราะในระหว่างเรี ยน
มี ก ารฝึ กน้อ ยเกิ น ไป ประการที่ สองคื อ ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ หรื อ
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ระบบที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษาทําให้การทําแบบฝึ กหัด
ได้สาํ เร็ จ ดังนั้นควรสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อแบบฝึ กหัด
ที่ ใ ห้ข ้อ มู ล ป้ อนกลับ ในแต่ ล ะขั้น ตอนการเรี ย นรู้ เพื่ อ ทํา ให้
ผูเ้ รี ยนทราบว่าสิ่ งที่ตอบหรื อทําไปนั้นถูกหรื อผิดอย่างไร
2. จากความกระชับจนเกินไปหรื อการย่อของกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์ ในระหว่างเรี ยนหรื อสื่ อ/ตํารา ทําให้ผเู้ รี ยนที่มี
ความรู้พ้ืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ ไม่ดีอยู่แล้วไม่สามารถเรี ยนรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ที่ ส่งเสริ มกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
อย่างมีระบบ และมีคาํ อธิบายหรื อสัญลักษณ์ประกอบที่บอกกฎ
หรื อทฤษฎีประกอบอยูใ่ นกระบวนการซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
ได้ทบทวนความจําในการใช้กฎหรื อทฤษฎีต่างๆ และเป็ นการ
ฝึ กทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ [11]
กระทรวงศึ กษาธิ การ,

5.

6.

06

from:
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=6&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2
Fwww.siam.edu%2Fsiamedu_thai_mainpage%2Fimages
%2Fstories%2Farticle%2F2550_bus09.doc&ei=vD1eUu_j
AsH3rQe4t4GADw&usg=AFQjCNF54ZO02bfP2TQ6Xt
WDa4uDODZodg.
11. ชู ช าติ สี เทา สุ รพัน ธ์ ตั น ศรี วงษ์ และ พู ล ศั ก ดิ์ โกษี ย าภรณ์ .

ch

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ; สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา.
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ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561. 2554.
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บูรณาการผ่านเครื อ ข่ ายยบัณ ฑิ ตอุ ดมคติ ไ ทย: 1สู่ การตกผลึ กทาง
ปัญญา. 2551.
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กรุ งเทพมหานคร. 2525.
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คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านเวียงแก้ว
อําเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย โดยใช้เทคนิ คการสอนแบบร่ วม
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(คณิ ตศาสตร์).มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 2547.
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การศึกษาเปรียบเทียบความถนัดด้ านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชา ไฟฟ้า
เครื่องกล โยธา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
A comparison of the aptitude for reasoning ability of first year students in
electrical mechanical and civil fields in vocational certificate College of
Industrial Technology
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

06
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การวิจัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความถนัดด้ านเหตุผลเชิ งนามธรรม ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ า เครื่ องกล และโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ จํานวน 498 คน กลุ่มตัวอย่ างมีจาํ นวน 218 คนได้ จากตาราง Krejcie และ Morgan ทําการ
สุ่ มอย่ างง่ ายด้ วยวิธีจับฉลาก เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือแบบทดสอบวัดความถนัดด้ านเหตุผลเชิ งนามธรรม มีข้อคําถามจํานวน 50
ข้ อ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าเอฟ ผลวิจัยพบว่ าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบ
วัดความถนัดด้ านเหตุผลเชิ งนามธรรมของนักเรี ยนทั้งสามสาขาวิชาแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ คะแนน
เฉลี่ยของนักเรี ยนสาขาวิชาไฟฟ้ า ( X = 42.66, S = 2.40 ) และ นักเรี ยนสาขาวิชาโยธา ( X = 41.78, S = 2.98 ) สู งกว่ านักเรี ยน
สาขาวิชาเครื่ องกล ( X = 39.95, S = 4.44 )
คําสํ าคัญ: ความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรม, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Abstract
The purposes of this research were to compare the mean score of the first year students from the abstract
reasoning- ability aptitude test. 498 students were in electrical mechanic and civil fields of Vocational Certificate in
Technical Education College, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 218 samples from the table of
Krejcie and Morgan were random by drawing lots. The tool used was the abstract reasoning- ability aptitude test,
which contained 50 items. The analyzed statistics were mean, standard deviation and F value. The research result
revealed that the mean score of students in three fields was significantly different at the level of .05. The mean score of
electrical students ( X = 42.66, S = 2.40) and civil students ( X = 41.78, S = 2.98) were higher than the mechanical
students ( X = 39.95, S = 4.44).
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แตกต่ า งกัน เสมอเช่ น แตกต่ า งกัน ด้า นสมรรถภาพสมอง
(Mental
Ability) บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) ทัศ นคติ
(Attitude) ตลอดจนความสนใจ (Interest) และพฤติกรรม
อื่นๆ แต่ในบางครั้งครู ผูป้ กครอง หรื อแม้แต่ตวั นักเรี ยนเองก็
ไม่ทราบว่า ตนเองมีความสมรรถภาพสมองเด่นด้วยในด้านใด
จึ ง เป็ นการยากที่ จ ะเลื อ กเรี ย นสาขาใดเพื่ อ ให้เ หมาะสมกับ
ความสามารถของนัก เรี ย น แต่ถา้ คนที่ มี ค วามสามารถ หรื อ
ความถนัดด้านใดหากได้ประกอบอาชีพหรื ออาชีพหรื อทํางาน
ตามความสามารถและความถนัดของตนแล้วก็ย่อ มประสบ
ความสําเร็ จ ด้วยดี ในงานนั้นๆ ปั จ จุ บ ัน การสอบคัดเลื อ กเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะใช้คะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความถนัดทัว่ ไป (O-NET) มาประกอบการสอบคัดเลือก [8]
เนื่ องจากนั ก เรี ยนทั้ ง3สาขาวิ ช าที่ จะเรี ยนในด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จะต้องใช้จิตนาการมากในแต่ละสาขาจึ งได้
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความถนัด ด้า นเหตุ ผ ลเชิ ง นามธรรมของ
นัก เรี ย นทั้ง 3สาขาวิ ช า แต่ ก ารสอบคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อไม่มีขอ้ สอบวัดความถนัดทางด้านนี้
ผูว้ ิจัย จึ งทําการศึ ก ษาแบบทดสอบความถนัดด้านเหตุ ผลเชิ ง
นามธรรมของนักเรี ย นแต่ละสาขาวิชาเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
จัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยนที่มีความถนัดด้าน
เหตุผลเชิงนามธรรมที่แตกต่างกัน
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1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ก ํา ลัง มี พ ัฒ นาในทุ ก ๆ ด้า น
รัฐบาลได้มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็ นลําดับเรื่ อยมา
ตั้งแต่ ฉบับที่ 1 พุทธศักราช (2504-2509) มาถึงปั จจุบนั เป็ น
ฉบับที่ 11 พุทธศักราช ( 2555-2556) สิ่ งจําเป็ นอย่างหนึ่ งใน
การพัฒนาก็คือ การผลิ ตกําลังคนระดับกลางด้านอาชี วศึ กษา
[5] ดังที่กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดนโยบายที่จะสนับสนุ น
ด้า นวิ ช าการอย่ า งจริ งจัง เพื่ อ ต้อ งการให้ ก ารศึ ก ษาด้า นนี้
ตอบสนองความต้องการของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม อีกทั้งผลิตช่างฝี มือตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และอนาคต จึ ง กล่ า วได้ว่ า การศึ ก ษา เป็ น
การศึ กษาอาชี พที่ มุ่งเน้นผลิ ตผลิ ตกําลังคนในระดับต่างๆกัน
ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคมให้มากที่สุด สภาพ
การจัดการศึกษาในส่ วนของผูเ้ รี ยน จะพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู้ใน
วิชาสามัญตํ่า และการสอบคัดเลือกมักเน้นเรื่ องวิชาการมากกว่า
ทักษะและความถนัด การสอบคัดเลือกก็ไม่อาจกล่าวได้วา่ ใคร
เก่งในทางวิชาการหรื อด้านปฏิบตั ิ [7] ซึ่ งเป็ นปั ญหาอย่างหนึ่ ง
ในการเตรี ยมบุ คลเข้าสู่ อาชี พ คือ สถาบันการศึกษามักจะพบ
กับปั ญหาที่สําคัญอย่างหนึ่ งในด้านบุคคลส่ วนหนึ่ งที่ไม่พร้อม
จะศึกษาหรื อไม่พร้อมที่จะประกอบอาชีพนั้น ซึ่ งก็มีบางส่ วนก็
หันเหเปลี่ยนอาชีพโดยมินาํ ความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับปรุ งความ
เป็ นอยูช่ ีวิตของตน [10] ในการที่บุคลจะเลือกเรี ยนวิชาชีพใด
นั้นจึงต้องคํานึงถึงความสามารถ และความถนัดของตนเองเป็ น
ประการสําคัญ ทั้งนี้ เพราะความถนัดเป็ นเครื่ องชี้ศกั ยภาพและ
ความสามารถทางการเรี ยนรู้ของบุคลที่จะเลือกเรี ยนวิชา หรื อ
อาชีพที่ตนเองถนัด [ 6 ] และการพัฒนาแบบวัดความถนัดทาง
วิ ช าชี พ จะเป็ นเครื่ องมื อ ใช้ สํ า รวจ คั ด กรองผู้เ รี ยนที่ มี
ความสามารถด้านความถนัดหรื อคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์ใน
การเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในโรงเรี ยนนํา ร่ อ งทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี [ 9 ]
ในวงการศึกษาปั จจุบนั ต่างก็ยอมรับว่า การจัดการศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพนั้น จะต้อ งคํานึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค ลเป็ น
สํา คัญ ในธรรมชาติ ข องบุ ค ลแต่ ล ะคนจะมี บ างสิ่ งบางอย่า ง

N

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยจากแบบทดสอบความถนัด
ด้านเหตุผลเชิ งนามธรรมของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตร
วิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช า ไฟฟ้ า เครื่ องกล และโยธา ระดั บ
ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ นปี ที่ 1วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

3. สมมติฐานของการวิจัย
นัก เรี ย นในสาขาวิ ช าไฟฟ้ า เครื่ อ งกล และโยธา ระดับ
ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ นปี ที่ 1 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
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4. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

4.3 แบบทดสอบความถนัด
ความถนัดทัว่ ไปหรื อความถนัดทางการเรี ยน มักนิยาม
การวัดความสามารถด้าน ภาษา (Verbal) ความสามารถด้าน
ปริ มาณตัวเลข (Quantitative) และความสามารถด้านเหตุผล
(Reasoning) [4]

ส่ ว นการวัด ความถนัด เฉพาะหรื อ ความถนัด พิ เ ศษ
โดย มากจะมองในแง่ ค วามถนั ด ทางอาชี พ เฉพาะที่ ใ ช้
ความสามารถพิเศษกว่าอาชีพอื่นๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี กายกรรม
เป็ นต้น แบบทดสอบที่เคยสร้างกันมา ก็มีแบบวัดความสัมพันธ์
ของประสาทกลไกในร่ างกาย แบบทดวัดความถนัดทางเชิงกล
แบบทดสอบความถนัดทางงานเสมียน แบบทดสอบความถนัด
ทางศิลปะ และความถนัดด้านทางดนตรี เป็ นต้น

Ed

4.1 ความหมายของความถนัด
ความถนัด หมายถึง สมรรถวิสัย และทิศทางแห่ งความ
งอกงามของสมอง หรื อเป็ นขีดระดับความสามารถสู งสุ ดของบุ
คลที่ เ ขาอาจมี ไ ด้ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละฝึ กฝนในวิ ท ยาการและ
ทักษะ ต่างๆ ถ้าหากได้รับการสอน ฝึ ก และประสบการณ์ ที่
เหมาะสม [2]
ความถนัด หมายถึง คําว่าความถนัด (Aptitude) มีราก
ศัพ ท์ม าจาก Aptos ซึ่ งเป็ นภาษากรี ก แปลว่า เหมาะสมกับ
(Fitted For) [3] ซึ่ งนักจิตวิทยาและการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของความถนัดไว้แตกต่างกันออกไปตามแง่ที่แต่ละคนได้ศึกษา
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมี ความคล้ายกันมาก จะมี แตกต่างกันบ้าง
ในเรื่ องของรายละเอียด

ทางดนตรี ความถนัดทางศิลปะ ความถนัดเชิงเครื่ องกล ความ
ถนัดทางอาชีพ ความถนัดทางสังคม

06

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อ มี ค วามถนั ด ด้า นเหตุ ผ ลเชิ ง นามธรรมแตกต่ า งกัน ที่
นัยสําคัญระดับ.05

ch

4.4ผลการวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชัยณรงค์ เย็นศิริ [1] ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การศึกษา
เปรี ยบเทียบความถนัดด้านเหตุผลเชิ งนามธรรมของนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากําลัง
แผนกวิ ช าช่ า งยนต์ และแผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงานระหว่า ง
วิ ท ยาลั ย เทคนิ คขอนแก่ น วิ ท ยาลั ย เทคนิ คสกล และ
ผลการวิจัย เปรี ย บเที ย บ
วิท ยาลัย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี
ความสามารถด้า นเหตุ ผ ลเชิ ง นามธรรมของนัก เรี ย นระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1
โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดความ
ถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรม ของนักเรี ยนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ า
กําลัง( X = 30.94, S = 9.0 ) มากกว่าแผนกวิชาช่างยนต์ ( X
= 25.95, S = 9.79 ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และคะแนนเฉลี่ยแผนกวิชาช่างยนต์ กับ แผนกช่างกลโรงงาน
( X = 27.97, S = 10. ) มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่างกัน แต่คะแนน
เฉลี่ยแผนกวิชาไฟฟ้ ากําลัง ( X = 30.94, S = 9.0 ) กับแผนก
วิชาช่างกลโรงงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยแผนกวิช าช่ างไฟฟ้ ากําลังมี ค วามถนัด มากกว่าแผนก
วิชาช่างยนต์ และมีความถนัดมากกว่าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แต่ มี แ นวโน้ม ว่า วิช าช่ า งกลโรงงานจะมี ค วามถนัด มากกว่า
แผนกวิชาช่างยนต์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีปฏิกิริยาร่ วมกัน
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4.2 ประเภทของความถนัด
เนื่ อ งจากความถนัด เป็ นสมรรถภาพที่ ส อดคล้อ งกับ
งานหรื อกิจกรรมที่จะทํา ถ้าใครมีความถนัดในด้านใดมากก็จะ
สามารถทํางานหรื อทํากิจกรรมทางด้านนั้นได้ดี งานบางกลุ่ม
จึงต้องใช้ความถนัดที่สอดคล้องกัน จึงจะทําได้ดี [9] จึงอาจ
แบ่ ง ความถนัด เป็ นประเภทได้ห ลายประเภท อาจแบ่ ง เป็ น
ประเภทกว้างๆ ว่าความถนัดทัว่ ไปที่เป็ นความสามารถที่ใช้กบั
กิจกรรมทัว่ ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจงกับงานใดงานหนึ่ ง จึ งนิ ยม
แบ่งความถนัดออกเป็ น 2 ประเภทคือ
4 .2 .1 ความถนั ด ทางการเรี ยน (Scholastic
Aptitude) เป็ นความสามารถของบุ ค ลในการเรี ย นรู ้ วิ ช าการ
ทัว่ ไปในโรงเรี ยน วิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยลัย ความถนัดที่
เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนยังมี ลกั ษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึ งกับ
ความถนัดทางการเรี ยนอีกหลายชนิ ด เช่น ความทางวิชาการ
ความถนัดต่อการเรี ยนรู้ ความถนัดเชิงการศึกษา
4.2.2 ความถนัดจําเพาะหรื อความถนัดพิเศษ
(Special or Specific Aptitude) เป็ นความถนัดโดยเฉพาะแต่
ละอย่างหรื อความถนัดทางอาชี พเฉพาะอย่าง เช่น ความถนัด
NCTechEd06TEM07
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ระหว่างสถานศึกษากับแผนกวิชาอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นั้นคือ สถานศึกษาและแผนกวิชามีอิทธิ พลร่ วมกัน
ต่ อ ความถนั ด ด้ า นเหตุ ผ ลเชิ ง นามธรรม นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นปี ที่ 1 มีความถนัดด้านเหตุผลเชิ ง
นามธรรมต่างกันเนื่ องมาจากเรี ยนในแผนกและสถานศึกษาที่
ต่างกัน

df (2,215)
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดจากแบบทดสอบความถนัดด้าน
เหตุผลเชิ งนามธรรมเป็ นนักเรี ยน สาขาวิชาไฟฟ้ า ( X =
42.66, S = 2.40 ) คิดเป็ นร้อยละรองลงมาคือนักเรี ยน
สาขาวิชาโยธา( X = 41.78, S = 2.98 ) คิดเป็ นร้อยละและ
ตํ่าสุ ดเป็ นนักเรี ยนสาขาวิชาเครื่ องกล ( X = 39.95, S = 4.44 )
คิดเป็ นร้อยละโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
.05
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่
ของนักเรี ยนสาขาวิชาไฟฟ้ า เครื่ องกล โยธา
สาขาวิชา
ไฟฟ้ า เครื่ องกล
โยธา
42.66
39.95
41.78
X
ไฟฟ้ า 42.66
2.71*
0.88
เครื่ องกล 39.95
1.83*
โยธา 41.78
*  .05
=

5. วิธีการวิจัย
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5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 สาขาวิชาไฟฟ้ า สาขาวิชาเครื่ องกล
และสาขาวิชาโยธา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวม 498 คน
แยกเป็ นสาขาวิชาช่างไฟฟ้ า 141 คน สาขาช่างเครื่ องกล
จํา นวน 252 คน และสาขาช่ า งโยธา 105 คน กลุ่ ม ตัว อย่า ง
จํานวน 218 คนโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan R.V.
Krejcie และ D.W. Morgan สุ่ มด้วยวิธีการจับฉลากกลุ่ม
ตัว อย่า งคิ ด เป็ นร้ อ ย 43.78 ของประชากรจํา แนกเป็ นกลุ่ ม
ประชากรในสาขาวิชาไฟฟ้ า จํานวน 62 คน สาขาวิชาเครื่ องกล
จํานวน 110 คน และสาขาวิชาโยธา จํานวน 46 คน

ch

*  .05
=

C
Te

จากตารางที่ 2 พบความแตกต่ า งของคะแนนค่ า เฉลี่ ย
ระหว่ า งนั ก เรี ยนสาขาวิ ช าไฟฟ้ า กับ สาขาวิ ช าเครื่ องกล
( X =2.71*) และนัก เรี ย นสาขาวิช าโยธา กับ สาขาวิช า
เครื่ องกล ( X =1.83*) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ใช้แ บบทดสอบความถนัด ด้า นเหตุ ผ ลเชิ ง นามธรรม
ของ ชัย ณรงค์ เย็นศิ ริ ซึ่ งประกอบด้วยคําถามจํานวน 50 ข้อ
ชนิ ด 5 ตัว เลื อ กให้ เ วลาทํา 40 นาที แต่ ล่ ะ ข้อ มี ภ าพ 4 ภาพ
เรี ยงลําดับทางซ้าย ผูต้ อบต้องพิจารณาว่าจะใช้หลักการใดใน
การเลือกภาพที่ 5 ซึ่ งอยูท่ างด้านขวา
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความถนัด
ด้านเหตุผลเชิ งามธรรมของนักเรี ยนสาขาวิชาไฟฟ้ า เครื่ องกล
โยธา
F
กลุ่มตัวอย่าง
N
S .D.
X (%)
สาขาวิชาไฟฟ้ า
62 42.66 (85.32) 2.40
สาขาวิชา
11.17∗
110 39.95 (79.9) 4.44
เครื่ องกล
สาขาวิชาโยธา
46 41.78 (83.56) 2.98
รวม
218

N

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ ผลการวิจยั ความ
ถนัดด้านเหตุผลเชิ งนามธรรมของนักเรี ยนในสาขาวิชาไฟฟ้ า
เครื่ องกล และโยธา ระดั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ ยจาก
แบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักเรี ยน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ ามีค่าสู งกว่านักเรี ยนสาขาโยธาและนักเรี ยน
สาขาวิชาเครื่ องกลตามลําดับ โดยที่คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยน
สาขาวิชาไฟฟ้ าต่างจากนักเรี ยนสาขาเครื่ องกล ส่ วนคะแนน
เฉลี่ยของนักเรี ยนสาขาวิชาไฟฟ้ าไม่ต่างจากนักเรี ยนสาขาวิชา
โยธาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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8. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. มหาวิ ท ยาลัย ควรนํา คะแนนที่ ไ ด้จ ากการสอบวัด
ความถนัดด้านเหตุผลเชิ งนามธรรมมาประกอบเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเพื่อให้มีการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ผูส้ อนควรเพิ่มแบบฝึ กหัดเพื่อพัฒนาทักษะด้านเหตุ
เชิงนามธรรมให้กบั นักเรี ยนสาขาวิชาเครื่ องกล
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การวิจัยครั้ งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสั มฤทธิ์ เชิ งเปรี ยบเที ยบระหว่ างนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พกับหลักสู ตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ สถิติเชิ งเปรี ยบเที ยบจากกลุ่มตัวอย่ างสองกลุ่ม ข้ อมูลที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ คือผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่ างสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่ น โดยนําผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่ างมาวิเคราะห์ เป็ นรายวิชา จากนั้นจัดกลุ่ม
รายวิชาทั้งหมดออกเป็ น 3 หมวดวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร ได้ แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชี พเฉพาะและหมวดวิชาเลือก
เสรี หลังจากนั้นเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวม ของนักศึ กษาที่ สําเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
จํานวน10 คนและหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 8 คน จากการวิเคราะห์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชี พเฉพาะ หมวด
วิชาเลือกเสรี และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวมพบว่ านักศึ กษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พกับหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอน
ปลาย มีความรู้ ความสามารถไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลจากการวิเคราะห์ หมวดวิชาที่ มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งสุ ดคือหมวดวิชาชี พเฉพาะ รองลงมาคือหมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาที่ มีผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํา่ สุ ดคือหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป
คําสํ าคัญ: ผลสัมฤทธิ์เชิงเปรี ยบเทียบ หลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 5 ปี )
Abstract
The objective of this research is to present the achievement in comparison between secondary students and
vocational students by using the statistical comparison of two sample groups. The data used in this analysis is the
academic achievement of sample student groups whom belonged to Electronics Engineering and Telecommunication,
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Faculty of technical education, Rajamangala University of technology Isan, Khonkaen campus. The learning
achievement of sample students were analyzed as subjects then all courses are grouped into three categories. Courses
categorized following the curriculum that is the General Education Course, Specific Professional Course and Free
Electives Course. In the category of General Education Course and Specific Professional Course can be categorized
into subgroups again to understand the finer details even more. The results of the analysis average learning
achievement of sample groups showed that students who graduated Certificate of Vocational Education (Voc. Cert.)
had the average score negligibly higher than students who graduated secondary school (Grade 6) and also found that
Vocational students and the Secondary school student have similar efficacy not a significant difference. The result of
categories with the highest learning achievement is Specific Professional courses. Minor is Free Elective Courses and
the last one is General Education Courses. Obtained data can be used for students enrolling in the further.

06

Keyword: comparative study, Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.5 years).

พบว่า ปั จจุบนั จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษามีจาํ นวนลดน้อยลง
โดยไม่ทราบสาเหตุ แน่ ชัด ผูว้ ิจัยได้ต้ งั สมมุ ตฐานเบื้ องต้นว่า
เหตุ ผลอาจเนื่ อ งมาจากความรู้ พ้ืนฐานของนักศึ กษาที่ รั บ เข้า
ศึ กษาทั้ง 2 แบบ ว่าพื้นฐานของนักศึ กษาระบบใดมี ปัญ หาที่
เกิดขึ้นในการเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่
ผูว้ ิ จัย จึ ง เล็ง เห็ น ว่า ควรมี ก ารหาค่ า เปรี ย บเที ย บระหว่า ง
นัก ศึ ก ษา 2 กลุ่ ม โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ [3] จากกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งสองกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ประกอบด้ว ย ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ตั ว อย่ า งของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และ
โทรคมนาคม คณะครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่ งแบ่งรายวิชา
ตามโครงสร้ า งหลัก สู ต รครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
พุท ธศักราช 2548 เพื่อให้ได้ท ราบถึ งความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนักศึกษา และใช้เป็ นฐานข้อมูลในการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อไป
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1. บทนํา
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1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในแต่ละสังคมแต่ละประเทศชาติ
มี เ ป้ าหมายที่ ค ล้า ยคลึ งกัน ได้แ ก่ การพัฒ นาผูเ้ รี ย นหรื อ ผูร้ ั บ
การศึ ก ษาให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ข้ ึ น ทั้ง ด้า น
สติ ปัญญา อารมณ์ความรู้ สึกหรื อคุณธรรมด้านจิ ตใจ ความมี
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 [1] ซึ่ งเป็ นกฎหมายการศึ กษาฉบับปฏิ รู ป
การศึกษาในยุคปั จจุบนั ที่เป็ นแม่บทในการกําหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาของชาติไทย โดยมีสาระสําคัญที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยน
เป็ นศู น ย์ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู้ จากการปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ให้ทุกส่ วนราชการให้
ความสําคัญ ในเรื่ อ งคุ ณภาพ โอกาส การมี ส่ ว นร่ ว มทางการ
ศึ กษาและร่ วมขับเคลื่อนโดยพร้ อมเพียงกันนั้น และเป็ นการ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดผลและประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
เพื่อ เป็ นการสนองนโยบายดังกล่ าว ทางสาขาครุ ศ าสตร์
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ใน
ฐานะสถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ดทํา การสอนหลัก สู ต รครุ ศาสตร์
อุ ตสาหกรรมบัณฑิ ต (ค.อ.บ. 5 ปี ) [2] มาตั้งแต่ปี 2549 โดย
เปิ ดรั บ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) ด้านช่างอุตสาหกรรม และหลักสู ตรมัธยมศึ กษาตอน
ปลาย (ม.6) เข้าศึ กษาในหลักสู ตรนี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั
NCTechEd06TEM08

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา
หลัก สู ต รครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต ที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษา
ระดับประกาศนี ย บัตรวิชาชี พกับนักศึ กษาที่ สําเร็ จการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ศึกษาใหม่ 2. วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาศึกษาในภาควิชา
และ 3. ความขยัน และความเอาใจใสในการเรี ยนของตัว
นักศึกษาเอง

่ วข้ อง
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย
2.1 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเหตุและผล
การวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบเหตุและผล เป็ นการวิจยั เหตุผลเชิง
ประจักษ์จากเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้ นแล้วในอดี ต นักวิจัยจึ งไม่ได้
ควบคุมตัวแปรอิสระ การอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามจึ งไม่มีทิศทางแน่ นอน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง
การวิจยั เชิงเปรี ยบเหตุและผลนั้นเป็ นการวิจยั หาสาเหตุจากสิ่ งที่
เกิดขึ้นแล้ว เพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลโดยการสังเกต
จากสภาพจริ งที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาย้อยไปในอดีต เพื่อค้นหาว่ามี
ปั จ จั ย หรื อตั ว แปรใดบ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมหรื อ
สภาวการณ์ น้ ัน ซึ่ งโดยธรรมชาติ แ ล้ว ก็เ ป็ นการยากที่ จ ะหา
สาเหตุของสิ่ งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต

3. วิธีดาํ เนินการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ น
ตามขั้นตอนดังนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ แ ละโทรคมนาคม หลั ก สู ตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.5 ปี ) คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่
รับเข้าศึกษา ปี การศึกษา 2551 จํานวน 18 คน ซึ่ งเป็ นนักศึกษา
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ จํานวน 10 คน และนักศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 8 คน
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฐิ ติพงษ์ เลิ ศวิริยะประภา และคณะ[4] ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ เชิงเปรี ยบเทียบระหว่างนักศึกษาโครงการ
เรี ยนดีกบั นักศึกษาโครงการปกติ โดยใช้สถิติเชิ งเปรี ยบเทียบ
จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์คือผลการ
เรี ยนของนักศึ กษากลุ่มตัวอย่างของภาควิชาครุ ศาสตร์ ไฟฟ้ า
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนื อ โดยนํา ผลการเรี ย นของนัก ศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่างมาเฉลี่ยรวมกันทั้งชั้นปี และวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ เป็ น
รายวิชาโดยแยกรายวิชาต่าง ๆ ออกเป็ น 2 ประเภทกลุ่มวิชาคือ
กลุ่ ม วิช าพื้ น ฐาน และกลุ่ม วิช าวิศ วกรรม ซึ่ ง จากผลคะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่านักศึกษาโควตามีผลการ
เรี ยนเฉลี่ยที่ดีกว่านักศึกษาสอบตรงอยูเ่ ล็กน้อยและยังพบอีกว่า
นักศึกษาสอบตรงและนักศึกษาโควตา มีความรู้ความสามารถที่
ใกล้เคี ยงกันไม่ แตกต่างกัน อย่างเป็ นนัย สําคัญ โดยมี ผลการ
เรี ยนเฉลี่ ย อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ถึ ง ค่ อ นข้า งตํ่า คื อ อยู่ใ นช่ ว ง
คะแนนเฉลี่ย 1.5 ถึง 2.5 หรื อ D+ ถึง C+ ซึ่ งจากผลการ
วิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ยนเฉลี่ ย ของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ดัง กล่ า วใน
งานวิจยั นี้ ทาํ ให้สามารถสรุ ปประเด็นปั ญหาที่อาจเป็ นสาเหตุ
ของการได้ผ ลการเรี ย นที่ ไม่ ดี จ นอาจทํา ให้จ าํ นวนนัก ศึ ก ษา
ลดลงเนื่ อ งจากการออกกลางคัน ได โดยสาเหตุ ดัง กล่ า ว
สามารถ กล่ า วโดยสรุ ปได้ 3 ประเด็ น คื อ 1. ขั้น ตอนและ
กระบวนการในการปรับพื้นฐานความรู้ ของนักศึกษาที่เข้ามา
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3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 ทําหนังสื อถึงฝ่ ายบริ การวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อขอข้อมูลผลการเรี ยนของนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสู ตร
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
และโทรคมนาคม ปี การศึกษา 2551 ถึง 2555 มาวิเคราะห์
3.2.2 จัดแยกผลการเรี ยนของนักศึกษาออกเป็ นรายวิชา
เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบตั ิงานผูว้ ิจยั จึ งสร้างตารางกรอกผล
การเรี ยนออกเป็ นรายวิชาตามแผนการเรี ยน โดยทําการเปลี่ยน
ผลการเรี ยนจากตัว อัก ษรให้ เ ป็ นตัว เลข ดัง ต่ อ ไปนี้ A=4
B+=3.5 B=3 C+=2.5 C=2 D+=1.5 D=1 F=0 จากนั้นนําค่า
ตัวเลขบันทึกลงตาราง
3.2.3 นําผลการเรี ยนที่แยกออกเป็ นรายวิชาจาก 3.3.2
มาจัด กลุ่ ม เป็ นหมวดวิ ช าตามโครงสร้ า งหลัก สู ต ร เพื่ อ ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลในการเปรี ยบเทียบเป็ นหมวดวิชา
3.2.4 แยกกลุ่ม นัก ศึ ก ษาที่ สําเร็ จ การศึ กษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พและนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายออกจากกัน โดยใช้ขอ้ มูลประวัติการรับ
สมัครเข้าเรี ยนของนักศึกษา
3.2.5 นําผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนขอนักศึกษาสองกลุ่ม
มาเปรี ยบเที ย บกัน เพื่ อ ทํา ให้ ท ราบถึ ง ความแตกต่ า งของ
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4.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

Ed

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้ด าํ เนิ น การด้ว ยเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ โดยใช้โ ปรแกรม
SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
3.3.1 ใช้การหาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3.3.2 ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบโดย
ค่าสถิติ t-test independent

เท่ากับ 2.93 รองลงมาคือหมวดวิชาเลือกเสรี มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ
2.50 ส่ วนหมวดวิชาที่ได้เกรดเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 ผลการเรี ยนกลุ่มของนักศึกษาที่
สําเร็ จการศึ กษาระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหมวดวิชาที่ ได้
เกรดเฉลี่ ย สู งสุ ดคื อ หมวดวิชาชี พ เฉพาะ มี เ กรดเฉลี่ ยเท่ ากับ
2.93 รองลงมาคือหมวดวิชาเลือกเสรี มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.50
ส่ วนหมวดวิชาที่ได้เกรดเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มี
เกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.21
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นักศึ กษาทังสองกลุ่ม โดยนําเอาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นมา
เปรี ยบเทียบกัน ซึ่ งประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวด
วิชาชีพเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เฉลี่ยรวม

4. ผลการดําเนินการวิจัย
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ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการ แยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึกษาออกเป็ นรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสู ตร ทําการ
แยกกลุ่ ม ของนัก ศึ ก ษาเพื่ อ ทํา การเปรี ยบเที ย บ โดยทํา การ
วิเคราะห์ตามกลุ่มของหมวดวิชา และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวมของนักศึกษา ตามแผนภูมิดงั ต่อไปนี้

N

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนตามหมวดวิชาตาม
โครงสร้ างหลักสู ตร

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของหมวดวิชาตาม
โครงสร้างหลักสู ตร

จากภาพที่ 1 หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตรครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรมบัณ ฑิ ต (ค.อ.บ.5
ปี ) สาขาวิ ช าวิศ วกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคมประกอบด้วย 3 หมวดวิชา
ได้แก่ หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป หมวดวิชาชี พเฉพาะและหมวด
วิชาเลือกเสรี ซึ่ งผลการวิเคราะห์มีดงั นี้ ผลการเรี ยนกลุ่มของ
นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวด
วิชาที่ ได้เกรดเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อหมวดวิชาชี พเฉพาะ มีเกรดเฉลี่ย
NCTechEd06TEM08

ภาพที่ 2 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนตามกลุ่มรายวิชาของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

จากภาพที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ประกอบด้วยกลุ่ม
รายวิชาจํานวน 5 กลุ่ม รายวิชา ได้แ ก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่ ม รายวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ ม รายวิ ช าภาษา กลุ่ ม รายวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ และกลุ่ ม วิ ช าพลศึ ก ษาและ
นันทนาการ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ มีดงั นี้ ผลการเรี ยนกลุ่มของ
นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ กลุ่ม
วิชาที่ได้เกรดเฉลี่ยสู งสุ ดคือกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มีเกรดเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 รองลงมาคือกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มี
เกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, กลุ่มวิชามนุ ษย์ศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57, กลุ่มวิชาภาษา มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ส่ วนกลุ่ม
วิ ช าที่ ไ ด้ เ กรดเฉลี่ ย ตํ่า สุ ดคื อ กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิ ต ศาสตร์ มี เ กรดเฉลี่ ย เท่ า กับ 1.54 ผลการเรี ย นกลุ่ ม ของ
นักศึกษาที่ สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
วิชาที่ ได้เกรดเฉลี่ยสู งสุ ดคือกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มีเกรดเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 รองลงมาคื อกลุ่มวิชามนุ ษย์ศาสตร์ มี เกรดเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.33, กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มีเกรดเฉลี่ย
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ทางการศึกษา ซึ่ งผลการวิเคราะห์มีดงั นี้ ผลการเรี ยนกลุ่มของ
นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ กลุ่ม
วิ ช าที่ ไ ด้เ กรดเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม วิ ช าการฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู มี เ กรดเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.93 รองลงมาคื อ กลุ่ ม วิ ช า
การศึกษาพื้นฐาน มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.49, กลุ่มวิชาการศึกษา
ประยุกต์ มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่ วนกลุ่มวิชาที่ได้เกรดเฉลี่ย
ตํ่าสุ ดคือกลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.97
ผลการเรี ยนกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาที่ ได้เกรดเฉลี่ยสู งสุ ดคือกลุ่ม
วิชาการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู มี เกรดเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93
รองลงมาคื อ กลุ่ ม วิ ช าการศึ ก ษาพื้ น ฐาน มี เ กรดเฉลี่ ย เท่ า กับ
3.49, กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์ มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ส่ วน
กลุ่มวิชาที่ได้เกรดเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือกลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา มี
เกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.97

เท่ากับ 3.27, กลุ่มวิชาภาษา มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 ส่ วนกลุ่ม
วิ ช าที่ ไ ด้ เ กรดเฉลี่ ย ตํ่า สุ ดคื อ กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 1.60
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4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชาของ
หมวดวิชาชีพเฉพาะ

ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนตามกลุ่มรายวิชาของหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป

Ed

จากภาพที่ 3 หมวดของวิชาชีพเฉพาะได้แบ่งย่อยออกเป็ น 2
กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการศึกษาและกลุ่มวิชาทางวิศวกรรม
ซึ่ งผลการเรี ยนกลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ได้เกรดเฉลี่ยสู งกว่านักศึกษาที่สําเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ทั้ งกลุ่ ม วิ ช าทาง
การศึกษาและกลุ่มวิชาทางวิศวกรรม ซึ่ งได้แสดงรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ตามภาพที่ 4 และภาพที่ 5
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4.5 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชาทาง
วิศวกรรม หมวดวิชาชีพเฉพาะ

4.4 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชาทาง
การศึกษา หมวดวิชาชีพเฉพาะ

ภาพที่ 5 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนกลุ่มวิชาทางวิศวกรรม หมวด
วิชาชีพเฉพาะ

N

จากภาพที่ 5 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมซึ่ งอยู่ภายในหมวด
วิ ช าชี พ เฉพาะได้แ บ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม วิ ช าย่อ ยจํา นวน 3 กลุ่ ม
ได้แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม กลุ่ ม วิ ช าบัง คบทาง
วิศวกรรม และกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ซึ่ งผลการวิเคราะห์
มีดงั นี้ ผลการเรี ยนกลุ่มของนักศึกษาที่ สําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ กลุ่มวิชาที่ได้เกรดเฉลี่ยสู งสุ ดคือกลุ่ม
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม มี
เกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 ส่ วนกลุ่มวิชาที่ ได้เกรดเฉลี่ยตํ่าสุ ดคื อ
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม มี เกรดเฉลี่ ยเท่ากับ 2.21 ผลการ
เรี ยนกลุ่มของนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่ ม วิ ช าที่ ไ ด้เ กรดเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กทาง
วิศวกรรม มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 รองลงมาคือกลุ่มวิชาบังคับ

ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนกลุ่มรายวิชาทางการศึกษา หมวด
วิชาชีพเฉพาะ

จากภาพที่ 4 กลุ่มวิชาทางการศึกษาซึ่ งอยูภ่ ายในหมวด
วิ ช าชี พ เฉพาะได้แ บ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม วิ ช าย่อ ยจํา นวน 4 กลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มวิชาการศึกษาพื้นฐาน กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต์
กลุ่ ม วิ ช าการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ละกลุ่ ม วิ ช าเลื อ ก
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ภาพที่ 6 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวม

6. กิตติกรรมประกาศ

Ed

จากภาพที่ 6 ผลการเรี ยนเฉลี่ยรวมของนักศึกษาที่สําเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พสู งกว่ า ระดั บ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ซึ่ งนัก ศึ ก ษาที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเฉลี่ ย รวม
เท่ากับ 2.96 ส่ วนนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.74
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน

อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตขอนแก่ น จากการ
เปรี ยบเที ย บตามผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ ย รวมพบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
เนื่ องจากผูว้ ิจัยได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป หมวดวิชาชี พเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวม เท่านั้น จากการ
สั ง เกตการณ์ ข องผูว้ ิ จัย ได้พ บว่า จํา นวนนัก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้า มี
จํานวนน้อยลง และจํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน ผูว้ ิจยั จึงมี
แนวคิดว่าควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
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ทางวิศวกรรม มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 ส่ วนกลุ่มวิชาที่ได้เกรด
เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด คื อ กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม มี เ กรดเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.01
4.6 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลีย่ รวมของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง

ch

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติที [5]
Mean
2.96
2.74

Std. Deviation t
0.78
0.11
0.84

Sig. (2-tailed)
0.91
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กลุ่ม
ปวช.
ม. 6

ขอขอบคุ ณ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่สนับสนุนงบ
ในการทําวิจยั ในครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณคณาจารย์สาขาครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คณะครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน วิทยาเขตขอนแก่ น
งานบริ การวิ ช าการและงานทะเบี ยน ที่ ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
ประกอบการวิจยั งานวิจยั นี้ประสบความสําเร็ จลุล่วงด้วยดี

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ .05

N

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า
นัก ศึ ก ษาที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 2.96 มี ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.78 ส่ วนนักศึกษาที่ สําเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยรวม เท่ากับ
2.75 มี ค่ า มี ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.84 ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึ กษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

[3]

[4]

5. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
บทความวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอ ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึ กษาหลักสู ตรครุ ศ าสตร์ อุ ตสาหกรรม
บั ณ ฑิ ต (ค.อ.บ. 5 ปี ) ส าขาครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
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[5]
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดเครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า
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Factor Affected Learning Achievement of Students in Major of
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บทความนี น้ าํ เสนอผลการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่ อผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า เพื่ อให้ ทราบถึง
ปั ญหาและเสนอแนวทางปรั บปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน กลุ่มตั วอย่ างเป็ นนั กศึ กษาวิ ชาเอกเทคโนโลยี ไฟฟ้ าอุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 30 คน และอาจารย์ 3 คนโดยเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม ผลการศึ กษาพบว่ า ผู้สอนและผู้เรี ยน
เห็ นตรงกันว่ าปั จจั ยสําคัญได้ แก่ ผู้เรี ยนมี ความรู้ พื น้ ฐานด้ านทฤษฎี ตาํ่ สื่ อและวิ ธีการสอนของอาจารย์ ไม่ น่าสนใจ อุปกรณ์ การ
ทดลองไม่ เพียงพอกับจํานวนนักศึ กษา และอาจารย์ ดูแลการปฏิ บัติได้ ไม่ ทั่วถึง จึ งเสนอแนวทางปรั บปรุ งโดยควรจัดให้ นักศึกษาได้
เรี ยนปรั บพืน้ ฐานก่ อนเรี ยนในสาขาวิชานี ้ และจัดระบบการแบ่ งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งใช้ โปรแกรมจําลองด้ านเครื่ องมือ
วัด เพื่อเป็ นการเพิ่ มความเข้ าใจ และดึ งดูดความสนใจได้ มากยิ่งขึน้ โดยมีประเด็นที่ ผ้ ูเรี ยนและผู้สอนคิ ดเห็นต่ างกันคื อเรื่ องความ
พร้ อมของใบงานการทดลอง ผู้วิจัยจึ งเสนอแนะให้ มีการปรั บปรุ งรายละเอียดของใบงานให้ ชัดเจนและเป็ นขัน้ ตอนให้ มากยิ่งขึน้
คําสํ าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาการวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
Abstract
This paper presents a study of the academic curriculum and Electrical Measurements and Instruments, in order to
be adopted for improving teaching and learning. The data for analysis were provided from a total of 30 students and 3
teachers in major of electrical Industrial Technology, Songkla Rajabhat University with using the questionnaire. The
results showed that teachers and students go along with the main factors affecting for learning achievement that
included the low basic theory knowledge of the student, the insufficient equipment for the number of students and the
incomprehensive supervision from teacher for a lot of students per room. The proposed improvements should enable
students to learn the basics before learning in this field, classification system and to conduct experiments. And also uses
the stimulator to increase understanding and attracting of students. The different issue from discussing of students and
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teachers is the availability of the experimental work. Thus, the researchers suggest that the detail of work should
obviously improve and be a step further.
Keyword: Learning Achievement, Electrical Measurements and Instruments.
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การพัฒนาประเทศ ท่ า มกลางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อ ง
และการศึ กษาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ วในยุค แห่ ง การ
เรี ยนรู้ การพัฒ นากํา ลัง คนของประเทศให้ มี คุ ณ ภาพจึ ง มี
ความสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา ซึ่ งเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่
รั บผิดชอบต่อการจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึ กษา ตาม
ปรัชญา “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการของท้องถิ่น” [1] มีการจัด
การศึ ก ษาหลัก สู ต รเทคโนโลยีบ ัณฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ และ และมีทกั ษะ
ในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
ในท้องถิ่นได้อย่างมี คุณภาพ [2] ปั ญหาเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาเป็ นปั ญหาที่สําคัญประเด็นหนึ่ งใน
การจัด การศึ ก ษาที่ ย ัง ต้อ งเร่ งปรั บ ปรุ ง จากข้อ มู ล ผลการ
ประเมินคุณภาพปี 2552 ของสํานักเลขาธิ การการศึกษา โดย
การรายงานของ ทิ ศนา แขมมณี [3] พบว่า การจัดการศึ กษา
ไทยยัง ต้อ งปรั บ ปรุ ง ทั้ง การเรี ย นการสอน และคุ ณ ภาพของ
นักศึกษา ดังนั้น นักวิชาการด้านการศึกษาจึงได้มีการศึกษาวิจยั
ถึงสภาพปั ญหาและเทคนิ ควิธีการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการ
สอนอย่างกว้างขวาง [4]
สําหรั บการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิ ต (ต่อเนื่ อง) วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุ ตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่ งรั บนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง เข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี การเรี ยนในรายวิชาการวัดและเครื่ องมื อ วัดทาง
ไฟฟ้ า ซึ่ งนักศึกษาต้องเรี ยนรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานเครื่ องมือวัด
โครงสร้าง หลักการทํางานและการนําไปใช้งานของเครื่ องวัด
ไฟฟ้ าต่างๆ [2] ซึ่ งเป็ นความรู้ และทักษะหลักสําหรั บวิชาชี พ
ด้า นไฟฟ้ า แต่ จ ากการสํา รวจผลการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาใน
รายวิชานี้ ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา ได้แก่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2554

จากนักศึ กษา 76 คน พบว่า นักศึ กษามี ผลการเรี ยนที่อยู่ใน
ระดับตํ่า โดยในปี 2553 นักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนใน
ระดับ D+ โดยมีจาํ นวนมากถึง 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.53
และในปี 2554 นักศึกษาส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยนในระดับ D
โดยมีจาํ นวนมากถึง 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.74 ของนักศึกษา
ทั้งหมด โดยไม่มีผไู้ ด้รับผลการเรี ยน A ทั้งสองปี การศึกษา ซึ่ ง
การที่ ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่าในรายวิชาเครื่ องมื อ
วัดไฟฟ้ า จะเป็ นผลกระทบในการเรี ยนวิชาอื่น ๆ ของนักศึกษา
อันเนื่ องจากความรู้และทักษะวิชานี้ เป็ นที่ตอ้ งใช้ในการเรี ยน
วิชาอื่น ๆ อีกด้วย ผูว้ ิจยั เล็งเห็นความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะทํ า การวิ จั ย ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นในรายวิช าการวัด และเครื่ อ งมื อ วัด
ไฟฟ้ า เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของ
รายวิชาต่อไป
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1. บทนํา
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2. วิธีการดําเนินงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 การศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ นเพือ่ เตรียมการวิจัย
ศึ ก ษาเอกสารรายงานสรุ ป ผลการจัด การศึ ก ษานักศึ ก ษา
เอกสารผลการเรี ยนของนักศึกษาวิชาเอกโปรแกรมเทคโนโลยี
ไฟฟ้ าอุตสาหกรรม การประมวลเอกสารตํารา งานวิจยั ปั จจัยที่
มีผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 การกําหนดประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลั ก สู ตรเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า
อุ ต สาหกรรม และอาจารย์ผูส้ อนวิ ช าเอกเทคโนโลยีไ ฟฟ้ า
อุตสาหกรรม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการวัดและเครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
หลั ก สู ตรเทคโนโลยี บ ั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกเทคโนโลยี ไ ฟฟ้ า
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ด้านวิธีการสอนของอาจารย์ ผูเ้ รี ยนเห็นว่าอาจารย์ใช้การ
สอนแบบบรรยายร้อยละ 51.7 แบบสาธิตร้อยละ 34.5 การถาม
ตอบร้อยละ 9.20 และการให้คน้ คว้าร้อยละ 5.2
กิจกรรมที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิได้แก่ การทํารายงานร้อยละ 51.8
ทดลอง ร้ อ ยละ 33.9 ตอบคํา ถาม ร้ อ ยละ 7.1 และทํา
แบบฝึ กหัด ร้อยละ 7.1
เครื่ องมื อ วัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ อ าจารย์ใช้ ได้แ ก่
ข้อสอบอัตนัย ร้อยละ 90.3 และข้อสอบแบบเติมคําร้อยละ 9.7
ความรู้สึกของนักศึกษาก่อนการเรี ยน ก่อนเรี ยน รู้สึกอยาก
เรี ยนร้อยละ 23.30 เฉยๆ ร้อยละ 73.30 และไม่ชอบร้อยละ 3.3
ในระหว่างเรี ยน รู้สึกกระตือรื อร้นร้อยละ 16.70 เฉยๆ ร้อยละ
46.70 และเบื่อหน่ าย ร้อยละ 36.70 ความรู้สึกหลังเรี ยน รู้สึก
ชอบร้อยละ 20 เฉยๆ ร้อยละ 66.70 และไม่ชอบร้อยละ 13.30
แสดงดังตารางที่ 1

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปี ที่ 4 จํานวน
30 คน และอาจารย์ผสู้ อนจํานวน 3 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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2.3 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม แบ่ งเป็ น 2
แบบ ดังนี้
2.3.1 แบบสอบถามผูเ้ รี ยน ได้ผ่านการตรวจสอบ
พิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
มีค่าเท่ากับ 0.84 โดยแบ่งเป็ น มีท้ งั หมด 4 ตอน คือ ตอนที่
1 สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาการวัดและเครื่ องมือ
วัด ทางไฟฟ้ า ตอนที่ 3 การประเมิ น ระดับ ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเ้ รี ยนต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการวัด
และเครื่ องมือวัดไฟฟ้ า เป็ นข้อมูลแบบสอบถาม ความคิดเห็น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ [5] และ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2.3.2 แบบสอบถามอาจารย์ ได้ผ่านการตรวจสอบ
พิจารณาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยแบ่งเป็ น มีท้ งั หมด 4 ตอน
เช่นเดียวกับแบบสอบถามผูเ้ รี ยน

ตารางที่ 1 ความรู้สึกในการเรี ยนของนักศึกษา

ch

ช่ วงเวลา

C
Te

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล เรี ยบร้อยแล้วนําแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่และค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน

เฉยๆ

73.30
3.3

กระตือรื อร้น

16.70

เฉยๆ

46.70

เบื่อหน่าย
ชอบ

36.70
20

เฉยๆ

66.70

ไม่ชอบ

13.30

N

3.1.2 ระดับความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนในด้านผูเ้ รี ยน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน

3. ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางเรี ยนของ
นักศึ กษารายวิชาการวัดและเครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ า นําเสนอ
เป็ น 2 ส่ วนดังนี้

ปัจจัย
1.ความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานสําหรับการเรี ยนใน
รายวิชาไม่เพียงพอ
2.ทักษะการปฏิบตั ิพ้ืนฐานสําหรับการเรี ยน
ในรายวิชาไม่เพียงพอ
3.มาเรี ยนสาย ไม่ตรงต่อเวลา
4.จดบันทึกรายละเอียดการสอนในห้องเรี ยน
ได้ไม่ครบถ้วน

3.1 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้เรียน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ร้ อยละ
23.30

ไม่ชอบ

ระหว่างเรี ยน

2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง และในส่ วนอาจารย์ผสู้ อนใช้การสอบถามและร่ วมกับ
การสัมภาษณ์

ความรู้สึก
อยากเรี ยน

363

X

S.D

ความคิดเห็น

4.10

0.76

มาก

3.17

0.84

ปานกลาง

2.03

0.89

น้อย

3.07

0.90

ปานกลาง
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านการวัดและ
ประเมินผล

ตารางที่ 2 (ต่อ)

เฉลีย่ รวมทั้งหมด

X

S.D

ความคิดเห็น

3.43

0.82

ปานกลาง

3.73
3.83
3.63
2.87

0.82
0.72
0.94
0.93

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.35

0.84

ปานกลาง

ปัจจัย

S.D

ความคิดเห็น

1.การวัดประเมินผลไม่หลากหลาย

4.03

0.55

มาก

2.เกณฑ์การประเมินผลไม่ชดั เจน
3.ข้อสอบไม่สอดคล้องกับเนื้ อหา
4.ข้อสอบยาก
เฉลีย่ รวมทั้งหมด

3.33
3.53
4.37

0.61
0.53
0.62

ปานกลาง
มาก
มาก

3.82

0.56

มาก

ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านการวัดประเมิ นผล อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.82 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นเกณฑ์การวัด
ประเมินผลไม่ชดั เจนอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านเนื้อหารายวิชา แสดงดังตารางที่ 5
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จากตารางที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนเห็นว่าปั จจัย
ด้านผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 และส่ วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.84 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผูเ้ รี ยน
เห็นด้วยว่าปั จจัยเกี่ยวกับความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับ
การเรี ย นในรายวิช าไม่ เ พี ย งพอ เป็ นปั จ จัย ที่ ผูเ้ รี ย นเห็ น ด้ว ย
สูงสุ ด
ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนในด้านผูส้ อน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน

X
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ปัจจัย
6.นํางานในรายวิชาอื่นมาทําหรื อทําอย่างอื่น
ในระหว่างที่อาจารย์สอน
7.ไม่กล้าซักถามเมื่อมีขอ้ สงสัยในเนื้ อหาวิชา
8.ทบทวนบทเรี ยนหลังจากเวลาเรี ยนน้อย
9.ไม่ทาํ การบ้านที่อาจารย์มอบหมาย
10.การค้นคว้าเพิ่มเติม

ch

ปัจจัย

ความคิดเห็น

1.อธิ บายเนื้อหาไม่ชดั เจน ไม่ละเอียด

3.50

0.63

มาก

2.เทคนิ ควิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย

4.20

0.50

มาก

3.สอนไม่เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด
4.ไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนซักถามและแสดง
ความคิดเห็น
5.ดูแล เอาใจใส่ นักศึกษาไม่ทวั่ ถึง
6.ตอบข้อสงสัยของผูเ้ รี ยนไม่ชดั เจน
เฉลีย่ รวมทั้งหมด

2.67

0.54

ปานกลาง

3.20

0.40

ปานกลาง

4.10
3.30

0.55
0.59

มาก
ปานกลาง

0.54

มาก

N
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X

S.D

3.50

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านผูส้ อนอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.50 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าประเด็นการใช้เทคนิควิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย
การดูแล เอาใจใส่ นักศึกษาไม่ทวั่ ถึง อธิ บายเนื้ อหาไม่ชดั เจน
ไม่ละเอียดมี ระดับความคิ ดเห็ นด้วยในระดับมาก ส่ วนใน
ประเด็น อื่นๆ มีความเห็นด้วยในระดับ ปานกลาง
ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านการวัดประเมินผล ดังตารางที่ 4

NCTechEdTEM09

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านเนื้อหา
รายวิชา
ปัจจัย

X

S.D

ความคิดเห็น

1.ปริ มาณเนื้อหาของรายวิชามีมาก

4.13

0.62

มาก

2.เนื้อหาของรายวิชายาก

4.3

0.59

มาก

3.มีการปฏิบตั ิทดลองปฏิบตั ินอ้ ย

4.2

0.85

มาก

4.21

0.69

มาก

เฉลีย่ รวมทั้งหมด

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่
มี ผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านเนื้ อหารายวิชา ผูเ้ รี ยนมี
ความคิ ดเห็ นโดยรวม และแต่ละด้านอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.21 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.69
ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน ด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์การทดลอง แสดงดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้านสื่ อการสอน
และอุปกรณ์การทดลอง
ปัจจัย
1.สื่ อการสอนไม่น่าสนใจ
2.อุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ
3.อุปกรณ์การทดลองไม่พร้อมใช้งาน ชํารุ ด
4.ใบงานประกอบการทดลองไม่สมบูรณ์
เฉลีย่ รวมทั้งหมด
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X

S.D

ความคิดเห็น

3.90
4.03
3.37
3.93

0.55
0.61
0.77
0.64

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3.81

0.64

มาก
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3.2.2 ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา มีดงั นี้
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านผูเ้ รี ยน ดังตารางที่ 8

จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่
มี ผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านสื่ อการสอนและอุปกรณ์
การทดลอง ผูเ้ รี ยนมี ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.81 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่าประเด็นสื่ อการสอนไม่น่าสนใจ อุปกรณ์การ
ทดลองไม่ เพียงพอกับ จํานวนนักศึ กษา ใบงานประกอบการ
ทดลองไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระดับมาก
ความคิ ด เห็ น ของผู้เ รี ยนต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านสภาพแวดล้อม ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปั จจัยด้านผูเ้ รี ยน
ปัจจัย
1.ความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานสําหรับการเรี ยนใน
รายวิชาไม่เพียงพอ
2.ทักษะการปฏิบตั ิพ้ืนฐานสําหรับการเรี ยน
ในรายวิชาไม่เพียงพอ
3.มาเรี ยนสาย ไม่ตรงต่อเวลา
4.ไม่มีสมาธิในการเรี ยน
5.ปฏิบตั ิทดลองใบงานที่ได้รับมอบหมายไม่
ครบถ้วน
6.นํางานในรายวิชาอื่นมาทําหรื อทําอย่างอื่น
ในระหว่างที่อาจารย์สอน
7.ไม่ทาํ งานและการบ้านที่อาจารย์มอบหมาย
ด้วยตนเอง

S.D

ความคิดเห็น

3.03

0.41

ปานกลาง

3.27

0.58

ปานกลาง

2.70
3.67
3.27

0.65
0.54
0.64

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

0.56

ปานกลาง

3.19

Ed

1.โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยสอนไม่
พร้อม
2.ห้องสมุดมีตาํ ราและเอกสารค้นคว้าไม่
เพียงพอ
3.ห้องเรี ยนร้อน ถ่ายเทไม่สะดวก
4.ห้องเรี ยนไม่สะอาด
5.ขนาดของห้องเรี ยนคับแคบ
เฉลีย่ รวมทั้งหมด

X

ความคิดเห็น

4.33

0.58

มาก

3.00

0.00

ปานกลาง

2.67
3.67

0.58
0.58

ปานกลาง
มาก

4.33

0.58

มาก

3.67

0.58

มาก

3.67

0.58

มาก

เฉลีย่ รวมทั้งหมด

3.62

0.49

มาก

จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้า นผูเ้ รี ย นอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.62 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.49 เมื่อพิจารณา
แต่ละประเด็นพบว่า ความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการ
เรี ย นในรายวิ ช าไม่ เ พี ย งพอ ไม่ มี ส มาธิ ใ นการเรี ย น ปฏิ บ ัติ
ทดลองใบงานที่ ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน ไม่ทาํ งานและ
การบ้านที่อาจารย์มอบหมายด้วยตนเอง มีระดับความคิดเห็ น
ระดับมาก ส่ วนในประเด็นอื่นๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านผูส้ อน แสดงดังตารางที่ 9

ch

ปัจจัย

S.D
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม

X

C
Te

จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.56
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง
ยกเว้นประเด็นความไม่สะอาดของห้องเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก

N

3.2 ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา ตามความคิดเห็นของผูส้ อน
3.2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
จากผลการตอบแบบสอบถามในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ย นการสอนพบว่า ผูส้ อนใช้วิธี ก ารสอนแบบบรรยาย
สาธิ ต และทดลอง ด้านกิจกรรมของนักศึกษาในชั้นเรี ยนเป็ น
การทําแบบฝึ กหัด ทดลอง และรายงาน และตอบคําถาม ใน
ด้านสื่ อการสอนที่ อาจารย์ใช้ประกอบด้วย สื่ อเพาเวอร์ พอยต์
อุปกรณ์จริ ง และแผ่นใส ด้านแบบวัดผลและประเมินใช้สอบ
แบบเติ มคํา และส่ วนใหญ่ใช้แบบอัตนัย และด้านพฤติ กรรม
การเรี ยนของผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ไม่กระตือรื อร้น
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปั จจัยด้านผูส้ อน
ปัจจัย
1.นักศึกษาจํานวนต่อห้องมีจาํ นวนมาก
2.มีภาระงานด้านอื่นๆ มาก
3.ขาดการสนับสนุนในการฝึ กอบรม
เฉลีย่ รวมทั้งหมด

X

S.D

ความคิดเห็น

4.33

0.58

มาก

4

0

มาก

3.33

0.58

ปานกลาง

3.89

0.39

มาก

จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้า นผูส้ อนอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.89 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.39 นอกจากนั้น
365
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปั จจัยด้านเนื้อหา
รายวิชา
ปัจจัย

X

S.D

ความคิดเห็น

1. เนื้อหามีความยาก

3.33

0.58

ปานกลาง

2. ปริ มาณเนื้ อหาของรายวิชามีมาก

4.00

0.00

มาก

3. มีการฝึ กปฏิบตั ิทดลองน้อย

3.33

0.58

ปานกลาง

3.56

0.39

มาก

เฉลีย่ รวมทั้งหมด

C
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Ed

จากตารางที่ 10 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านเนื้ อหารายวิชาอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.39
เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นเรื่ องปริ มาณเนื้ อหา
รายวิ ช ามี ม าก มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ระดับ มาก ส่ ว นใน
ประเด็นอื่นๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนักศึ ก ษา ด้า นสื่ อ และอุ ป กรณ์ ก ารทดลอง
แสดงดังตารางที่ 11

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักศึ กษาในรายวิชาการวัดและเครื่ องมื อวัดไฟฟ้ า พบว่า
ผูเ้ รี ย นและผูส้ อน มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกัน ว่า ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานในด้านทฤษฎีต่าํ
สื่ อการสอนยังไม่น่าสนใจ และอุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ
นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บ ั ติ ท ดลองน้ อ ย ไม่ ท ั่ ว ถึ ง นั ก ศึ ก ษายัง มี
ความเห็ น ในประเด็ น วิ ธี การสอนของอาจารย์ ที่ ย ั ง ไม่
หลากหลาย สอดคล้องกับการศึกษาของอนุรักษ์ เมฆพะโยม
และคณะ [6] นอกจากนั้นผูเ้ รี ยน มีความคิดเห็นต่างจากผูส้ อน
ในประเด็นความสมบูรณ์ของใบงานประกอบการทดลองไม่
สมบูรณ์ และเรื่ องเนื้อหาวิชามีความยาก โดยผูเ้ รี ยนมีความเห็น
ด้ว ยในระดับ มาก และผู้ส อน เห็ น ด้ว ยในระดับ ปานกลาง
อย่ า งไรก็ ต ามข้อ เสนอเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ นจึ ง ควรจัด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้เ รี ยนปรั บ
พื้นฐานหรื อสอนเสริ มด้านคณิ ตศาสตร์ และวงจรไฟฟ้ า ก่อน
เข้า เรี ย นในหลัก สู ต ร นอกจากนั้น ควรปรั บ ปรุ ง ใบงานการ
ทดลอง ให้มีลาํ ดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เข้าใจได้ง่าย

06

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษาจํานวนต่อห้องมาก ดูแลได้
ไม่ทวั่ ถึง และการมีภาระงานด้านอื่นๆ มาก ระดับความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษา ด้านเนื้อหารายวิชา ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปั จจัยด้านสื่ อและ
อุปกรณ์การทดลอง
ปัจจัย

X

S.D

ความคิดเห็น

4.67

0.58

มากที่สุด

2.อุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ

4.67

0.58

มากที่สุด

3.อุปกรณ์การทดลองไม่พร้อมใช้งาน ชํารุ ด

3.33

0.58

ปานกลาง

4.ใบงานประกอบการทดลองไม่สมบูรณ์

3.33

0.58

ปานกลาง

4.00

0.58

มาก

N

1.สื่ อไม่ดึงดูดความสนใจ

เฉลีย่ รวมทั้งหมด

จากตารางที่ 11 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปั จจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านสื่ อและอุปกรณ์การทดลอง อยูใ่ น
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 0.58
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นสื่ อไม่ดึงดูดความสนใจ และ
อุ ป กรณ์ ก ารทดลองไม่ เพี ย งพอกับ จํา นวนนัก ศึ กษา มี ร ะดับ
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด
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การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู
ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
Appropriate Assessment of Management Model on Teaching Profession
Practicum for Technical Education Students
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การวิ จั ย ครั้ ง นี ้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม และเพื่ อประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบการจั ดการการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พครู ของนั กศึ กษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี ้ป ระกอบด้ ว ย รู ป แบบการจั ด การการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม และแบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ปแบบฯ วิ ธี การประเมิ นผู้วิจัย นําเสนอรู ปแบบต่ อ กลุ่ม ผู้เชี่ ย วชาญที่ เป็ น
ผู้บ ริ หารสถานศึ กษา อาจารย์ ผ้ ูส อนที่ มี ประสบการณ์ การสอนด้ านช่ างอุ ตสาหกรรมไม่ น้อยกว่ า 10 ปี ในกลุ่มภาคเหนื อ
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคกลาง จํานวน 5 สถานศึกษา เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่ าง จํานวน 13 ท่ าน โดยผู้วิจัยนําเสนอรู ปแบบ
การจัดการการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมแก่ ผ้ เู ชี่ ยวชาญที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมายด้ วยตนเอง และให้
แต่ ละท่ านทําการประเมินตามแบบประเมินที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้
ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบฯ พบว่ ารู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ของนักศึ กษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มีความเหมาะสมเฉลี่ยรวม ร้ อยละ 97.80 โดยมีประเด็นการประเมินกิจกรรมการดําเนิ นงานระยะที่ 3 พัฒนาชุดการ
สอน การดําเนินงานระยะที่ 4 ดําเนินการสอนและนิเทศ กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 5 ประเมินผล กิจกรรมการดําเนินงานระยะ
ที่ 6 รวบรวมปั ญหาและหาแนวทางการแก้ ไข และเป็ นรู ปแบบที่ สามารถนําไปปฏิ บัติให้ บรรลุผลได้ ผู้เชี่ ยวชาญมีความเห็นว่ า
เหมาะสมร้ อยละ 100 ส่ วนประเด็นการประเมินกิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 1 แสวงหาแนวร่ วม กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 2
พัฒนาผู้นิเทศ ผู้เชี่ ยวชาญประเมินความเหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 92.31
ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบการจั ดการการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ของนักศึ กษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมมี ความเหมาะสม
ในการดําเนิ นการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ของนักศึ กษาได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่ อให้ ผ้ ูวิจัยสามารถดําเนิ นการวิจัยเรื่ อง
“การพัฒนารู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม”ได้ ต่อไป
คําสํ าคัญ: ครู พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ การฝึ กสอน การนิเทศการสอน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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The purposes of this study were to develop a management model on teaching profession practicum for
technical education students and to examine the feasibility of the developed model. The instruments used in this
study were a management model on teaching profession practicum for technical education students and a form
for assessing the feasibility of the conceptual framework and the constructed model. The researcher proposed his
conceptual framework and the model to 13 administrators of the institutes sending. The researcher collected the
data in each target institute by himself. Those three groups of informants were asked to assess the model and its
feasibility in the given form provided by the researcher.
It was found that the administrator was satisfied with the conceptual framework and the proposed model
average 97.80 %. It could, therefore, be concluded that the proposed conceptual framework and the developed
management model on teaching profession practicum for technical education students were feasible, which
meant that the dissertation entitled “A Development of Management Model on Teaching Profession Practicum
for Technical Education Students” could be carried on.

ch

Keywords: mentors, teaching supervisors, teaching profession practicum, teaching supervision
1. บทนํา
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1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กระบวนการผลิตครู ช่างอุตสาหกรรมเริ่ มจากนักศึกษาที่เข้า
สู่ การศึ กษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรมจะเรี ย นรู้ ใน
หมวดวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพช่างและกลุ่มวิชาชีพครู
เมื่ อ สํา เร็ จ การศึ ก ษาจะเป็ นบัณฑิ ต ครู ช่า งอุ ต สาหกรรมที่ ท าํ
หน้า ที่ ส อนนัก ศึ ก ษาช่ า งที่ อ ยู่ใ นสถาบัน การศึ ก ษาหรื อ เป็ น
วิทยากรฝึ กอบรมในสถานประกอบการณ์ ซึ่ งนักศึกษาที่เข้ารับ
การศึกษาในหลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมในชั้นปี สุ ดท้าย
ต้องปฏิบตั ิการสอนจริ งเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่ อง การรั บรองปริ ญญาและ
ประกาศนี ยบัตรทางการศึ กษาเพื่อประกอบวิชาชี พ โดย
นักศึ กษาจะต้องจัดทําแผนการสอนรายวิชาซึ่ งประกอบด้วย
ใบเนื้ อหา สื่ อ แบบฝึ กหัด และข้อสอบ แล้วนําแผนการสอน
ไปให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจและให้คาํ แนะนํา เพื่อให้ได้แผนการ
สอนที่ถกู ต้องและสมบูรณ์ก่อนดําเนินการสอนจริ ง
การจัด การการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ข องนักศึ กษา
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
NCTechEd06TEM10

ล้านนาที่ ผ่านมา ก่อนออกฝึ กสอนนักศึ กษาต้องทําแผนการ
สอนให้อ าจารย์นิ เ ทศก์ ต รวจและให้ ค าํ แนะนํา แต่ อ าจารย์
นิเทศก์มีจาํ นวนจํากัด ประกอบกับรายวิชาที่นกั ศึกษาจะต้องไป
สอนมี จ ํา นวนหลากหลายเกิ น ความเชี่ ย วชาญของอาจารย์
นิ เทศก์ ดังนั้นการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับเนื้ อหาที่จะทําการสอน
โดยอาจารย์นิ เ ทศก์ จึ ง ขาดความสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากสอน
สถานศึกษาที่นกั ศึกษาฝึ กสอนไปปฏิบตั ิการสอนแต่ละแห่ งมี
ระยะทางไกลทําให้การนิเทศทําได้ไม่ทว่ั ถึง ที่ผา่ นมาการนิ เทศ
ขณะสอนทําได้เพียง 1-2 ครั้งต่อนักศึกษาหนึ่งคน และในช่วงที่
ไม่ มี อ าจารย์นิ เ ทศก์ ไ ปให้ ค ํา แนะนํา นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
คําแนะนําก็จะไม่เกิดการพัฒนาทักษะการสอน ดังนั้นการนิเทศ
จึงฝากไว้กบั อาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่ งในการที่ฝากไว้กบั อาจารย์พี่เลี้ยง
อาจารย์พี่ เ ลี้ ยงบางท่ า นไม่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด้า นครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม จึงไม่สามารถให้การแนะนําได้อย่างถูกต้อง และ
นอกจากนั้นครู พี่เลี้ยงบางท่านเห็นว่ามีนกั ศึกษาฝึ กสอนมาช่วย
จึงปล่อยให้นกั ศึกษาฝึ กสอนทําหน้าที่แทน
จากการจัดการการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู ข องนักศึ ก ษา
ครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมแบบเดิ ม ที่ มี ผ ลให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
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1.4.2 การประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการ
จัดการการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม ใช้ผเู้ ชี่ยวชาญจํานวน 13 ท่าน
1.4.3 การดําเนิ นการวิจยั ดําเนินการในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2556

ประสบการณ์ วิชาชี พครู ได้รับการนิ เทศการสอนและการฝึ ก
ประสบการณ์ ที่ไม่ส มบูรณ์ ท้ งั ก่อนสอน ขณะสอน และหลัง
การสอน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทําการพัฒนารู ปแบบการจัดการ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
เพื่อให้นักศึ กษาฝึ กสอนสามารถนําประสบการณ์ ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพครู ในสถาบันการศึกษา หรื อ
เป็ นวิ ท ยากรฝึ กอบรมในสถานประกอบการ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพโดยมีรูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 1
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1.5 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.5.1 การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุ งของเก่าที่มีอยู่
แล้ว ให้ดีข้ ึน มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5.2 รู ป แบบ หมายถึ ง กระบวนการหรื อวิ ธี ก าร
ดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ แบบแผน ตามที่ผวู้ ิจยั ได้ออกแบบ
ไว้ซ่ ึ ง รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ให้สิ่ ง ที่ มี อ ยู่แ ล้ว ดี ข้ ึ น มี คุ ณ ภาพมี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
1.5.3 การนิ เ ทศการสอน หมายถึ ง การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ แนะนํา หรื อ ปรั บ ปรุ ง ยุท ธวิ ธี ก ารการสอน ของ
นักศึกษาปฏิบตั ิการฝึ กสอน ให้มีการพัฒนาในแนวทางที่ดีข้ ึน
โดยมี เทคนิ คในการแนะนําแบบกัลยาณมิ ตรระหว่างผูน้ ิ เทศ
และผูร้ ับการนิเทศ
1.5.4 อาจารย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์ประจําการ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุ โลก ที่ส่งนิ สิต
ออกฝึ กสอนและได้รับแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่นิเทศนิ สิตฝึ กสอน
และประเมิ น ผลการฝึ กสอน ตลอดจนให้ ค ํา ปรึ กษาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่นกั ศึกษาปฏิบตั ิการฝึ กสอน
1.5.5 ครู พี่ เ ลี้ ยง หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจํ า วิ ช าที่
ประจํา การ ณ วิ ท ยาลั ย สารพัด ช่ า ง/วิ ท ยาลั ย การอาชี พ /
วิทยาลัยเทคนิ ค ที่ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา
(สอศ.) ที่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามอบหมายให้ทาํ หน้าที่ ให้
คําแนะนํา ดูแ ล ช่ วยเหลื อตลอดจนมี อ าํ นาจในการปกครอง
อบรมและประเมิ น ผลการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู แ ก่
นักศึกษาปฏิบตั ิการฝึ กสอน
1.5.6 นั ก ศึ ก ษาปฏิ บ ั ติ ก ารสอน หมายถึ ง บุ ค ลที่
จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ก่ อ น สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย นํ า
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนภาคสนามโดยอยู่ภายใต้การควบคุมการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
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ภาพที่ 1 รู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ของ
นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
1.2.2 เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการ
จัดการการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม

N

1.3 สมมุตฐิ านการวิจัย
ผู้ เ ชี่ ยวชาญประเมิ น รู ปแบบการจั ด การการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึ้นว่ามีความเหมาะสม
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 การประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ใน
การดําเนินงาน 6 ระยะ ได้แก่ การแสวงหาแนวร่ วม การพัฒนา
ผูน้ ิเทศ การพัฒนาชุดการสอ น การดําเนินการสอนและนิเทศก์
การติ ด ตามผล และการรวบรวมปั ญ หาและหาแนวทางการ
แก้ไข
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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1.6 ประโยชน์ ของผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ส า ม า ร ถ นํ า รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู ช่างอุตสาหกรรมไปดําเนิ นการจัดทํา
วัสดุดาํ เนินการตามรู ปแบบต่อไป
2. วิธีดาํ เนินการวิจัย

งานวิจยั เรื่ อง “การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการ
จัดการการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม” มีลาํ ดับขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้

ch

Ed

2.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ เ ชี่ ยวชาญที่
ปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ การสอน การนิ เ ทศการสอน ผู้บ ริ หาร
สถานศึกษา และครู ผสู้ อนด้านการศึกษามาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ในกลุ่ ม ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคกลาง
จํานวน 5 สถานศึกษา เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 13 ท่าน

จากนั้นดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงาน กําหนด
บทบาทหน้าที่ ในความรั บ ผิดชอบร่ วมกันในการดําเนิ นงาน
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งสถาบันที่จดั ส่ งและสถาบัน
ที่รับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
ระยะที่ 2 พัฒนาผู้นิเทศ ในการพัฒนาผูน้ ิ เทศจะทําการ
พัฒนาทั้งอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยงให้มีศกั ยภาพในการ
เป็ นผูน้ ิเทศก์ ให้มีหลักการการนิเทศในทิศทางเดียวกัน
ระยะที่ 3 พัฒนาชุ ดการสอน ในขั้นตอนนี้ นกั ศึกษาจะทํา
การสังเกตการณ์สอนหรื อปรึ กษาครู พี่เลี้ยง จากนั้นจะทําการ
พัฒนาแผนการสอนรายวิชา โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงตรวจแผนการ
สอนก่อนที่นกั ศึกษาจะนําแผนมาทําการซ้อมสอน
ระยะที่ 4 ดําเนินการสอนและนิเทศ ในการปฏิบตั ิการสอน
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 2-4 คน ปฏิบตั ิการสอน
ร่ วมกันใน 1 รายวิชา ซึ่ งในการปฏิบตั ิการสอนนั้นนักศึกษาจะ
สลับกันปฏิบตั ิการสอนจนสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน และในการนิ เทศ
การสอนนั้ นเพื่ อ นของนั ก ศึ ก ษาที่ ร่ ว มปฏิ บ ัติ ก ารสอนใน
สถาบันการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิการสอน
จะสั ง เกตการสอน นิ เ ทศการสอน และทํา การประเมิ น การ
ปฏิบตั ิการสอนของเพื่อนร่ วมกับครู พี่เลี้ยงหรื อร่ วมกับอาจารย์
นิเทศก์ ซึ่ งการนิเทศนี้กจ็ ะสลับกันนิเทศจนเสร็ จสิ้ นภาคเรี ยน
ระยะที่ 5 ประเมินผล ในขั้นตอนนี้เป็ นหน้าที่ของอาจารย์
นิ เ ทศก์ ใ นการรวบรวมคะแนนจากครู พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยทําการประเมิน
ร่ วมกับครู พี่เลี้ยง
ระยะที่ 6 รวบรวมปัญหาและหาแนวทางการแก้ ไข ใน
ขั้นตอนนี้ เป็ นหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์ในการรวบรวมปั ญหา
จากการจัด ส่ ง นัก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ ให้
คณะกรรมการดํา เนิ น งานของสถาบัน ที่ จัด ส่ ง นัก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
2.2.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบฯ
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการการ
ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม ลักษณะของแบบประเมิ นเป็ นแบบตรวจสอบ

06

1.5.7 ผูเ้ ชี่ยวชาญ หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
สอน การนิ เทศการสอน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู ผูส้ อน
ด้านการศึกษามาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย รู ปแบบการ
จัดการการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม และแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบฯ
2.2.1 รู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม แบ่งเป็ น 6 ระยะ
ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 รู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ของ
นักศึกษาครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

ระยะที่ 1 แสวงหาแนวร่ วม ในการดําเนิ นงานจําเป็ นต้อง
บรรจุ โครงการการดําเนิ นงานในแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี
NCTechEd06TEM10
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รายการให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ นความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม
ของกิจกรรมทั้ง 6 ระยะ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป ลักษณะของแบบประเมิน
เป็ นแบบปลายเปิ ด ซึ่ งลักษณะของแบบประเมิ นดังแสดง
ในภาพที่ 3

3. ผลการดําเนินการวิจัย

ผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบฯโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ จิ ยั นําเสนอในรู ปตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ปแบบฯโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ร้ อยละ

12

1

92.31

12

1

92.31

กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 3 พัฒนาชุดการ
สอน
กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 4 ดําเนินการสอน
และนิเทศ
กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 5 ประเมินผล

13

0

100

13

0

100

13

0

100

กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 6 รวบรวมปัญหา
และหาแนวทางการแก้ไข
เป็ นรู ปแบบที่สามารถนําไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลได้

13

0

100

13

0

100
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4

ไม่ เหมาะสม

ข้ อที่

ภาพที่ 3 แบบประเมินความความเหมาะสมของรู ปแบบฯ

กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 1 แสวงหาแนว
ร่ วม
กิจกรรมการดําเนินงานระยะที่ 2 พัฒนาผูน้ ิ เทศ

ประเด็นการประเมิน

1
2
3

เหมาะสม

ความเหมาะสม

2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย นํา เสนอรู ป แบบแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา และอาจารย์ ที่ ส อนด้ า นช่ า งอุ ต สาหกรรม
ด้ว ยตนเองพร้ อ มตอบข้อ ซัก ถาม และให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญทํา การ
ประเมินความความเหมาะสมของรู ปแบบการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ดังแสดงในภาพที่ 3

ch

5
6
7

97.80
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสม
ของรู ปแบบฯ จากผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่ารู ปแบบการจัดการการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
มีความเหมาะสมเฉลี่ยรวม ร้อยละ 97.80 โดยมีประเด็นการ
ประเมินกิจกรรมการดําเนิ นงานระยะที่ 3 พัฒนาชุดการสอน
การดําเนินงานระยะที่ 4 ดําเนินการสอนและนิเทศ กิจกรรม
การดําเนิ นงานระยะที่ 5 ประเมินผล กิจกรรมการดําเนินงาน
ระยะที่ 6 รวบรวมปั ญหาและหาแนวทางการแก้ไข และเป็ น
รู ป แบบที่ ส ามารถนํา ไปปฏิ บ ัติ ใ ห้บ รรลุ ผ ลได้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็นว่าเหมาะสมร้อยละ 100 ส่ วนประเด็นการประเมิน
กิจกรรมการดําเนิ นงานระยะที่ 1 แสวงหาแนวร่ วม กิจกรรม
การดําเนิ นงานระยะที่ 2 พัฒนาผูน้ ิ เทศ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมอยูท่ ี่ร้อยละ 92.31

ภาพที่ 4 ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบฯ

2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินฯ
โดยใช้ความถี่และการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากแบบสอบถาม
แ บ บ ป ล า ย เ ปิ ด ผู้ วิ จั ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า
(Content analysis) และสรุ ปเป็ นค่าความถี่
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เฉลีย่ รวม

4. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ปแบบฯ จาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า รู ป แบบการจัด การการฝึ กประสบการณ์
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วิ ช าชี พ ครู ข องนั ก ศึ ก ษาครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม มี ค วาม
เหมาะสมเฉลี่ยรวม ร้อยละ 97.80 โดยมีประเด็นกิจกรรมการ
ดําเนิ นงานระยะที่ 1 แสวงหาแนวร่ วม และกิ จกรรมการ
ดําเนิ นงานระยะที่ 2 พัฒนาผูน้ ิ เทศ ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมอยูท่ ี่ร้อยละ 92.31 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ
กิ จกรรมการดําเนิ นงานระยะที่ 1 ดังนี้ ในการดําเนิ นงานควร
สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถาบัน ที่ จัด ส่ ง และรั บ นัก ศึ ก ษา
และผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะกิจกรรมการดําเนิ นงานระยะที่
2 พัฒนาผูน้ ิเทศ ดังนี้การเดินทางเข้าพัฒนาผูน้ ิเทศของครู พี่เลี้ยง
ควรจัดสรรงบประมาณ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ประกอบการ
พิจารณาการจัดส่ งบุคลากรเข้าร่ วมของผูบ้ ริ หารของสถาบัน
เครื อข่าย
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการจัดการการฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ของนั ก ศึ ก ษาครุ ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมมี ค วาม
เหมาะสมในการดําเนิ น การฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พครู ข อง
นัก ศึ ก ษาได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ผูว้ ิจัย สามารถ
ดํา เนิ น การวิ จัย เรื่ อ ง “การพัฒ นารู ป แบบการจัด การการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม”
เพื่อให้นักศึกษาที่ปฏิบตั ิการสอนได้รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ิการสอนภาคสนามในรู ปแบบที่ดี และเพื่อให้นกั ศึกษาที่
ปฏิบตั ิการสอนสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ประกอบอาชี พ ครู ในฐานะบุ ค ลากรประจํา การในสถาน
ประกอบการและในสถานศึกษาต่อไป เป็ นการพัฒนาวิชาชี พ
ครู ให้สมกับเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง และเป็ นการยกระดับมาตรฐาน
ทางการศึ กษาให้สูงขึ้ นทําให้เกิ ดการพัฒนาด้านคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป้ าหมายอันสู งสุ ดคือ
การพัฒ นาผู้เ รี ยนให้ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ท้ ัง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อันเป็ นพลังมหาศาลที่เป็ นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาชาติในระยะยาวและยัง่ ยืนสื บต่อไป

, 2554

[7]

, 2519
[9] W.E. Wagener “Model for practical-educational
counterpart training” Faculty of technical education King
Mongkut’s Institute of technology in Bangkok, 1975.
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[8]

หลักสู ตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิ ต.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา, 2553
อํา นวย สุ ม าลี . “คู่ มื อ การประเมิ น การสอน MIAP ภาควิ ช าครุ
ศาสตร์เครื่ องกล หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
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การพัฒนากระบวนการดําเนินงาน
สํ าหรับระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI สู่ การปฏิบัตจิ ริงในสถานศึกษา
The Development Process for Online Curriculum Evaluation System
On E-ERPAI Model Into real practice in educational institutes.
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การวิจัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบสําหรั บการประเมินหลักสู ตรของสถานศึกษา
โดยใช้ ระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI และ 2) เพื่อนํากระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบของระบบ
ประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่ คณะผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ไปใช้ ดาํ เนินงานประเมินหลักสู ตรในสถานศึกษาโดยการ
วิจัยครั้ งนีเ้ ริ่ มจากคณะผู้วิจัยได้ สร้ างคู่มือดําเนิ นงานตามรู ปแบบของระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI ให้ กับ
สถานศึกษา ซึ่ งประกอบด้ วยการดําเนิ นงาน 6 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ (1) ผู้อาํ นวยการสถานศึกษาประชุมชี ้แจงผู้เกี่ยวข้ อง ระยะที่ (2)
ติดตั้งระบบและพัฒนาผู้ดูแลระบบ ระยะที่ (3)พัฒนาผู้ประเมิน ระยะที่ (4) ดําเนินการประเมินหลักสู ตร ระยะที่ (5) จัดทํารู ปเล่ ม
รายงานผลการประเมินหลักสู ตร และระยะที่ (6)สรุ ปผล-รายงานผลการดําเนินงาน จากนั้นคณะผู้วิจัยได้ นาํ คู่มือดังกล่ าว นําเสนอ
ต่ อผู้เชี่ ยวชาญด้ านการประเมินหลักสู ตร และด้ านเทคนิค Web Application จํานวน 4 ท่ าน ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่ างที่ เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมิน แล้ วนําผลที่ ได้ มาใช้ ปรั บปรุ งแก้ ไขคู่มือให้ มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึน้
และสุ ดท้ ายได้ มีการนําระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI พร้ อมทั้งกระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบ ไป
ทดลองใช้ ประเมินหลักสู ตรในสถานศึกษา และทําการประเมินผลงานตามรู ปแบบ
ผลการวิจัยพบว่ า โดยภาพรวมนั้นผู้เชี่ ยวชาญ มีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดําเนิ นงานตามรู ปแบบ
สําหรั บระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ E-ERPAI อยู่ในระดับมากที่ สุด ด้ วยค่ าเฉลี่ย 4.75 นอกจากนั้นผู้เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนิ นงานของสถานศึกษา ก็เห็นว่ ากระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบดังกล่ าว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากด้ วยค่ าเฉลี่ย
4.34 ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ ว่า กระบวนการดําเนิ นงานตามรู ปแบบทั้ง 6 ระยะ สําหรั บระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ ในรู ปแบบ EERPAI ที่ คณะผู้วิจัยได้ พัฒนาขึน้ นั้นสามารถที่ จะนําไปใช้ ประเมินหลักสู ตรวิชาชี พในสถานศึ กษาได้ จริ ง และสามารถช่ วยบริ หาร
จัดการงานด้ านหลักสู ตรในสถานศึกษาได้ อย่ างมีระบบและกลไก โดยเน้ นผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายสามารถดําเนินการได้ อย่ างต่ อเนื่องและ
เป็ นระบบ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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คําสํ าคัญ: การประเมินหลักสู ตร ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI
Abstract
The purposes of this research were to: 1) develop a process for the online curriculum evaluation system on
E-ERPAI Model for educational institutes; and 2) employ a process of the online curriculum evaluation system on
E-ERPAI Model in educational institutes. At the beginning of the research, the researchers developed a process manual
for the online curriculum evaluation system on E-ERPAI model consisting of 6 phases: 1) the school administrators
informed the related staffs; 2) the system was installed and a system administrator was employed; 3) the assessors were
developed; 4) the system was evaluated; 5) the assessment report was released; and 6) the result was concluded and
reported. After that, the developed process of online curriculum evaluation system on E-ERPAI Model was validated by

06

4 experts in curriculum evaluation and in web application who were derived from purposive sampling. Later, data were
collected using the assessment scales. Finally, the online curriculum evaluation system on E-ERPAI Model was
practiced and assessed its performance in educational institutes.

Ed

The results showed that both experts and concerned staffs in educational institutes agreed that the process of the
online curriculum evaluation system on E-ERPAI Model was highly appropriate ( X =4.75, X =4.34 respectively). In
conclusion, the 6-phase process of online curriculum evaluation system on E-ERPAI Model which was developed by the
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researchers is appropriate and can ease the curriculum management systematically and constantly.
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Keywords: Curriculum evaluation, Online curriculum evaluation system on E-ERPAI Model
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1.1 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
การประเมิ น หลักสู ต รถื อ ว่าเป็ นกระบวนการสําคัญ ที่ จ ะ
นําไปสู่ การพัฒนาและปรั บปรุ งหลักสู ตร นัน่ คือการประเมิ น
หลักสู ตรทําให้ทราบว่าหลักสู ตรดังกล่าวเมื่อใช้ไปแล้วมีขอ้ ดี
ข้อด้อยอย่างไร แล้วนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
ให้หลักสู ตรให้มีความทันสมัยขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เ รี ยนและสภาพสั ง คมในปั จ จุ บ ัน นอกจากนั้ นการ
ประเมิ นหลักสู ตรยังเป็ นภาระหน้าที่ ของสถานศึกษาทุกแห่ ง
จะต้ อ งประเมิ น หลั ก สู ตรตามระยะเวลาที่ ก ํา หนด ตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการ[1,2,3]
จากความสําคัญดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั เห็นว่าสถานศึกษาทุก
แห่ ง จะต้อ งดํา เนิ น งานเกี่ ย วกับ การประเมิ น หลัก สู ต ร จึ ง ได้
พัฒนารู ปแบบการประเมิ นหลักสู ตรขึ้นมาใหม่โดยบูรณาการ
ข้อดี ของรู ปแบบการประเมิ นหลักสู ตรต่างๆ ที่ นิยมใช้กนั ใน
ปั จจุ บนั ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวที่ พฒั นาขึ้นในที่น้ ี ได้แก่ รู ปแบบ
NCTechEd06TEM11
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(Environment-

Resource-Process-Achievement- Impact) [4]

ปั จ จุ บั น ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ นิ ย ม ใ ช้ Web
Application เป็ นเครื่ องมื อช่วยในการบริ หารจัดการงานใน
สถานศึกษา เนื่ องจากมี ความทันสมัย สะดวกและรวดเร็ วใน
การใช้ง าน สามารถเข้า ถึ งระบบได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ด้วยระบบ
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต คณะผูว้ ิจัยจึ งนําแนวคิดนี้ มาสร้ างเป็ น
ระบบประเมิ น หลั ก สู ต รออนไลน์ ใ นรู ปแบบ E-ERPAI
(Electronic-ERPAI
Model)
ในเวลาต่อมาโดยระบบ
ดัง กล่ า วที่ ส ร้ า งขึ้ น จะสอดรั บ รายการประเมิ น และวิ ธี ก าร
ประเมินตามรู ปแบบการประเมินหลักสู ตรแบบ ERPAI ซึ่ ง
การพัฒนาระบบดังกล่าวนั้นได้พฒั นาตามกระบวนการวิจยั มี
การประเมิ น คุ ณ ภาพของระบบโดยผู้เ ชี่ ย วชาญ พร้ อ มทั้ง
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขระบบตามคํา แนะนํา ของผูเ้ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้
ระบบที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ค วามสมบู ร ณ์ ที่ สุ ดก่ อ นที่ จ ะนํา ไปใช้
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร จ ริ ง กั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า
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1.3.2 หลัง จากสถานศึ ก ษาประเมิ น หลัก สู ต ร โดยใช้
กระบวนการดํา เนิ น งานตามรู ปแบบของระบบประเมิ น
หลักสูตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI แล้วนั้น ความเห็นของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน ต่อกระบวนการดําเนิ นงานตาม
รู ปแบบ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข้ อง

2.1 ความหมายของการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสู ตรเป็ นการพิจารณาวินิจฉัยคุณค่าความ
เหมาะสมของหลักสู ตร โดยมีการวัดระบบหรื อกระบวนการ
แล้วนําข้อมูลที่ได้มาตีความหมายว่าส่ วนไหนดี ส่ วนไหนเป็ น
จุดอ่อนเพื่อการแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึน [5]
2.2 รู ป แบบการประเมิน หลักสู ต รวิชาชี พ แบบ ERPAI
[4]
เป็ นรู ป แบบการประเมิ น หลัก สู ตรที่ บู ร ณาการและ
สั ง เคราะห์ ข้ ึ นมาจากรู ปแบบการประเมิ น หลัก สู ต รของ
นัก วิ ช าการ 9 ท่ า น ที่ นิ ย มใช้ใ นปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ รู ป แบบการ
ประเมิ นหลักสู ตรของครอนบัค สคริ เวน สเตค สตัฟเฟิ ลบี ม
อัลคิน ไทเลอร์ แฮมมอนด์ โพรวัส และ เคริ ก์แพทริ ค ซึ่ ง
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรวิชาชีพแบบ ERPAI นั้น จะมี
การประเมินทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม
2) ด้านทรั พยากรในการดําเนิ นงาน 3) ด้านกระบวนการ
4)ด้านผลสัมฤทธิ์ และ 5)ด้านผลกระทบ ดังภาพที่ 2-1
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ภาพที่ 1-1 ตัวอย่างหน้าจอระบบประเมินหลักสู ตร
ออนไลน์ในรู ปแบบ E- ERPAI
เนื่ องด้วยการที่จะนําระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ใน
รู ปแบบ E-ERPAI ที่คณะผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นในก่อนหน้านี้ ไปใช้
ประเมิ นหลั ก สู ตรในสถานศึ กษา จึ งจํ า เป็ นจะต้ อ งมี
กระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบให้กบั สถานศึกษาที่ชดั เจน
เพื่อให้มีระบบและกลไก ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายสามารถดําเนินงาน
ร่ วมกันได้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง คณะผูว้ ิจยั จึงคิดที่จะทํา
การวิจยั เรื่ องการพัฒนากระบวนการดําเนิ นงานสําหรับระบบ
ประเมินหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI สู่ การปฏิบตั ิ
จริ งในสถานศึกษา

N

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการดําเนิ นงานตามรู ปแบบ
สํา หรั บ การประเมิ นหลักสู ต รของสถานศึ ก ษาโดยใช้ร ะบบ
ประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI
1.2.2 เพื่อนํากระบวนการดําเนิ นงานตามรู ปแบบของ
ระบบประเมิ นหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI ที่
คณะผูว้ ิจัย พัฒ นาขึ้ น ไปใช้ด าํ เนิ น งานประเมิ น หลัก สู ต รใน
สถานศึกษา
สมมุตฐิ านการวิจัย
1.3.1 ความเห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญต่ อ กระบวนการ
ดําเนิ นงานตามรู ปแบบ สําหรั บการประเมิ นหลักสู ตรของ
สถานศึกษาโดยใช้ระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ
E-ERPAI ที่คณะผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก
1.3
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย

การดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการดําเนิ นงาน
สําหรับระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI
สู่ การปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตาม
ขั้นตอนที่แสดงไว้ในรู ปที่ 3-1 ดังนี้

N
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กัญจน์ชญาน์ สรรเสริ ญ [6] ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การประเมิน
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิจยั และประเมิ นผล
การศึกษา (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2545) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ซึ่ งใช้รู ป แบบการประเมิ น แบบ Stake โดยการประเมิ น
หลักสูตรใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านองค์ประกอบของหลักสู ตร (2)
ด้า นกระบวนการ และ (3) ด้า นผลผลิ ต ของหลัก สู ต ร กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ อาจารย์และมหาบัณฑิตของสาขาวิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาของมหาบัณฑิต และนิ สิต
ปั จ จุ บ ัน การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้แ บบสอบถาม และการ

สัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยนําข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้ อยละ
และค่าความถี่ ผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของหลักสู ตร
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน

06

่ วข้ อง
2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย

ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนของการดําเนินการวิจยั

จากภาพที่ 3-1 สามารถอธิ บายขั้นตอนของการดําเนินงาน
วิจยั ออกเป็ น 9 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึ กษาระบบประเมิ นหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ
E-ERPAI เช่นในเรื่ องของวิธีการใช้ระบบเป็ นอย่างไร ใครเป็ น
ผูใ้ ช้ระบบบ้าง และผูเ้ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานเป็ นใครบ้าง
ั
3.2 ร่ างคู่มือ ดําเนิ นงานตามรู ปแบบของระบบฯ ให้กบ
สถานศึกษา โดยประกอบด้วยการดําเนิ นงาน 6 ระยะ ได้แก่
1)ผูอ
้ าํ นวยการสถานศึ กษาประชุ ม ชี้ แจงผูเ้ กี่ ยวข้อ ง 2)ติ ดตั้ง

NCTechEd06TEM11

ระบบและพัฒนาผูด้ ูแลระบบ 3)พัฒนาผูป้ ระเมิน 4)ดําเนิ นการ
ประเมิ น หลัก สู ต ร 5)จัด ทํา รู ป เล่ ม รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร และ 6)สรุ ปผล-รายงานผลการดําเนินงาน
3.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือดําเนิ นการ
ตามรู ปแบบของระบบฯ เพื่อให้ผเู้ ชี่ ยวชาญประเมิน โดยจะ
ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของขั้นตอนการดําเนิ นงานตาม
ระบบ 6 ระยะของรู ปแบบ ดังที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 3.2
3.4 นําคู่มือดําเนิ นงานตามรู ปแบบ(ฉบับร่ าง) ที่ ได้จาก
ขั้นตอนที่ 3.2 นําเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประเมินหลักสู ตร
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และด้าน Web Application ทั้งหมด 4 คน พร้อมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3.3
3.5 นําแบบประเมินที่เก็บรวบรวมได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาทํา
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย , ค่า SD และสรุ ปผล
3.6 ปรั บปรุ งคู่มือดําเนิ นการตามรู ปแบบ ตามคําแนะนํา
ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นจัดพิมพ์คู่มือฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไป
ทดลองใช้ประเมินหลักสูตรในสถานศึกษาในขั้นถัดไป

ภาพที่ 3-2 คู่มือดําเนินงานตามรู ปแบบสําหรับสถานศึกษา

นําระบบประเมิ น หลักสู ต รออนไลน์ในรู ป แบบ
E-ERPAI ไปใช้ประเมิ นหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ
ชั้น สู ง (ปวส. )สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ที่ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
ปทุ มธานี พร้ อมให้ส ถานศึ กษาดําเนิ นงานตามรู ปแบบทั้ง 6
ระยะดังกล่าว ที่ได้กาํ หนดไว้ในคู่มือดังกล่าว
3.8 ประเมินผลการดําเนิ นงานตามรู ปแบบทั้ง 6 ระยะ โดย
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานทุกฝ่ าย ซึ่ งใช้แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ผวู้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
3.9 นําแบบประเมินที่เก็บรวบรวมได้จากผูเ้ กี่ยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานทุกฝ่ าย มาหาค่าเฉลี่ยและค่า SD แล้วทําการสรุ ป
ผลการวิจัย โดยนํา ค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้เ ปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ร ะดับ
ความพึงพอใจ

ภาพที่ 4-1 สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ch

3.7

ผลการประเมินจากผูเ้ กี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานประ
ตามรู ปแบบ ของระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ

C
Te

4.2

N

E-ERPAI

4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของกระบวนการดําเนิ นงานตามรู ปแบบของระบบประเมิ น
หลักสูตรออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI
4.1

ภาพที่ 4-2 สรุ ปผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดําเนินงานตามรู ปแบบ โดยผูเ้ กี่ยวข้องกับการ
ดําเนิ นงานประเมินหลักสูตรในสถานศึกษา
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

377

NCTechEd06TEM11

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

7. เอกสารอ้ างอิง

ผลการวิ จัย พบว่ า โดยภาพรวมนั้น ผู้เ ชี่ ย วชาญ มี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานตาม
รู ปแบบสําหรั บระบบประเมิ นหลักสู ตรออนไลน์ในรู ปแบบ
E-ERPAI อยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.75 นอกจากนั้น
หลัง จากที่ นํา ระบบประเมิ น หลัก สู ต รออนไลน์ ฯ พร้ อ มทั้ง
กระบวนการดํา เนิ น งานตามรู ป แบบ ไปทดลองประเมิ น
หลักสู ตรในสถานศึ กษาแล้ว โดยภาพรวมผูเ้ กี่ ยวข้องกับการ
ดํ า เนิ นงานการประเมิ น หลั ก สู ตรของสถานศึ ก ษา ก็ มี
ความเห็ น ว่ า กระบวนการดํา เนิ น งานตามรู ป แบบดัง กล่ า ว
มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ด้ ว ย ค่ า เ ฉ ลี่ ย 4.34
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านทั้ งสองข้ อ ดั ง นั้ นจึ ง สรุ ปได้ ว่ า
กระบวนการดําเนิ นงานตามรู ปแบบทั้ง 6 ระยะ สําหรับระบบ
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ อ น ไ ล น์ ใ น รู ป แ บ บ E-ERPAI
ที่คณะผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นนั้นสามารถที่จะนําไปใช้ประเมินหลัก
สู ต รวิช าชี พ ในสถานศึ ก ษาได้จ ริ ง และสามารถช่ ว ยบริ ห าร
จัดการงานด้านหลักสู ตรในสถานศึ กษาได้อย่างมี ระบบและ
กลไก โดยเน้นผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ ายสามารถดําเนิ นการได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นระบบ

[1] ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548.
[2] ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ. (2548). เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548.
[3] ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ. (2551). กรอบมาตรฐานหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) พ.ศ.2551.
[4] บุษราคัม ทองเพชร และคณะ. (2554). การประเมินหลักสู ตรวิชาชีพ
แบบERPAI.วารสารวิชาการครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. [ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2554]
[5] Posner GJ. Analyzing the Curriculum. New York: McGraw-Hill,
1992.
[6] กัญ จน์ ช ญาน์ สรรเสริ ญ. การประเมิ น หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุ ง
พ . ศ . 2 5 4 5 ) ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ .
วิท ยานิ พ นธ์ ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ จยั และประเมิ น ผล
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2551.
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5. สรุ ปผลการวิจัย

6. กิตติกรรมประกาศ

N

คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่านที่ได้เสี ยสละ
เวลาในการประเมิ น ความเหมาะสมของกระบวนการ
ดําเนิ นงานตามรู ปแบบของระบบประเมินหลักสู ตรออนไลน์
ในรู ป แบบ E-ERPAI
ซึ่ งผู้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 4 ท่ า นได้แ ก่
ผศ.ดร.จรั ญ แสนราช ดร.กฤช สิ นธนะกุ ล ดร.อนั น ท์
งามสะอาด และ อาจารย์วณิ ชย์ อ่วมศรี
และขอขอบคุ ณ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค ปทุ ม ธานี ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุ เคราะห์สถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ทุกอย่าง สําหรับการ
ดําเนิ นงานประเมิ นหลักสู ตรโดยใช้ระบบประเมิ นหลักสู ตร
ออนไลน์ในรู ปแบบ E-ERPAI
สุ ดท้ายคณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนื อ ที่สนับสนุ นทุนในการวิจยั เพื่อใช้ใน
การดําเนินงานประเมินหลักสูตรในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
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การศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบัตงิ านการเงินและบัญชีและแนวทางป้องกัน
ตามทัศนะของผู้ปฏิบัตงิ านการเงินและบัญชี
A Study of Risk in Financial and Accounting Works and Prevention Guidelines
as Viewed by Financial and Accounting Officers

วรทัย ประจักษ์ เพิ่มศักดิ์
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การปฏิ บัติงานการเงิ นและบัญชี ถึ งแม้ ผ้ ูปฏิ บัติงานจะยึ ดปฏิ บัติตามระเบี ยบ ประกาศ มติ ข้ อบั งคั บในการปฏิ บัติงานอย่ าง
เคร่ งครั ด แต่ กม็ ีโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยงในการปฏิ บัติงานอยู่เสมอซึ่ งผลกระทบที่ เกิดขึน้ ส่ งผลให้ เกิดความเสี ยหายทรั พยากร เกิด
ค่ าใช้ จ่ายโดยไม่ จาํ เป็ น การวิจัยครั้ งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และแนวทางป้ องกันตาม
ทัศนะของผู้ปฏิ บัติงานการเงินและบัญชี ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาคื อ ผู้ปฏิ บัติงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าพระนครเหนือ จํานวน 76 คน และผู้ปฏิ บัติงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จํานวน 63
คน รวม 139 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ แบบสอบถาม

N

ผลการวิ จัยพบว่ าโอกาสความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ น้ จากการปฏิ บัติงานการเงิ นและบัญชี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้ าน
การเงิ นพบว่ าเคลี ยร์ เงิ นยืมล่ าช้ าเกิ นกําหนด การตี ความ ระเบี ยบ ประกาศ มติ ข้ อบังคับ ของผู้ปฏิ บัติงานการเงิ นและบัญชี กับ
ผู้รับบริ การไม่ ตรงกัน เอกสารประกอบการเบิ กจ่ ายไม่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ด้ านงบประมาณพบว่ าการโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลง
แผนงาน กองทุน หมวดรายจ่ ายบ่ อยครั้ ง การดําเนินการเบิกจ่ ายเงินล่ าช้ าไม่ เป็ นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ระบบบัญชี
3 มิ ติมีความล่ าช้ า การทํางานซั บ ซ้ อ น ข้ อ มูลไม่ เป็ นปั จ จุ บัน ไม่ ส อดคล้ องกับความต้ องการของผู้ปฏิ บัติงาน ด้ านบั ญชี พ บว่ า
ประมาณเอกสารในการบันทึ กบัญชี มีจํานวนมาก ทําให้ บั นทึ กบัญชี ล่าช้ า ไม่ เป็ นปั จจุ บัน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขาด
ประสิ ทธิ ภาพทําให้ เกิดความล่ าช้ าผิดพลาด การปรั บปรุ งรายการทางบัญชี บ่อยครั้ ง
สําหรั บความเสี ยหายที่เกิดจากการปฏิ บัติงานการเงินและบัญชี ผลการวิจัยพบว่ ามีความเสี ยหายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้ านการเงิ นพบว่ าผู้ปฏิ บัติงานด้ านการเงิ นและบัญชี วิ เคราะห์ และตี ความระเบี ยบ ประกาศ มติ ข้ อบั งคั บ ไม่ ถูกต้ อง ระเบี ย บ
ประกาศ มติ ข้ อบังคับ ขาดความชัดเจนทําให้ ผ้ ูปฏิ บัติงานการเงินและบัญชี เกิดความเข้ าใจไม่ ถูกต้ อง การตีความ ระเบียบ ประกาศ
มติ ข้ อบังคับ ของผู้ปฏิ บัติงานการเงิ นและบัญชี กับผู้รับบริ การไม่ ตรงกัน ด้ านงบประมาณพบว่ า การดําเนิ นการเบิ กจ่ ายล่ าช้ าไม่
เป็ นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ระบบบัญชี 3 มิติ มีความล่ าช้ า การทํางานซั บซ้ อนไม่ เป็ นปั จจุบัน ไม่ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ปฏิ บัติงาน การโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลง แผนงาน กองทุน หมวดรายจ่ ายบ่ อยครั้ ง ด้ านบัญชี พบว่ าระบบ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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สารสนเทศทางการบัญชี ขาดประสิ ทธิ ภาพทําให้ เกิ ดความล่ าช้ าผิ ดพลาด ปริ มาณเอกสารในการบันทึ กบัญชี มีจาํ นวนมากทําให้
บันทึกบัญชี ล่าช้ า ไม่ เป็ นปั จจุบัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไม่ ครบถ้ วนทําให้ วิเคราะห์ รายการทางบัญชี ไม่ ถูกต้ อง
แนวทางป้ องกันติดตามทวงถามเงินยืมตามระเบียบ ซั กซ้ อมความเข้ าใจ ระเบียบ ประกาศ มติ ข้ อบังคับ และถือปฏิ บัติงานอย่ าง
เคร่ งครั ด แจ้ งให้ ผ้ รู ั บบริ การทราบสําหรั บเอกสารที่ใช้ ในการประกอบการเบิกจ่ าย
คําสํ าคัญ: ความเสี่ ยง ความเสี ยหาย แนวทางป้ องกัน
Abstract
No matter how strict to the rules, regulations, announcements, and resolutions financial and accounting officers
are, risks always occur and result in loss of resources and unnecessary expenses. This study aimed to investigate risk in

06

financial and accounting works and prevention guidelines as viewed by financial and accounting officers. The
population of this study was 76 financial and accounting officers in King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok and 63 in King Mongkut’s University of Technology Thonburi, making a total of 139. Questionnaires were

Ed

used to collect the data.

Three aspects of risk; namely, financial, budget, and accounting, were investigated. It was found as a whole that
risk opportunities of the three aspects were at a moderate level. With respect to financial risk, the study indicated that
risk was caused by delay of clearing, disagreement between officers and service users in interpretation of rules,

ch

regulations, announcements, and resolutions; and incorrect and incomplete disbursement documents. Regarding
budget, it was found that risk could be caused by frequent changes of budget transfer, plans, and funds related to
expenditure; delay of disbursement; and three dimension accounting system being slow, complicate, not updated, and

C
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not meeting officers’ need. For accounting aspect, risks tended to occur because there were a lot of documents to be
recorded resulting in delay of recording and non-updated data. In addition, the accounting information system was
inefficient causing delay and errors. Frequent adjustments of accounting also yielded some risks.
With regard to loss caused by financial and accounting operations, it was found as a whole at a high level. The loss
concerning financial risk was due to the financial and accounting officers’ misanalysis and misinterpretation of rules,

N

regulations, announcements, and resolutions as they were unclear to them. Loss was also caused by delay of clearing,
disagreement between officers and service users in interpretation of rules, regulations, announcements, and
resolutions. As for budget, loss was caused by frequent changes of budget transfer, plans, and funds related to
expenditure; delay of disbursement; three dimension accounting system being slow, complicate, not update, and not
meeting officers’ need.For accounting aspect, loss tended to occur because there were a lot of documents to be
recorded resulting
In delay of recording and non-updated data. Moreover, the accounting information system was inefficient causing
delay and errors. Frequent adjustments of accounting also yielded some losses.
For prevention guidelines, the officers proposed that loan payment be notified periodically; rechecking
understanding and strictly following of rules, regulations, announcements, and resolutions be made among officers and
service users; and documents accompanying disbursement be informed.
Keyword: Risks, Damage, Prevention
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2.1 เพื่อศึกษาโอกาสความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและ
บัญชี ตามทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี จําแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด
2.2 เพื่อศึกษาความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานการเงินและ
บัญชี ตามทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี จําแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด
2.3 เพื่ อศึ กษาแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงในการปฏิ บ ัติ งาน
การเงินและบัญชี ตามทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บโอกาสความเสี่ ยงในการ
ปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี โดยจําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.5 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานการเงิน
และบั ญ ชี โดยจํ า แนกตามหน่ วยงานที่ สั ง กั ด ระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. บทนํา
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ความเสี่ ยงมีอยู่ในทุกกระบวนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะอยู่ใ นภาครั ฐและเอกชน ผูป้ ฏิ บ ัติงานต้อ งปฏิ บ ัติงานตาม
กฎระเบี ย บที่ องค์ก รนั้น ๆ กําหนดไว้ เพื่อให้การปฏิ บ ัติงาน
เป็ นไปด้วยความถูกต้องและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน แม้ว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนจะปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบที่องค์กรกําหนด
ไว้อย่างเคร่ งคัดก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่ งผลให้เกิดความเสี ยหาย
ทรัพยากร เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํ เป็ นอยูเ่ สมอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ เป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ ถื อ ว่ า เป็ นองค์ ก รหนึ่ งที่ เ ป็ น
หน่ ว ยงานของราชการ ที่ ต ้ อ งยึ ด ถื อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการด้วย ซึ่ งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จัดการด้านบริ หารอยู่ในหลาย
ด้าน เช่น ด้านการเงินและบัญชี ด้านการบริ หารพัสดุ ด้านการ
บริ หารบุ ค คล ด้ า นการบริ การวิ ช าการเป็ นต้ น โดยทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อจะต้อง
จัดการบริ หารความเสี่ ยงภายในหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อป้ องกัน
หลี กเลี่ ยงความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้แ ละอาจทําให้เกิ ดความ
เสี ย หายแก่ ม หาวิ ท ยาลัย ซึ่ งในการปฏิ บ ัติ ง านในแต่ ล ะด้า น
จะต้อ งพบกับ ความเสี่ ย งที่ เ ป็ นโอกาสผิ ด พลาดที่ ท าํ ให้ก าร
ดํา เนิ น ไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ และเป้ าหมายอัน เกิ ด จากการ
ปฏิบตั ิงานซึ่ งในการปฏิบตั ิงานในแต่ละด้านจะต้องปฏิบตั ิงาน
ด้วยความรอบคอบแล้วก็ตามซึ่ งผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุ กท่านจะตั้งใจ
ปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบตั้งใจแล้วก็ตามก็ยงั มีโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ ยงขึ้นโดยที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วแต่ก็สามารถเกิด
ได้อนั อาจจะเกิ ดจากทุ กขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานหรื อนโยบาย
ของหน่วยงาน
ผูว้ ิจัยในฐานะที่ ป ฏิ บ ัติงานด้านการเงิ นและบัญ ชี มี ความ
สนใจที่จะศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
และแนวทางป้ องกันตามทัศนะของผูป้ ฏิ บตั ิ งานการเงิ นและ
บั ญ ชี เพื่ อ ที่ จ ะปฏิ บ ั ติ ง านการเงิ น และบั ญ ชี ไ ด้ มี อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ได้
กําหนดขอบเขตของงานวิจยั ตามวิธีการดําเนินการวิจยั ไว้ 5 ข้อ
ดังนี้
3.1 การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาระดับโอกาส ระดับความเสี ยหาย
และแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงอันเกิดจาการปฏิบตั ิงานการเงิน
และบัญ ชี ของผูป้ ฏิ บ ัติงานการเงิ นและบัญ ชี ในมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ
3.2 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
การเงินและบัญชีที่สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยผูว้ ิจยั
มหาวิ ท ยาลัย เท่ า นั้น คื อ
จะศึ กษาประชากรจํา นวน 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อจํานวน
จํานวน 76 คนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จํานวน 63 คน ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งได้ 2 ประเภท
3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือบุคลากร
มหาวิทยาลัยที่ มีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัย ในกํากับของรั ฐ
ได้แก่
ก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยมี 4 ข้ อดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ที่ ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 ปี ไม่เกิน
40 ปี ตําแหน่ ง นักวิชาการเงิ นและบัญชี วุฒิการศึ กษาปริ ญญาตรี
มีประสบการณ์ในการทํางาน 15 ปี ขึ้นไป สาขาที่จบการเงิน
หรื อบัญชี
5.1.2 โอกาสความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและ
บัญ ชี ต ามทัศ นะผูป้ ฏิ บ ัติ ง านการเงิ น และบัญ ชี แ ละแนวทาง
ป้ องกัน จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางสรุ ปได้ดงั นี้
ด้านการเงิน ใน 3 ลําดับแรก
ก. การเคลียร์ เงินยืมล่าช้า เกินกําหนด แนวทางป้ องกัน
ติดตามทวงถามเงินยืมตามระเบียบ
ข. การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ของผูป้ ฏิบตั ิ
งานการเงินและบัญชีกบั ผูร้ ับบริ การไม่ตรงกัน แนวทางป้ องกัน
จัดประชุมซักซ้อมระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับอย่างสมํ่าเสมอและ
ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ค. เอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ยไม่ ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น
แนวทางป้ องกัน แจ้งให้ผรู้ ับบริ การทราบสําหรับเอกสารที่ใช้ในการ
ประกอบเบิกจ่าย
ด้านงบประมาณ ใน 3 ลําดับแรก
ก. การโอนงบประมาณเปลี่ ยนแปลง แผนงาน กองทุ น
หมวดรายจ่ายบ่อยครั้ง แนวทางป้ องกันดําเนิ นการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนงาน กองทุน หมวดรายจ่าย
ข. การดําเนิ น การเบิ กจ่ ายเงิ น ล่ าช้า ไม่ เ ป็ นไปตาม
แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี แนวทางป้ องกันแจ้งปั ญหา
อุปสรรคที่ทาํ ให้เบิกจ่ายล่าช้าให้ผบู้ ริ หารทราบ
5.
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4. วิธีการวิจัย
ศึ กษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ ง
แล้วนํา มากํา หนดประเด็น และวัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จํานวน
76 คน และ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี
จํานวน 63 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล กําหนดให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามโครงสร้างของแบบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามตอนที ่ 1 ข้อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วกับ สถานภาพ
โดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุ ปมา
เป็ นค่าร้อยละ ( Percentage )
แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับโอกาส ระดับ
ความเสี ยหายความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating Scale)ใช้วิธีการหา
ค่า เฉลี่ ย (Mean : X ) และหาค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน มาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
ป้ องกันความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้
วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency )แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้ อยละ
(Percentage) โดยภาพรวม
แบบสอบถามข้อมูลความเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิงานการเงิ นและ
บัญชีและแนวทางป้ องกัน ที่อยูน่ อกเหนือจากแบบสอบถามตอน

ที่ 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open -End ) ใช้
วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แล้วเรี ยบเรี ยงออกมา
เป็ นค่าความถี่ (Frequency)
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับโอกาสความเสี่ ยงและ
ความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี จากแบบสอบถาม
เป็ นมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale ) ใช้การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-Test

06

ข. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ระดับโอกาส
ระดับความเสี ยหายและแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงอันเกิดจาก
การปฏิ บตั ิงานการเงิ นและบัญชี ของผูป้ ฏิ บตั ิ งานการเงิ นและ
บัญชีใน 3 ด้าน ได้แก่
ก. ด้านการเงิน
ข. ด้านบัญชี
ค. ด้านงบประมาณ
3.4 การสํารวจข้อมูลโดยการส่ งแบบสอบถามด้วยตนเอง
3.5 การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยั ระหว่างเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555
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ค. ระบบบัญชี 3 มิ ติ มี ความล่าช้า การทํางานซับซ้อน
ข้อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
แนวทางป้ องกันพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน
ด้านบัญชี ใน 3 ลําดับแรก
ก. ปริ มาณเอกสารในการบันทึกบัญชี มีจาํ นวนมาก
ทําให้บนั ทึ กบัญชี ล่าช้า ไม่เป็ นปั จจุบนั แนวทางป้ องกันจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน
ข. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขาดประสิ ทธิ ภาพ
ทํา ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้า ผิ ด พลาด แนวทางป้ องกัน ประยุ ก ต์
โปรแกรมที่มีอยูใ่ ห้ทนั สมัย
ค. การปรับปรุ งรายการทางบัญชี บ่อยครั้ง แนวทาง
ป้ องกันกําหนดขั้นตอนการขอแก้ไขปรับปรุ งรายการทางบัญชี
5.1.3 ความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
ตามทัศ นะของผู้ป ฏิ บ ัติ ง านการเงิ น และบัญ ชี จํา แนกตาม
หน่ วยงานที่สังกัดโดยภาพรวม พบว่าความเสี ยหายจากความ
เสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีมีระดับความเสี ยหายอยู่ใน
ระดับมากสรุ ปได้ดงั นี้
ด้านการเงิน ใน 3 ลําดับแรก
ก.
ผูป้ ฏิบตั ิงานการเงิ นและบัญชี วิเคราะห์และ
ตีความระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ไม่ถกู ต้อง
ข. ระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ขาดความชัดเจน
ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีเกิดความเข้าใจไม่ถกู ต้อง
ค. การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีกบั ผูร้ ับบริ การไม่ตรงกัน
ด้านงบประมาณ ใน 3 ลําดับแรก
ก. การดําเนิ น การเบิ กจ่ ายล่าช้า ไม่ เป็ นไปตามแผน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ข. ระบบบัญชี 3 มิติ มีความล่าช้า การทํางานซับซ้อน ข้อมูล ไม่
เป็ นปั จจุบนั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ค. การโอนงบประมาณเปลี่ ยนแปลง แผนงาน กองทุ น
หมวดรายจ่ายบ่อยครั้ง
ด้านบัญชี ใน 3 ลําดับแรก
ก. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขาดประสิ ทธิ ภาพ
ทําให้เกิดความล่าช้า ผิดพลาด
ข. ปริ มาณเอกสารในการบันทึ กบัญชี จ าํ นวนมากทําให้
บันทึกบัญชีล่าช้า ไม่เป็ นปั จจุบนั
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ค. เอกสารประกอบการบันทึ กบัญชี ไม่ ครบถ้วนทําให้
วิเคราะห์รายการทางบัญชี
5.1.4 เปรี ยบเทียบโอกาสความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงิน
และบัญชีตามทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี ตามหน่วยงาน
ที่สังกัดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนื อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี พบว่า
โอกาสความเสี่ ย งในการปฏิ บ ัติ ง านการเงิ น และบัญ ชี โ ดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บรายด้า นพบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิ น
ด้านงบประมาณและด้านบัญ ชี ส่ วนการเปรี ยบเที ย บรายข้อ
พบว่า โอกาสความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 13
รายการ
5.1.5 เปรี ยบเทียบโอกาสความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน
การเงิ นและบัญชี ตามทัศนะของผูปฏิ บตั ิงานการเงิ นและบัญชี ตาม
หน่วยงานที่สังกัดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พบว่าความเสี ยหายจากความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานการเงินและ
บัญชีโดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรี ยบเทียบรายด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน
ด้า นงบประมาณ และด้า นบัญ ชี มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ส่ วนการเปรี ยบเทียบรายข้อพบว่าความ
เสี ยหายในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 15 รายการ
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ในเรื่ องนี้ ผูว้ ิจยั จะได้นาํ มาอภิปรายเพื่อสรุ ป
เป็ นข้อ ยุ ติ ใ ห้ ท ราบถึ ง ข้อ เท็ จ จริ งโดยการนํา เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุนดังนี้
5.2.1 จากผลการวิจยั พบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ธนบุรีมีโอกาสความเสี่ ยงในการปฏิ บตั ิงานการเงิ น
และบัญ ชี ตามทัศนะของผูป้ ฏิ บตั ิ งานการเงิ นและบัญ ชี โดย
ภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยมี 3 ลําดับแรกได้แก่ การ
เคลียร์ เงินยืม ล่าช้า เกินกําหนด การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ
ข้อบังคับ ของผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีกบั ผูร้ ับบริ การไม่ตรงกัน
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ตีความผิดพลาดคนละประเด็นทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานผิดพลาดเป็ น
ผลให้ เ กิ ด ความเสี ยหายกั บ หน่ ว ยงานได้ สอดคล้อ งกั บ
นางวนิ ดา ปอน้อย (2553 ) กล่าวว่ากฎ ระเบี ยบมี ความยุ่งยาก
ซั บ ซ้ อ น ไม่ เ หมาะกั บ สภาพการทํา งานจริ ง ตี ค วามได้
หลากหลายซึ่ งทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่
และผูร้ ับบริ การ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
5.3.1.1 จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานในทุกภาระงานให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนได้ศึกษาและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
5.3.1.2 หน่ วยงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ควรมีการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
5.3.2.1 ศึ ก ษาการลดข้อ ลดข้อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี
5.3.2.2 ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ปั จจัยเสี่ ยงของการไม่ปฏิ บตั ิ ตาม กฏ ระเบี ยบ ข้อบังคับด้าน
การเงินและบัญชีระหว่างมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทําให้การ
ปฏิ บตั ิ งานการเงิ นและบัญชี ล่าช้า เบิ กจ่ ายไม่ทนั งบประมาณ
ประจําปี มีความสู ญเปล่า ทําให้กระบวนการในการเบิกจ่ายเงิน
การควบคุ มงบประมาณไม่ เป็ นปั จจุ บ ันก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงในการ
ปฏิ บ ั ติ งานไม่ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายขององค์ ก รสอดคล้ อ ง
กับนฤมล สะอาด, บุ ษกร วัชรศรี โรจน์และวาสิ ตา บุญสาธร,
(2551) กล่าวว่าความเสี่ ยงในการดําเนินการ (Operational Risk)
หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความสู ญ เสี ย ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อมอันเนื่ องมาจากความล้มเหลวหรื อความไม่เหมาะสม
ของแหล่ ง ที่ ม าของความเสี่ ย ง 4 ประเภท คื อ กระบวนการ
ดําเนิ นการภายใน บุ คลากร ระบบและเหตุการณ์ และนฤมล
สะอาดโฉม, (2550) กล่าวว่า ความเสี่ ยงทางการเงิ น (Financial
Risk) หมายถึ ง ความผิดพลาดและความไม่ แ น่ น อนทางการ
ดําเนิ นงาน เช่นกระบวนการทํางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพทําให้
เกิ ด การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทางการเงิ น ผิ ด พลาด หากองค์ก รขาด
ระบบการตรวจสอบที่ดี ความผิดพลาดเหล่านี้อาจนําไปสู่ ความ
สูญเสี ยทางการเงินที่สูงมากต่อองค์กรได้
5.2.2 จากผลการวิจยั พบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
จะได้รับความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี ตามทัศนะ
ผูป้ ฏิ บ ัติงานการเงิ น และบัญ ชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
โดยมี 3 ลําดับแรกดังนี้ ผูป้ ฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี วิเคราะห์
และตีความระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ไม่ถูกต้อง ระเบียบ
ประกาศ มติ ข้อบังคับ ขาดความชัดเจนทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานการเงิน
และบัญชีเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง การตีความ ระเบียบ ประกาศ
มติ ข้อบังคับ ของผูป้ ฏิ บ ัติ งานการเงิ นและบัญชี กับผูร้ ั บบริ การไม่
ตรงกันเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีจะต้องยึด ระเบียบ
ประกาศ มติ ข้อบังคับ อันเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิงานการเงิ น
และบัญ ชี เป็ นการปฏิ บ ัติง านที่ ดูแ ลการเบิ กจ่ า ย การควบคุ ม
งบประมาณของหน่วยงานให้เป็ นไปตามความถูกต้อง โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ต ามประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (2553) ที่ กํ า หนดให้ ทุ ก
สถาบันการศึ กษาจัด ทํา รายงานประจํา ปี โดยมี ต ัว บ่ ง ชี้ ที่ 7.4
ระบบบริ หารความเสี่ ย งกํา หนดเกณฑ์ ม าตรฐานให้ มี ก าร
วิ เ คราะห์ แ ละระบุ ค วามเสี่ ย งดัง นั้น ประกาศ มติ ระเบี ย บ
ข้อบังคับเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานถ้าระเบียบ ประกาศ มติ
ข้อ บัง คับ ขาดความชัด เจนเกิ ด ความเข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น
NCTechEd06IBA01
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หน่ วยตรวจสอบภายใน
สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
E-mail: nootookta2003@hotmail.com

การวิจัยครั้ งนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบระดับการมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารกับการบริ หารความเสี่ ยงของ
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มหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐ 2) ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐ และ 3) ศึ กษาและ
เปรี ยบเที ยบการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐ กลุ่มตัวอย่ างคื อผู้บริ หารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ จํานวน 34 คน มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จํานวน 32 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 29 คน รวมทั้งสิ ้น 95 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัยเป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ สถิติ ได้ แก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่ าทีและการวิเคราะห์ การแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัยพบว่ า ผู้บริ หารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีส่วนร่ วมกับการบริ หารความเสี่ ยงอยู่ในระดับมาก คื อ สภาพแวดล้ อมภายใน
องค์ กร ระบุเหตุการณ์ เพื่อการประเมินความเสี่ ยง การตอบสนองความเสี่ ยงและกิจกรรมการควบคุม และการติดตามผล ในส่ วนของ
ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัย ผู้บริ หารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน
และมีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงอยู่ในระดับมาก คื อ ด้ านทรั พยากรบุคคล ด้ านวัฒนธรรมองค์ กร ด้ านการรณรงค์
เรื่ องการปฏิ บัติงานที่ มีคุณภาพ และด้ านกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง หากเปรี ยบเที ยบการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีค่าเฉลี่ยน้ อย ซึ่ ง
ผู้บริ หารควรให้ ความสําคัญและมีส่วนร่ วมอย่ างต่ อเนื่ อง คื อ ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้ านโครงสร้ างการจัดองค์ กรที่ เหมาะสมต่ อจํานวนคนและปริ มาณงาน และในส่ วนของกิจกรรมที่ มีส่วนร่ วมและมีการบริ หารความ
เสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ แล้ ว ผู้บริ หารควรมีการติดตามควบคุมอย่ างต่ อเนื่ อง รวมถึงมีส่วนร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่ วยงาน เพื่อกําหนดนโยบายและวิธีการที่ดีสุดในการบริ หารความเสี่ ยง
ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบว่ า ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้ านงานแตกต่ างกันจะมีระดับการมีส่วนร่ วมการบริ หารความ
เสี่ ยงแตกต่ างกัน ยกเว้ นปั จจั ยเพศ ในส่ วนของการมี ส่วนร่ วมการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร ด้ านระบุ
เหตุการณ์ เพื่ อการประเมิ นความเสี่ ย ง และด้ านระบบสารสนเทศและการสื่ อสารแตกต่ างกันจะมี ร ะดั บความเสี่ ยงแตกต่ างกัน
นอกจากนี ร้ ะดับความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ ด้ านการปฏิ บัติงาน ด้ านการรายงาน และด้ านกฎหมายและระเบี ยบแตกต่ างกันจะมีระดับ
ความคิดเห็นการบริ หารความเสี่ ยงแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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คําสํ าคัญ: ความเสี่ ยง, การบริ หารความเสี่ ยง , มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
Abstract
The objectives of this research were 1) to study and compare the risk management participation levels of executives
of State autonomous University, 2) to study and compare the risk degrees of State autonomous University, and 3) to
study and compare the risk management of State autonomous University. The sampling group was composed of 95
executives 34 from King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 32 from Chiang Mai University and 29
from Taksin University. The related questionnaires were applied on the study. The statistical tools used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and the one-way variance analysis at the significance level of .05.

06

The results of the study could show high level of risk management participation of the sampled executives from the 3
sampled autonomous universities on most performances of organization environment, event identification for risk
management, risk response and control activities and monitoring. For the comparison of the risk degrees, the
executives from the 3 universities could show their comments at the moderate ones on all aspects. Moreover, they could
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show the comments on the risk management at high degree on most aspects, human resources, organization cultural,
work campaign and risk management process. While risk management comparison could be at only low average, the
executives should practically pay high attention on both internal and external continual participation in the

ch

performances of information technology and communication of the universities. Moreover, they also should pay high
attention on their proper organization structure management to be suitable for their man power and tasks. For the
managements of the activity participation and of the risk to meet the acceptable levels the executives should continually
monitor and should be the committee of the universities and divisions, risk managements in order to regulate practical
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policies of the risk managements.

The results of the hypothesis test could show that different individual factors and different task factors could provide
different levels of risk management participation except that of different gender factors. For the participation levels on
the risk managements of the different organization environment, different incident reporting useful for risk evaluation,
and on different information technology and communication, the levels of the risk management would be different.

N

Moreover, for the comments of the levels of the risk managements on different strategy, operation, reports, law and
regulations, it could significantly show their statistical differences.
Keyword: Risk, Risk Management, State autonomous University

1. บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การนําการบริ หารความเสี่ ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัย เป็ นส่ วน
หนึ่งของการบริ หารงาน เพื่อให้การดําเนินการบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ เนื่ องจากการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นการทํานายอนาคต
อย่างมีเหตุมีผลมี หลักการและหาทางลดหรื อป้ องกันความเสี ย
หายในการทํางานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรื อในกรณี ที่พบกับ
NCTechEd06IBA02

เหตุการณ์ที่ไม่ คาดคิ ด โอกาสที่ จะประสบกับปั ญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่นหรื อหากเกิดความเสี ยหายขึ้น ก็จะเป็ นความเสี ยหาย
ที่นอ้ ยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนํากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่
เคยมีการเตรี ยมการหรื อไม่มีการนําแนวคิดของกระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงมาใช้ เมื่ อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กร
เหล่านั้นจะประสบกับปั ญหาและความเสี ยหายที่ตามมาโดยยาก
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ที่จะแก้ไข ดังนั้น การนํากระบวนการบริ หารความเสี่ ยงมาช่วย
เสริ มร่ วมกับการทํางานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบตั ิการอยูเ่ ป็ น
ไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ และป้ องกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ ยงและปัญหาที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน การบริ หาร
ความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการองค์กรเป็ นเรื่ อง
ส่ วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการผูบ้ ริ หารระดับ
สู งจนถึงบุคลากรทุกคนควรได้มีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ใน
เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบตั ิการ กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงที่ ดีจะเป็ นการวัด
ความสามารถและการดําเนิ นงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สําหรับองค์กรที่มีการบริ หารจัดการที่ดีจะมีการดําเนิ นงานบน
พื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553 : 1) ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยที่
ออกนอกระบบเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
15 มหาวิทยาลัย มีอาํ นาจในการบริ หารจัดการที่มีอิสระและความ
คล่องตัวทั้งเรื่ องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณ และการ
บริ หารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กาํ หนดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
บริ หารจัดการภายใน ทําให้การใช้จ่ายเงินและการระดมทุนถือเป็ น
ของตนเอง ค่อยข้างจะอิสระ หากขาดการจัดระบบตรวจสอบที่ดี
ย่อมเกิดความเสี่ ยงจากการแสวงหาผลประโยชน์จากคนบางกลุ่ม
ซึ่ งอาจกระทบต่อคุณภาพการบริ หารจัดการ และอาจกระทบต่อ
ค่าเล่าเรี ยนอย่างไม่เป็ นธรรม รวมทั้งหากเกิดปั ญหาการบริ หาร
จัดการและคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน และหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้เข้ามารับรู้และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้ว จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับ นัก ศึ ก ษา ผูป้ กครอง และบุ ค คลอื่ น ที่
เกี่ยวข้องได้
จากข้อมูลเบื้ องต้น ทําให้ทราบถึ งการบริ หารจัดการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐที่ ตอ้ งมีกลไกการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ ยงมาใช้เพื่อป้ องกันและควบคุมหรื อลด
ความเสี่ ยงอันอาจส่ งผลกระทบต่อเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ ในการที่จะนําระบบใดๆ
มาใช้ให้ประสบความสําเร็ จได้น้ นั “คน” มีความสําคัญไม่นอ้ ย

ไปกว่าองค์ประกอบด้านอื่นๆ หากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ไม่สนใจ หรื อไม่ให้ความร่ วมมือการดําเนิ นงานนั้นก็ไม่อาจที่
จะประสบผลสําเร็ จได้ ดังนั้น งานวิจยั เรื่ อง “การบริ หารความ
เสี่ ย งของมหาวิท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ ” ผูว้ ิจัย ใช้ท ฤษฎี ก าร
บริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กรตามแนวทาง COSO-ERM มา
ประยุกต์เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งผลการวิจยั นี้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วน
ร่ วมของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
1.2.2 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับความเสี่ ยง
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.2.3 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารความ
เสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มี
ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน จะมี ระดับการมี ส่วนร่ วมการ
บริ หารความเสี่ ยงแตกต่างกัน
1.3.2 ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มี
ปั จจัยด้านงานแตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่ วมการบริ หาร
ความเสี่ ยงแตกต่างกัน
1.3.3 ระดับการมีส่วนร่ วมการบริ หารความเสี่ ยง
ของผูบ้ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ แตกต่ า งกัน จะมี
ระดับความเสี่ ยงแตกต่างกัน
1.3.4 ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรั ฐแตกต่างกัน จะมี ระดับความคิ ดเห็ นการบริ ห ารความ
เสี่ ยงแตกต่างกัน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 การวิจยั ในครั้งนี้ ศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับ
การมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ ห ารกับการบริ ห ารความเสี่ ย ง ศึ ก ษา
ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐ และศึกษา
การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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2. วิธีดาํ เนินการวิจัย

4. สรุ ปผลการวิจัย

4.1 ระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารความ
เสี่ ยงของมหาวิ ทยาลัยในกํากับของรั ฐ พบว่ า ผู้บริ หารทั้ง 3
มหาวิทยาลัย มี ส่วนร่ วมกับการบริ หารความเสี่ ยงอยู่ในระดับ
มาก คือ สภาพ แวดล้อมภายในองค์กร ระบุเหตุการณ์เพื่อการ
ประเมิ นความเสี่ ยง การตอบสนองความเสี่ ยงและกิ จกรรมการ
ควบคุม และการติดตาม สําหรับระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับ
มาก ส่ วนผูบ้ ริ หาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อและมหาวิทยาลัยทักษิณมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง หากพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมกับการบริ หารความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับ
มากทุกกิจกรรม
4.2 ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐ
พบว่า ผูบ้ ริ หารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เช่นเดี ยวกับภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
4.3 การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
พบว่า ผูบ้ ริ หารทั้ง 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวัฒนธรรมองค์กร
ด้า นการณรงค์ เ รื่ องการปฏิ บ ั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพ และด้ า น
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง สําหรับด้านโครงสร้างการจัด
องค์กร ซึ่ งผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อและมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยทักษิณมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในกํากับ ของรั ฐ ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หาร
ความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ทราบระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารกับ
การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
1.5.2 ทราบระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐในด้านต่างๆ
1.5.3
ทราบข้อมู ลการบริ หารความเสี่ ยงของ
มหาวิ ทยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ ในการป้ องกัน และลดความ
สู ญเสี ยต่างๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น รวมทั้งกําหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

2.3.2 การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ คือ t-test ใช้
ทดสอบความแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ ย สองกลุ่ ม และ ค่ า F-test
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป
โดยการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
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1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร มุ่งเน้นสอบถาม
ผูบ้ ริ หารที่ดาํ รงตําแหน่งคณบดี รองคณบดี ผูอ้ าํ นวยการ และ
รองผูอ้ าํ นวยการ ระดับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่
มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ/สํา นัก /วิ ท ยาลัย ของมหาวิ ท ยาลัย ใน
กํากับของรัฐเบื้องต้น จํานวน 3 มหาวิทยาลัย

C
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2.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวนทั้งสิ้ น 115 คน
จากผู้บ ริ หารของมหาวิ ท ยาลัย ในกํา กั บ ของรั ฐ จํา นวน 3
มหาวิทยาลัย แล้วสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่ วน
ได้กลุ่มตัวอย่างที่จดั ส่ งแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 95 คน

N

2.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์จากแบบสอบถาม
ของ ชฏาธร เผือกหอม (2553) มนสิ ชา แสงวัง (2553) สุ พรรษา
อิ่มมาก (2552) กชกร สุ ขฤทัยเสมอ (2552) และนิศานาถ ภูมิดี
(2549) เพื่อให้ได้คาํ ถามที่เหมาะสมกับการบริ หารความเสี่ ยง
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรส่ วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเกิร์ต โดยแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน จํานวน 64 ข้อ

2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.3.1 การวิเคราะห์ ข อ้ มูลในแบบสอบถาม โดยใช้
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean: X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.)
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เห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเกิดจากมหาวิทยาลัยมีการนํา
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างจํากัด และอาจไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทําให้ผบู้ ริ หารมี
ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างทันกาล
5.2 ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยผูบ้ ริ หารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเห็นตรงกันทุก
ประเด็นความเสี่ ยง ทั้งนี้จากผลงานวิจยั นี้พบว่า ผูบ้ ริ หารสามารถ
ยอมรั บความเสี่ ยงนี้ ได้ แต่ตอ้ งมีการควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
5.3 การบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ หารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเห็นตรงกัน คือ
ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการณรงค์เรื่ อง
การปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ และด้านกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ย ง สํา หรั บ ด้า นโครงสร้ า งการจัด องค์กร ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารของ
มหาวิทยาลัยทักษิณเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะ
มหาวิทยาลัย ที่ มี การปรั บ โครงสร้ างองค์กรให้เ หมาะสมกับ
อัตรากําลังและปริ มาณงานย่อมทําให้การบริ หารงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.4.1 ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มี
ปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาการปฏิ บ ัติงานด้าน
บริ หารและตําแหน่ งงานแตกต่างกันจะมี ระดับการมีส่วนร่ วม
การบริ หารความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ
4.4.2 ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานแตกต่างกันจะมีระดับการมี
ส่ วนร่ วมการบริ หารความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4.4.3 ระดับการมีส่วนร่ วมการบริ หารความเสี่ ยง
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ด้านระบุเหตุการณ์เพื่อการประเมิ นความเสี่ ยง
และด้า นระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร แตกต่ า งกัน จะมี
ระดับความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ยกเว้น ด้า นการตอบสนองความเสี่ ย งและกิ จ กรรมการ
ควบคุม และด้านการติดตามผล
4.4.4 ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิ บตั ิ งาน ด้านการรายงาน และด้าน
กฎหมายและระเบี ยบแตกต่างกันจะมี ระดับความคิดเห็ นการ
บริ หารความเสี่ ย งแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
สรุ ป เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 13 สมมติฐานย่อย
และไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 3 สมมติฐานย่อย
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5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.4.1 ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มี
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน จะมี ร ะดับ การมี ส่ ว นร่ ว มการ
บริ หารความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ศนาถ ภูมิดี (2550) ด้านอายุ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานด้านบริ หาร และตําแหน่งงาน ส่ วนปัจจัย
ด้านเพศ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน แต่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นิ ศนาถ ภูมิ ดี (2550) และจากผลงานวิจัย นี้ พบว่า การ
บริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นไปตามบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5.4.2 ผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มี
ปั จจัยด้านงานแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่ วมการบริ หาร
ความเสี่ ยงแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553) และมหาวิทยาลัย

5. อภิปรายผลการวิจัย

5.1 ระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารความ
เสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรั ฐอยู่ในระดับมาก โดยผู้
บริ หารทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเห็นตรงกัน คือ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ระบุเหตุการณ์เพื่อการประเมินความเสี่ ยง การตอบสนอง
ความเสี่ ยงและกิ จกรรมการควบคุ ม และการติ ดตาม สําหรั บ
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งผูบ้ ริ หารจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เห็นว่าอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อและมหาวิทยาลัยทักษิณ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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บริ หารความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับแนวความคิ ดของเจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2546)
กล่ า วว่า การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นเรื่ องของกระบวนการ
วางแผนและการควบคุมความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นให้สามารถอยู่ใน
วิสัยที่ควบคุมได้ หรื อสามารถป้ องกันได้ และในกรณี ที่เป็ น
ความเสี่ ยงที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมหรื อควบคุมได้ยาก ต้องมี
กระบวนการคอยระมัดระวังให้มีโอกาสรู้ได้ล่วงหน้า โดยมี
แผนรองรับให้เกิดความเสี่ ยงน้อยที่สุดที่สามารถเป็ นไปได้

06

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
6.1.1 ผูบ้ ริ หารควรมีส่วนร่ วมกับการบริ หารความ
เสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอตามองค์ประกอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้หรื อเป็ นไปตามกรอบงาน
การบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กรตามแนวทาง COSO -

Ed

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ (2553) ที่กล่าวไว้ใน
คู่มือบริ หารความเสี่ ยงว่า มหาวิทยาลัยต้องกําหนดหน้าที่และ
ความรั บ ผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงของผูเ้ กี่ ยวข้องใน
ระดับต่างๆ ตั้งแต่ผบู้ ริ หารระดับสู งจนถึงผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยการ
แต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบต่อการ
บริ หารความเสี่ ยง
5.4.3 ระดับการมีส่วนร่ วมการบริ หารความเสี่ ยง
ของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร ด้านระบุเหตุการณ์เพื่อการประเมิ นความเสี่ ยง
และด้า นระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร แตกต่ า งกัน จะมี
ระดับความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับกรอบงานการบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร
ตามแนวทาง COSO - ERM (2547) กล่าวว่า แนวคิด นโยบาย
และบรรยากาศในการบริ หารงานระดับ สู ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ทุกคนตระหนักและความสําคัญ
ในการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ ม โดยการระบุ
เหตุการณ์ ความไม่แน่ นอนที่ อาจเกิ ดจากปั จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อความสําเร็ จของ
กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ รวมถึงการมีระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสาร โดยแสดงในรู ปแบบที่เข้าใจง่ายและทันกาล ส่ วนการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านการตอบสนองความเสี่ ยงและกิจกรรมการ
ควบคุม และด้านการติดตามผล ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ จากผลงานวิจยั นี้ พบว่า การบริ หารความเสี่ ยงระดับองค์กร
ตามแนวทาง COSO - ERM ผูบ้ ริ หารสามารถเลือกวิธีจดั การ
ตอบสนองความเสี่ ยงโดยการหลีกเลี่ยง การควบคุมการกระจาย
หรื อการยอมรับความเสี่ ยง ควรพิจารณาจากระดับความน่าจะ
เกิ ด และระดับ ผลกระทบ การพิ จ ารณาความคุ ้ม ค่ า และการ
จัด การความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ อ งค์ก ารยอมรั บ ได้
รวมถึ ง มี ร ะบบการติ ด ตามผลทํา ให้ม ั่น ใจว่า กรอบงานและ
องค์ป ระกอบที่ ใ ช้เ หมาะสม ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลอยู่
เสมอ
5.4.4 ระดับความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รั ฐด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิ บตั ิ งาน ด้านการรายงาน และด้าน
กฎหมายและระเบี ยบแตกต่างกันจะมี ระดับความคิดเห็ นการ
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6.1.2 ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญต่อประเด็นความ
เสี่ ย งที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนดไว้ และต้อ งมี ก ารควบคุ ม การ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นไปตามกรอบงานการบริ หารความ
เสี่ ยงระดับองค์กรตามแนวทาง COSO - ERM เพื่อจัดการ
ความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
6.1.3 ผูบ้ ริ หารควรมี กระบวนการวางแผนและ
กิจกรรมควบคุมความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ ซึ่ งต้อง
ดํา เนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ หาทางลดหรื อ ป้ องกัน ความ
เสี ยหายในการทํางานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า
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6.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่ อไป
6.2.1 ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทุก
มหาวิทยาลัยที่เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
6.2.2 ควรศึกษาเชิงลึกกับตัวแปรความเสี่ ยงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ที่ ม หาวิ ท ยาลัย นํา มาใช้ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้บ ริ หารที่
สามารถนําแนวทางไปปรั บใช้หรื อเลือกใช้ให้กบั เหมาะสมกับ
ความเสี่ ยง
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การศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบัตงิ านด้ านการพัสดุ
และแนวทางป้องกันตามทัศนะของผู้ปฏิบัตงิ านด้ านการพัสดุ
The study on the risk of inventory task and the prevention of the risk
due to the inventory department officers’ perspective.
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หน่ วยพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะครุ ศาตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
JYH3254@hotmail.com
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งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเสี่ ยงในการปฏิบัติงานด้ านการพัสดุและแนวทางป้ องกันตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานด้ าน
การพัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึ่ งแบ่ งการศึกษา
ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดซื ้อ ด้ านการตรวจรั บ และด้ านการควบคุม เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามโดยไปส่ งด้ วย
ตนเอง ใช้ สถิติเชิ งพรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่ าโอกาสเกิดความเสี่ ยงที่เกิดขึน้ บ่ อยครั้ งที่ สุด โดยภาพรวม
ด้ านการจัดซื ้อได้ แก่ การจัดซื ้อผูกขาดกับผู้เสนอราคารายเดียว ด้ านการตรวจรั บ ได้ แก่ ครุ ภัณฑ์ ที่สาํ คัญหรื อมีมลู ค่ าสู งๆ ขาดคณะกรรมการ
ตรวจรั บที่มีความชํานาญโดยเฉพาะ ด้ านการควบคุมได้ แก่ มีการบันทึกรายการวัสดุเข้ าคลังล่ าช้ า ทําให้ บัญชี วสั ดุคลาดเคลื่อน
คําสํ าคัญ: โอกาสเกิดความเสี่ ยงการพัสดุ การจัดซื้ อ การตรวจรับ การควบคุม แนวทางป้ องกัน
Abstract
The objective of this research is to study the operational risks of inventory task and the prevention of such risk due
to the perspective of the inventory department officers of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok and
King Mongkut’s University of Technology Thonburi. This study is divided into 3 parts—purchasing, checking and
controlling. The result shows that the purchasing from only one supplier. The risk occurring from checking process is
the lack of experienced officers who are skillful to investigate the valuable or expensive received order. The risk
occurring from controlling that the record of received inventory is delayed.
Keyword: The risk of inventory tasks , Purchasing , Checking , Controlling , prevention
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ทั้งเรื่ องการจัดการทางการเงิน การพัสดุ การงบประมาณ และ
การบริ หารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กาํ หนดโดยมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้บริ หารจัดการภายในที่เหมือนกัน ซึ่ งงานด้านการพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีหน้าที่สําคัญในการกํากับ
ดูแลและบริ หารพัส ดุ ซ่ ึ งเป็ นทรั พย์สิ นของมหาวิทยาลัย และ
ให้บริ การแก่หน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับพัสดุที่มีคุณภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพตรงตามที่ผรู้ ับบริ การต้องการและทันเวลา ส่ งผล
ให้ผูร้ ั บบริ การมีความมัน่ ใจในการบริ การที่ ถูกต้อง โปร่ งใส
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง ผลการวิจัย ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย
คาดหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลและ
แนวทางการจัดทําระบบบริ หารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลัยได้
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 5 ข้อดังนี้
2.1 เพื่อ ศึ กษาโอกาสที่ จ ะเกิ ดความเสี่ ย งอันเกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุจาํ แนกตามสถานภาพขององค์กร
2.2 เพื่อศึกษาความเสี ยหายที่เกิดจากความเสี่ ยงอันเกิดจาก
การปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ จําแนกตามสถานภาพขององค์กร
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงตามทัศนะของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานพัสดุ จําแนกตามสถานภาพขององค์กร
2.4 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของโอกาสที่ จ ะเกิ ด
ความเสี่ ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ โดยจําแนก
ตามสถานภาพขององค์กร
2.5 เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างความเสี ยหายที่เกิดจาก
ความเสี่ ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ โดยจําแนก
ตามสถานภาพขององค์กร
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การปฏิ บ ัติ ง านต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะอยู่ใ นภาคเอกชนหรื อ
ภาครั ฐ บาล ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านต้อ งปฏิ บ ัติ ง านตามกฎระเบี ย บที่
องค์ก รนั้น ๆ กํา หนดไว้ เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปด้ว ย
ความถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทุกคนจะปฏิ บตั ิ งานตามกฎระเบี ยบที่ องค์กรกําหนดไว้อย่าง
เคร่ งครัดก็ตาม แต่ก็มีโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ปฏิ บ ัติ ง านได้ ซึ่ งผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จะส่ ง ผลให้เ กิ ด ความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สิน สู ญเสี ยโอกาส สู ญเสี ยเวลา สิ้ นเปลือง
ค่าใช้จ่าย สู ญเสี ยทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถึงผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพทั้งทางกายและทางใจของผูป้ ฎิบตั ิและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ดังนั้น เพื่อป้ องกัน หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่ จะทําให้องค์กร
เกิ ดความเสี ยหายหรื อทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ องค์กรจึงจําเป็ นต้องมีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่
จะช่วยให้การตัดสิ นใจได้อย่างรอบคอบและรวดเร็ ว สามารถ
จัดการกับความสู ญเสี ยต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานได้
ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงถือว่ามีความสําคัญต่อองค์กร จะเห็น
ได้จากการนําหลักการบริ หารความเสี่ ย งมาเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ตัว
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถึงแม้
จะเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ ของรั ฐ ก็ตาม ถื อ ว่าเป็ นองค์ก ร
หนึ่ งที่เป็ นหน่ วยงานราชการ แต่ยงั ต้องยึดถือการประเมิ นผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการด้วยเช่นกัน ซึ่ งในมหาวิทยาลัย
เองมีแนวนโยบายการจัดการบริ หารความเสี่ ยงอยูแ่ ล้วหลายๆ
ด้าน เช่น ด้านการบริ หารพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการ
บริ หารบุ คคล ด้านการบริ การวิชาการ เป็ นต้น เพื่อป้ องกัน
หลีกเลี่ยงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะส่ งผลทําให้
เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัยได้
ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงอันเกิ ดจากการปฏิ บตั ิงาน
ด้า นการพัส ดุ ข องผู้ป ฏิ บ ัติ ง านพัส ดุ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นได้ใ น
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมี วตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาความ
เสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุและแนวทางป้ องกันตาม
ทัศนะของผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านการพัสดุ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐที่มีอิสระ และความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
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3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ เพื่อศึ กษาระดับ
โอกาส ระดับความเสี ยหายและแนวทางป้ องกันความเสี่ ยงอัน
เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ งานด้านการพัสดุ ของผูป้ ฏิ บตั ิงานพัสดุใน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประชากรที่ใช้คือผูป้ ฏิบตั ิงาน
พัสดุที่สังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยผูว้ ิจยั จะศึกษา
ประชากร จํ า นวน 2 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อในกรุ งเทพมหานคร
395
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ระดับ โอกาสและ
ระดับความเสี ยหายที่เกิดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานด้านการ
พัสดุ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และหาค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
( S.D.) สํ า ห รั บ แ น ว ท า ง ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สี่ ย ง ลั ก ษ ณ ะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ใช้ วิ ธี ก ารหา
ค่าความถี่ แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้อยละ
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร พั ส ดุ แ ล ะ แ น ว ท า ง ป้ อ ง กั น ที่ อ ยู่
นอกเหนื อจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบปลายเปิ ด ใช้วธิ ีวเิ คราะห์เนื้อหาออกมาเป็ นค่าความถี่
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับโอกาสที่เกิดความ
เสี่ ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ โดยจําแนกตาม
สถานภาพขององค์ก ร จากแบบสอบถามที่ เ ป็ นมาตรส่ ว น
ประมาณค่า ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-Test
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความเสี ยหายของความ
เสี่ ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ โดยจําแนกตาม
สถานภาพขององค์ก ร จากแบบสอบถามที่ เ ป็ นมาตรส่ ว น
ประมาณค่า ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-Test

Ed

และในวิทยาเขตปราจี นบุรี จํานวน 50 คน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี จํา นวน 45 คน ซึ่ งทั้ง 2
มหาวิทยาลัยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ตัวแปรอิสระของงานวิจยั ได้แก่มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพ
เป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับโอกาส ระดับความเสี ยหายและ
แนวทางป้ องกันความเสี่ ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการ
พัสดุของผูป้ ฏิบตั ิงานพัสดุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจัดซื้ อ ด้านการ
ตรวจรับพัสดุ และด้านการควบคุมพัสดุ
การวิจยั ครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2555
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
เพื่ อ ศึ ก ษาความเสี่ ย งในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการพัส ดุ แ ละ
แนวทางป้ องกันตามทัศนะของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ
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ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ทั้ง หมดคื อ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านพัส ดุ ที่
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อใน
กรุ งเทพมหานครและในวิทยาเขตปราจีนบุรี จํานวน 50 คน
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวน 45 คน
ณ เดือน พฤษภาคม 2555
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ที่นาํ ไป
ทดลองใช้ (Try–out) หลังจากนั้นจึ งทําการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามเพื่อปรับปรุ งก่อนนําแบบสอบถามไปใช้จริ งโดย
นํา ไปส่ ง ด้ว ยตัว เอง หลัง จากนั้น รวบรวมข้อ มู ล แล้ว นํา ไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพขององค์กร
ของผู้ต อบแบบสอบถามลัก ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ ใช้วธิ ี การหาค่าความถี่ แล้วสรุ ปมาเป็ นค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพ
โดยทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ ใช้วิธีการหาค่าความถี่ แล้วสรุ ปมาเป็ น
ค่าร้อยละ

NCTechEd06IBA03

สรุปผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ขอนํ า เสนอข้ อ สรุ ปผลการวิ จั ย ที่ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ตามลําดับดังนี้
5.1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าส่ วน
ใหญ่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
และรองลงมาสั ง กัด มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็ นเพศหญิง อายุ 30 ปี ไม่เกิน40 ปี ตําแหน่ง นักวิชาการ
พัสดุ มีวฒ
ุ ิการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์
ในการทํางานตํ่ากว่า 5 ปี
5.2 โอกาสความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ นบ่ อ ยครั้ งที่ สุ ด พร้ อ ม
แนวทางป้ องกัน จําแนกตามสถานภาพขององค์กร พบว่า
5.2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ ได้เรี ยง 3 ลําดับแรก ของแต่ละด้านได้ดงั นี้
5.
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ก) ด้านการจัดซื้ อ
1. ดําเนินการจัดซื้ อล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ
งาน การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางแจ้งปัญหาอุปสรรคที่ทาํ
ให้การจัดซื้ อล่าช้าให้ผบู้ ริ หารทราบโดยเร็ วเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. ลูกจ้างชัว่ คราวได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
พัสดุท้ งั ที่ยงั ไม่รู้กฏระเบียบพัสดุดีพอ การป้ องกันความเสี่ ยงใช้
แนวทางจัด ส่ ง ลูก จ้า งชั่ว คราวให้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมเรี ย นรู้
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้อง
3. การกําหนดคุณลักษณะครุ ภณ
ั ฑ์ ไม่เหมาะสม
มากเกิ นไป/น้อยเกิ นไป ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา
การป้ องกัน ความเสี่ ย งใช้แ นวทางให้ ผูต้ ้อ งการใช้ค รุ ภ ัณ ฑ์
กําหนดคุณลักษณะ ที่เหมาะสมให้มีการแข่งขันและเป็ นธรรม
พร้อมลงลายมือชื่อกํากับ
ข) ด้านการตรวจรับ
พบกรณี เดี ยวคือขาดการติดตามกรณี ที่ตรวจพบ
วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ชาํ รุ ดบกพร่ องและไม่ได้แจ้งให้ผขู้ ายทราบทันที
การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางกําหนดระยะเวลาการตรวจ
รั บ ให้ชัด เจนและให้แ จ้ง กลับ ไปยัง ผูข้ ายทัน ที เ มื่ อ พบวัส ดุ /
ครุ ภณ
ั ฑ์ชาํ รุ ด
ค) ด้านการควบคุม
พบกรณี เดียวคือไม่ได้จดั ทําใบเบิกวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
ทัน ที ที่ มี ก ารเบิ ก ไปใช้ การป้ องกัน ความเสี่ ย งใช้แ นวทาง
กํา หนดขั้น ตอนการเบิ ก วัส ดุ ใ ห้ ชัด เจนและถื อ ปฏิ บ ัติ อ ย่า ง
เคร่ งครัด
5.3 ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากความเสี่ ย งอยู่ใ นระดับ มาก
จําแนกตามสถานภาพขององค์กร พบว่า
5.3.1 มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ได้เรี ยง 3 ลําดับแรก ของแต่ละด้านได้ดงั นี้
ก) ด้านการจัดซื้ อ
1. ลูกจ้างชัว่ คราวได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
พัสดุท้ งั ที่ยงั ไม่รู้กฏระเบียบพัสดุดีพอ การป้ องกันความเสี่ ยงใช้
แนวทางจัด ส่ ง ลูก จ้า งชั่ว คราวให้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมเรี ย นรู้
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้อง
2. ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านพัส ดุ วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามใน
ระเบี ยบพัสดุไม่ถูกต้องการป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางจัด
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ก) ด้านการจัดซื้ อ
1. การจัดซื้ อผูกขาดกับผูเ้ สนอราคารายเดี ยว
การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางการสั่งซื้ อโดยจะต้องยึดหลัก
ให้ได้พสั ดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการ ราคาเหมาะสม
และทันเวลา
2. ลูกจ้างชัว่ คราวได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
พัสดุท้ งั ที่ยงั ไม่รู้กฏระเบียบพัสดุดีพอ การป้ องกันความเสี่ ยงใช้
แนวทางจัด ส่ ง ลูก จ้า งชั่ว คราวให้เ ข้า รั บ การฝึ กอบรมเรี ย นรู้
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้อง
3. ดําเนิ นการจัดซื้ อล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ
งาน การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางแจ้งปั ญหาอุปสรรคที่
ทํา ให้ ก ารจัด ซื้ อ ล่ า ช้า ให้ผูบ้ ริ ห ารทราบโดยเร็ ว เพื่ อ หาแนว
ทางแก้ไข
ข) ด้านการตรวจรับ
พบกรณี เ ดี ย วคื อ การตรวจรั บ ครุ ภ ัณ ฑ์ที่ สํา คัญ
หรื อมีมูลค่าสู งๆ ขาดคณะกรรมการตรวจรับที่มีความชํานาญ
โดยเฉพาะ การป้ องกั น ความเสี่ ยงใช้ แ นวทางแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรั บ ที่ มีค วามชํานาญ โดยเฉพาะสําหรั บ
ครุ ภณ
ั ฑ์ นั้นๆ หรื อให้แต่งตั้งผูท้ ี่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญ
ในครุ ภณ
ั ฑ์ที่จะตรวจรับมาเป็ นกรรมการตรวจรับร่ วมด้วย
ค) ด้านการควบคุม
1. มีการบันทึกรายการวัสดุเข้าคลังล่าช้า ทําให้
บัญชีวสั ดุคลาดเคลื่อน ไม่ได้จดั ทําใบเบิกวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ทีที่
มีการเบิกไปใช้ การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางส่ งรายงาน
วัสดุคงเหลือทุก ๆ รอบระยะเวลาที่หน่ วยงานกําหนดเพื่อการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ไม่ได้จดั ทําใบเบิกวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ทนั ทีที่มีการ
เบิ กไปใช้ การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางกําหนดขั้นตอน
การเบิกวัสดุให้ชดั เจนและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
3. ไม่กาํ หนดระดับวัสดุคงเหลือสูงสุ ด ระดับตํ่าสุ ด
และระดับหรื อจํานวนที่ควรสัง่ ซื้ อ เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์การจัดซื้ อ
การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางตรวจสอบรายการวัสดุคงเหลือ
ก่อนที่จะดําเนิ นการจัดซื้ อเพื่อไม่ให้มีวสั ดุเกินความจําเป็ น
5.2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้
เรี ยง 3 ลําดับแรก ของแต่ละด้านได้ดงั นี้
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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เดียว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มีโอกาสที่เกิดความเสี่ ยงมากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
5.4.2 ด้านการควบคุม พบว่าโอกาสที่เกิดความ
เสี่ ยงมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05
จํานวน 1 รายการ ได้แก่ มีการบันทึกรายการวัสดุเข้าคลังล่าช้า
ทําให้บญั ชีวสั ดุคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า พระนครเหนื อ มี โ อกาสที่ เ กิ ด ความเสี่ ย งมากกว่ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.5 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความเสี ยหายที่เกิด
จากความเสี่ ยงอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานด้านการพัสดุ จําแนก
ตามสถานภาพขององค์กร
5.5.1 ด้านการจัดซื้ อ พบว่าความเสี ยหายที่เกิด
จากความเสี่ ยงมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 จํานวน 1 รายการ ได้แก่ดาํ เนิ นการจัดซื้ อล่าช้าไม่
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า ธนบุ รี มี ค วามเสี ยหายมากกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.5.2 ด้านการตรวจรับ พบว่าความเสี ยหายที่
เกิดจากความเสี่ ยงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จํานวน 1 รายการ ได้แก่ ขาดการติดตามกรณี ที่
ตรวจพบวัสดุ /ครุ ภณ
ั ฑ์ชาํ รุ ดบกพร่ องและไม่ได้แจ้งให้ผูข้ าย
ทราบทันที ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมี
ความเสี ยหายมากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
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ประชุมซักซ้อมระเบียบพัสดุอย่างสมํ่าเสมอและถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
3. คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาด
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั ซื้ อหัวหน้างาน
จะต้องวิเคราะห์ความสามารถของบุคคลก่อนเสนอรายชื่อเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข) ด้านการตรวจรับ ไม่พบความเสี ยหายที่อยูใ่ นระดับมาก
ค) ด้านการควบคุม ไม่พบความเสี ยหายที่อยูใ่ นระดับมาก
5.3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้เรี ยง 3 ลําดับแรกของแต่ละด้านได้ดงั นี้
ก) ด้านการจัดซื้ อ
1. ดําเนิ นการจัดซื้ อล่าช้าไม่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ
งาน การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางแจ้งปั ญหาอุปสรรคที่ทาํ ให้
การจัดซื้ อล่าช้าให้ผบู้ ริ หารทราบโดยเร็ วเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. ลูกจ้างชัว่ คราวได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
พัสดุท้ งั ที่ ยงั ไม่รู้กฏระเบียบพัสดุดีพอ การป้ องกันความเสี่ ยงใช้
แนวทางจัดส่ งลูกจ้างชัว่ คราวให้เข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง
3. ผูป้ ฏิบตั ิงานพัสดุวิเคราะห์และตีความในระเบียบ
พัสดุ ไม่ ถู กต้อง การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางจัดประชุ ม
ซักซ้อมระเบียบพัสดุอย่างสมํ่าเสมอและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ข) ด้านการตรวจรับ
พบกรณี เดียวคือการตรวจรับครุ ภณ
ั ฑ์ที่สาํ คัญหรื อมี
มูลค่าสู งๆ ขาดคณะกรรมการตรวจรับที่มีความชํานาญโดยเฉพาะ
การป้ องกันความเสี่ ยงใช้แนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มี
ความชํานาญโดยเฉพาะสําหรับครุ ภณ
ั ฑ์ นั้นๆ หรื อให้แต่งตั้งผูท้ ี่มี
ความชํานาญและเชี่ ยวชาญในครุ ภัณฑ์ ที่ จะตรวจรั บมาเป็ น
กรรมการตรวจรับร่ วมด้วย
ค) ด้านการควบคุม ไม่พบความเสี ยหายที่อยูใ่ นระดับมาก
5.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของโอกาสที่เกิดความ
เสี่ ย ง อัน เกิ ด จากการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการพัส ดุ จํา แนกตาม
สถานภาพขององค์กร
5.4.1 ด้านการจัดซื้ อ พบว่าโอกาสที่เกิดความ
เสี่ ยงมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จํานวน 1 รายการ ได้แก่ การจัดซื้ อผูกขาดกับผูเ้ สนอราคาราย
NCTechEd06IBA03

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ทําให้ทราบข้อเท็จจริ งที่ควรนํามาอภิปราย
ดังนี้
6.1 จากผลการวิจยั พบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีโอกาสเกิดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุด ในด้านการจัดซื้ อ
ที่ เ หมื อ นกัน คื อ การดํา เนิ น การจัด ซื้ อ ล่ า ช้า ไม่ เ ป็ นไปตาม
แผนปฏิ บ ั ติ ง านและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวได้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิ บ ัติ ง านพัส ดุ ท้ ัง ที่ ย งั ไม่ รู้ ก ฏระเบี ย บพัส ดุ ดี พ อ สาเหตุ ที่
6.
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06

ของระเบี ย บอย่ า งชั ด เจน ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุ ที่ ท ํา ให้ ก าร
ปฏิ บ ั ติ ง านผิ ด พลาดโดยมิ ไ ด้ เ จตนา เป็ นต้ น เหตุ ท ํ า ให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดความเสี่ ยงสู งและเสี ยหายมากที่เกิ ด
ในงานบริ ห ารพัส ดุ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย [3] ที่ ร ะบุ ว่า
เจ้า หน้ า ที่ ข าดความรู้ ความเข้า ใจในระเบี ย บที่ ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ผูเ้ กี่ ยวข้องเข้าใจได้
ซึ่ งมีระดับความเสี่ ยงมากและสอดคล้องกับงานวิจยั [1] ที่ระบุ
ว่า ผูป้ ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เ กี่ ย วกับ การพัส ดุ ผูม้ ี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ทํา งานน้อ ยจะมี ปั ญ หาการบริ ห ารงานพัส ดุ ทุ ก ด้า นมากกว่า
ปัญหาการบริ หารพัสดุของผูม้ ีประสบการณ์มาก

จัดซื้ อล่าช้าอาจเกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงานมีภาระงานมากเกินไป ซึ่ ง
อาจเกิ ด จากผูป้ ฏิ บ ัติ ง านได้รั บ คุ ณ สมบัติ ข องครุ ภ ัณ ฑ์ล่ า ช้า
เนื่ อ งจากผู้ก ํา หนดคุ ณ สมบัติ ข องครุ ภัณ ฑ์ จ ะต้อ งกํา หนด
รายละเอี ย ดครุ ภ ัณ ฑ์ ซ่ ึ งมี คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะทางต้อ งมี ก าร
กําหนดรายละเอียดอย่างรอบคอบและใช้ระยะเวลาดําเนิ นการ
ถ้ า ไปเร่ งรั ด มาก ๆ อาจเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดได้ นอกจากนี้
กระบวนการจัดซื้ อมีข้ นั ตอนมาก ต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฏ
ระเบี ยบและข้อบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดซื้ อในวงเงินที่
เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องจัดซื้ อโดยวิธีประกวดราคาด้วย
ระบบ e-Auction ซึ่ งมี ข้ นั ตอนการดําเนิ นการมาก และถ้า
ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดําเนิ นการที่
ชัด เจนแล้ว จะทํา ให้เ สี ย เวลาในการดํา เนิ น การมากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จัย [2] ที่ ศึ ก ษาการพัฒ นาระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงในส่ วนการพัสดุ สํานักบริ หารแผนและการ
คลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จดั กลุ่มประเด็นความเสี่ ยงและ
ผลการประเมิ นพบว่ามี ประเด็นความเสี่ ยง 14 ประเด็น ความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากเจ้า หน้า ที่ ท าํ งานไม่ ท ัน และเจ้า หน้า ที่ ท าํ งาน
ผิดพลาด จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีระดับความเสี่ ยงสูงใน 5 อันดับแรก
6.2 จากผลการวิจยั พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับความเสี ยหายอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งเกิดจากการปฏิบตั ิงาน
ในด้านการจัดซื้ อ ในกรณี ที่ลูกจ้างชัว่ คราวได้รับมอบหมายให้
ปฏิ บ ั ติ ง านพั ส ดุ ท้ ั งที่ ย ัง ไม่ รู้ ก ฏระเบี ย บพั ส ดุ ดี พ อและ
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านพัส ดุ วิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามในระเบี ย บพัส ดุ ไ ม่
ถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ ง ได้ปรั บเปลี่ยน
สถานะเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับ ของรั ฐ มี ค วามจํา เป็ นที่
จะต้องสร้ างชื่ อเสี ยง เพิ่มศักยภาพให้มหาวิทยาลัยให้มีความ
มั่น คงและเป็ นผู้นํา ทางการศึ ก ษา โดยมหาวิ ท ยาลัย ได้มี
นโยบายขยายโอกาสทางการศึ ก ษาและกระจายฐานบริ ก าร
ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปสู่ ภูมิภาค
รวมทั้งดําเนิ นการวิจัยและพัฒนาการฝึ กอบรม การถ่ายทอด
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ แก่ ชุ ม ชนและภาคอุ ต สาหกรรม ดัง นั้ น
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเป็ นต้องรับสมัครบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อ
มาปฏิ บตั ิงานให้สอดคล้องกับภาระกิ จที่ เพิ่มขึ้น ซึ่ งบุคลากร
ที่มาบรรจุใหม่ส่วนมากจะมีประสบกรณ์นอ้ ย ไม่เข้าใจในเรื่ อง

ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางป้ องกั น ความเสี่ ยงและ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
7.1 ควรจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานพัสดุในทุกขั้นตอนโดย
จั ด เก็ บ ไว้ใ นระบบฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องไว้สืบค้น
ศึ ก ษาและยึด ถื อ ปฏิ บ ัติ ส ามารถเข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
รวดเร็ ว
7.2 ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ได้รับการฝึ กอบรมพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบโดยเฉพาะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่บรรจุใหม่อย่างสมํ่าเสมอ
7.3 มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายทบทวนกฎ ระเบียบ และ
ข้อ บังคับทางด้านการพัสดุ ที่เป็ นระเบี ยบของมหาวิทยาลัย ฯ
เพื่อให้มีความยืดหยุน่ คล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.4 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ระบบจะช่วยให้ควบคุมและตรวจสอบการ
ทํางาน ความถูกต้อง ความรวดเร็ วและความมีประสิ ทธิ ภาพใน
ทุกส่ วนงานของมหาวิทยาลัยได้
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ
วิชาเครื่องรับวิทยุ (2104 - 2209) เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546 )
Development and Finding an Efficiency of The Competency - Based Skill
Training Package on Radio Receiver Subject (2104-2209) : FM Radio

06
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ วิชาเครื่องรับวิทยุ
(2104 2209) เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม โดยหาประสิทธิผลทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถแบบอิงเกณฑ (pre test – post test ) กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 14 คน

N

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก ชุดบทเรียนคอมพิวเตอรฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ วิชา เครื่องรับวิทยุ (2104 -2209)
เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม และการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบฝกทักษะความ สามารถแบบอิงเกณฑ วิชา เครื่องรับวิทยุ (2104 -2209) เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิผลทางการเรียนรูหลังเรียน (Post-test) มากกวากอนเรียน (Pre-test) คิดเปนคาเฉลี่ยได 28.21/71.07 และ
จากปฏิบัติการทดลอง 39.57/82.19 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
คําสําคัญ: บทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม
Abstract
The purpose of this research is to development and finding an efficiency of The Competency Based Skill Training
Package (CBST) on Radio Receiver Subject, FM Radio topic for. To evaluation and study of achievement before and
after learning a lesson by the competency - based skill training package. The samples of this research were 14 second
year for Curriculum Vocational Certificate program in electronics. Division students who registered Radio Receiver
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Subject (in course code 2104-2209) during the first semester of the 2012 academic year. The research evaluation
were the

competency - based skill training

package for Radio

Receiver subject, FM

Radio topic.

The statistics used to analyze the data were basic statistics.: The students learned by the competency - based skill
training package had the learning achievement of post-test higher than pre-test at the 28.21/71.07 Theories and
39.57/82.19 laboratories have shown the Competency Based Skill Training Package in learning achievement.
Keyword: Competency - Based Skill Training , FM Radio Receiver
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ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานวิทยาศาสตร ดานการ
บริ ห ารจัดการ รวมถึงในดานการศึกษาดวยเชนกัน ในดาน
การศึ ก ษาได มี ก ารนํ า เทคโนโลยี เ ข า มาช ว ยในการพั ฒ นา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น สื่ อ
เทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปจจุบัน
เปนอยางมากคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสื่อที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจและกระตุนการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเปน
อยางดี มีการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถและศักยภาพ
สวนบุคคล
สื่อการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญมากเพราะสื่อ
การเรียนการสอนเปนเครื่องมือที่จะทําใหผูเรียนเกิดการรับรู
และนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการเรี ย นจากสื่ อ มาวิ เ คราะห แ ละ
ประมวลผลได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อที่สามารถเราความสนใจและดึงดูดความ
สนใจจะทําใหผูเรียนเกิดความใสใจในการเรียนเพิ่มขึ้น [1]
พระราชบั ญ ญัติการศึกษาแหงชาติพุท ธศักราช (2542)
หมวดที่ 4 มาตรา 24 บัญญัติไววา “การจัดกระบวนการเรียนรู
จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
เพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู สามารถเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยการรวมมือ
ของทุก ๆ ฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ” [2]

ป จ จุ บั น สื่ อ การเรี ย นการสอนมี ห ลากหลายรู ป แบบที่
สามารถสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู CBST ถือไดวาเปน
อีกหนึ่งสื่อการสอนที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะใน
การปฏิบัติงาน CBST เปนกระบวนการฝกฝมือแรงงานที่
กําหนดใหผูรับการฝกเปนศูนยกลางของการฝกภาคทักษะและ
เป น ผู ใ ฝ ห าความรู แ ละประสบการณ ด ว ยตนเอง โดยช ว ง
ระยะเวลาการฝกไมถูกกําหนดดวยเงื่อนไขของเวลา จํานวน
หัวขอเรื่อง และหลักสูตร แตขึ้นอยูกับความสามารถในการฝก
และการเรียนรูของผูรับการฝก ซึ่ง CBST เปนระบบการฝกที่
ถูกออกแบบมาเพื่อฝกทักษะทางอาชีพโดยเฉพาะ [3]
จากเหตุผลขางตนดังกลาว ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของ
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มุงเนนให
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานควบคูกับการเรียนการสอน
ผู วิ จั ย จึ ง นํ า บทเรี ย นฝ ก ทั ก ษะความสามารถแบบอิ ง เกณฑ
มาใช เ ป น สื่ อ ในการเรี ย นการสอน วิ ช าเครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ
เรื่อง เครื่องรับวิทยุ เอฟเอ็ม จะเปนการแกปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นฝ ก ทั ก ษะ
ความสามารถแบบอิงเกณฑ วิชาเครื่องรับ วิทยุ (2104 - 2209)
เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง 2546)
3. ขอบเขตงานวิจัย

3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
3.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
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3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ สาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ปทุ ม ธานี
จํานวน 14 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3.2.1 ชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ
วิชา เครื่องรับวิทยุ (2104 - 2209) เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม
3.2.2 เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการเก็บขอมูล
3.2.3 ชุดฝกปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม
3.2.4 คูมือสําหรับผูเรียน
3.2.5 คูมือสําหรับผูสอน
3.3เนื้อหาที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย
1) เรื่อง ภาครับวิทยุเอฟเอ็ม
2) เรื่อง ภาคขยายไอเอฟ

ภาพที่ 1 : รูปแบบบทเรียนฝกทักษะความสามารถ
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4.1.2 เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชเก็บรวบ
1) แบบประเมินความสามารถผูเรียน โดยสราง
ตามรูปแบบที่ไดวางไวและใหครอบคลุมเนื้อที่วิเคราะห ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานของผูเรียน ซึ่งแบบ
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา ระดับโดยมี 4 เกณฑการให
ความหมายดังนี้
- 3 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระไมตองขอคําแนะนําจากผูฝก
- 2 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑ แตยัง
ตองปฏิบัติงานโดยขอรับคําแนะนําจากผูฝกบางเปนบางครั้ง
- 1 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑ แตยัง
ต อ งปฏิ บั ติ ง านโดยขอรั บ คํ า แนะนํ า จากผู ฝ ก อย า งใกล ชิ ด
ตลอดเวลา
2) แบบประเมิ น คุ ณ ภาพชุ ด การสอนบทเรี ย น
คอมพิวเตอรฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ
3) ชุดฝกปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุเอฟอ็ม

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ch

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง ทดลอง รูปแบบ One Group
pre-test-post-test design
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4.1 การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
4.1.1 ชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ
วิชาเครื่องรับวิทยุ ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1) สร า งแผนภู มิ ร ะดมสมองโดยการศึ ก ษา
หลักสูตรและวิเคราะหเนื้อหาของวิชา เครื่องรับวิทยุ
2) เขี ย นแผนการสอน ใบงานการทดลอง
ใบความรู
3) นํ า แผนการสอนที่ กํ า หนดไว มาสร า งเป น
ฉากๆ ใหเปนไปตามที่ไดวางแผนไว โดยกําหนด ภาพ เสียง สี
และการปฏิสัมพันธ
4) นําเนื้อหาที่ไดเรียบเรียงตามโครงสรางที่วาง
ไว ใหผูเชียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
เนื้อหา ลําดับขั้นการนําเสนอ รวมถึงความเหมาะสมถูกตอง
ของภาษา จากนั้นแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5) สรางบทเรียนฝกทักษะความสามารถ โดยนํา
เนื้อหาที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จัดทําเปนบทเรีย น
คอมพิ ว เตอร ฯ โดยเลื อ กโปรแกรมนิ พ นธ บ ทเรี ย น Adobe
Captivate 5.5
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ภาพที่ 2 : ชุดฝกปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ
4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบเพื่อหาประสิทธิผลทางการ
เรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 เตรียมเอกสาร ชุดบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถ ชุดฝกปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ
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4.2.2 ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นก อ นเรี ย น และทดสอบปฏิ บั ติ ก อ นเรี ย นทั้ ง
2 ใบงาน โดยที่ยังไมไดเรียนจากโปรแกรมบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถ และทําการเก็บรวบรวมคะแนน

ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิผลทางการเรียนรูทาง
ทฤษฎีของผูเรียน เรื่อง ภาครับวิทยุเอฟเอ็มและภาคขยายไอเอฟ
รายการ
จํานวนผูเรียน คะแนนรอยละ
คะแนนสอบกอนเรียน
14
28.21
คะแนนสอบหลังเรียน
14
71.07

ภาพที่ 3 : การสอนการเรียนบทเรียนฝกทักษะความสามารถ

4.4 ผลการวิจัย
4.4.1 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน โดยการวัดจากคะแนน
การทดสอบ ทําใหทราบวาคาเฉลี่ยคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) และคาเฉลี่ยคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) มีคะแนนทดสอบเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
รอ ยละ28.21 และคะแนนทดสอบเฉลี่ย หลังเรียนเทากั บ
ร อ ยละ 71.07
ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ชุ ด บทเรี ย นฝ ก ทั ก ษะ
ความสามารถแบบอิ ง เกณฑ ที่ ส ร า งขึ้ น ทํ า ให ผู เ รี ย นมี
ประสิทธิผลทางการเรียนรูที่สูงขึ้น
4.4.2 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน โดยการวัดจากคะแนน
การทดสอบปฏิบัติการทดลอง ทําใหทราบวาคาเฉลี่ยคะแนนที่
ไดจากการทดสอบปฏิบัติการทดลองกอนเรียน และคาเฉลี่ย
คะแนนที่ไดจากการทดสอบปฏิบัติการทดลอง หลังเรีย น มี
คะแนนทดสอบเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ รอยละ39.57 และ
คะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ รอยละ 82.19 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑที่
สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรูที่สูงขึ้น
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4.2.3 จากนั้นนักศึกษาเรียนจากโปรแกรม
บทเรียนฝกทักษะความสามารถ โดยเมื่อ เรียนจบในแตเรื่อ ง
นักศึกษาจะทําการปฏิบัติการทดลอง
4.2.4 นักศึกษาทําการปฏิบัติการทดลองจน
ครบทั้ง 2 ใบงานผูสอนจะใหนักเรียนทําการทดสอบปฏิบัติ
และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอีก
ครั้ง
4.2.5
นํ า ผลคะแนนที่ ไ ด ใ นแต ล ะครั้ ง มา
วิเคราะหหาประสิทธิผลทางการเรียนของบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถ
4.2.6 ผูวิจัยไดนําผลการปฏิบัติงานของผูเรียน
ทั้ ง การทํ า แบบทดสอบและการปฏิ บั ติ ง านมาวิ เ คราะห ห า
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
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ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิผลทางการเรียนรูทาง
ปฏิบัติของผูเรียน เรื่อง ภาครับวิทยุเอฟเอ็มและภาคขยายไอเอฟ
รายการ
จํานวนผูเรียน คะแนนรอยละ
คะแนนสอบกอนเรียน
14
39.57
คะแนนสอบหลังเรียน
14
82.19

ภาพที่ 4 : การเรียนบทเรียนฝกทักษะความสามารถ
4.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จั ย วิ เ คราะห ข อ มู ล แล ว นํ า ผลที่ ไ ด ม าเสนอใน
รูปแบบของตาราง โดยมีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
NCTechEd06MET01

5. อภิปลายผล

จากผลของการวิจัย ชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถ
แบบอิงเกณฑ วิชา เครื่องรับวิทยุ เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม ที่
สรางขึ้นทําใหประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้นดังนี้
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การสรางบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑมี
ขั้น ตอนการจัด ทํ า และพั ฒ นาโดยมี ก ารวางแผนเพื่ อ ควบคุ ม
คุณภาพทุกขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ทําให
ได บ ทเรี ย นฝ ก ทั ก ษะความสามารถแบบอิ ง เกณฑ ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งทําใหประสิทธิผลทางการ
เรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น ดังนั้นบทเรียนฝกทักษะความสามารถ
แบบอิงเกณฑที่จัดทําขึ้นจึงมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนไดจริง ซึ่งสอดคลองกับ
6. เอกสารอางอิง
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[2]

สาวิตรี เรืองจันทร.สื่อการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2550
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ . พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพครุสภา
ลาดพราว, 2542.
สํานักงานบริหารโครงการเงินกู ADB กรมพัฒนาฝมือ แรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ระบบการฝ ก แบบใหม
CBST คุณรูจักแลวหรือยัง? กรมพัฒนาฝมือ แรงงาน กรุงเทพ
2542 หนา 1-29.
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร
กรณีศึกษา:วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง
A Development of Multimedia-Computer Assisted Instruction
with The Computer Demonstration Device in Cooperated
Case Study: Lampang Inter-Tech College

06

จันทรขาว สายแปลง1 และณรงค เครือกันทา2
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บทความนี้นําเสนอการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการ
เรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวยบทเรียนมัลติมีเดีย กับการเรียนตามปกติ
ในชั้นเรียน โดยทดลองกับกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง ในภาคเรียน
ที่ 2/2554 ดวยการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 40 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.67/82.16
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการสอนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวา นักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ และผลการนําไปใชประโยชน พบวาคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดวา บทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย ชุดสาธิต อุปกรณคอมพิวเตอร ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
Abstract
This paper presents of this experimental research were to develop and find efficiency of Multimedia-Computer
Assisted Instruction with the computer demonstration device in cooperated and to compare learning outcome between
the student in the experimental group and the controlled group. The samples used in this research were 40 student in
the two groups: experimental group and control group, 20 student studied in Bachelor’s level 1 in the field of
Industrial Technology year 2/2011 at Lampang Inter-Tech College chosen by using purposive sampling. The results of
this research illustrated that firstly, the efficiency of Multimedia-Computer Assisted Instruction with the computer
demonstration device in cooperated was 85.67/82.16 which was higher than 80/80 as set criterion. Secondly, the
learning outcome of the student in the experimental group was higher than the learning outcome of the student in
NCTechEd06MET02
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controlled group and the result of applying found that the mean of the post-test is higher than of the per-test
significantly ( = .01) In conclusion, it can be used the developed for instruction properly.
Keyword: Multimedia Computer Assisted Instruction, Computer Demonstration, Quality, Efficiency

น อ ย รวมทั้ ง ยั ง ขาดสื่ อ ที่ เ ป น ตั ว ช ว ยในการเสริ ม ทั ก ษะ
ประสบการณ ข องนั ก ศึ ก ษามี น อ ย ทํ า ให ส ง ผลโดยตรงต อ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
จากปญหาดังกลาว ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขปญหา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาออกไปเป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยี และสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน ควรมีการจัดทําสื่อการสอน
มาใชในการเรียนการสอน
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยความเขาใจ
รวดเร็ว และงายตอการศึกษาวิ ชาเทคโนโลยีการบริการงาน
ระบบคอมพิ ว เตอร หั ว ข อ เรื่ อ งส ว นประกอบของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร แ ละการแก ไ ขอาการเสี ย เบื้ อ งต น ผู วิ จั ย จึ ง ได
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณ
คอมพิวเตอรนี้ขึ้น เพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจและมีผลการ
เรียนดีมากยิ่งขึ้น

1. บทนํา
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ปจจุบันความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีทํา
ให ทุ ก ๆ ประเทศมี ก ารพั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว เทคโนโลยี
คอมพิว เตอรเ ป นอีกด านหนึ่ ง ที่ไดรับ การพัฒ นาและมีค วาม
เจริญรุ ดหนาอยูเสมอดังนั้นประเทศไทยจึงตองมีการพัฒนา
ทางดานการศึกษาใหทันกับความเจริญกาวหนาดังกลาว ถือได
วาการศึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความสําคัญอยางยิ่ง
ฉะนั้ น ในการพั ฒ นาให ผู ใ ช ง านคอมพิ ว เตอร มี ค วามรู
ความสามารถ ตลอดจนมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน จําเปนที่
จะตองมีสื่อประกอบในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สื่อในการเรียนการสอนมีหลายประเภทดวยกันไมวาจะเปน
โปรแกรมสอนทางคอมพิวเตอร แผนใส สไลด ชุดทดลองและ
ชุดสาธิต [1] โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนดวยชุดสาธิต
เป น รู ป แบบการเรี ย น ที่ มี ป ระโยชน ใ นด า นการส ง เสริ ม ให
ผูเรียนไดเกิดทักษะจากการสังเกต การพิสูจนทฤษฎีตางๆกับ
การทดลองโดยแสดงขอเท็จจริง และถามีการนําสื่อมัลติมีเดีย
เขามาชวยในการเขามารวม ก็จะสรางแรงจูงใจตอผูเรียนให
และเกิดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาการ
ตัดสินใจในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ [2]
จากที่ผูวิจัยไดทําหนาที่เปนวิทยากรอบรม ในหัวขอเรื่อง
ส ว นประกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สื่อที่ใชในการใหความรูในเรื่อง
อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร การซ อ มประกอบคอมพิ ว เตอร ยั ง ไม
ครอบคลุมกับเนื้อหา รวมทั้งการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการ
บริ ก ารงานระบบคอมพิ ว เตอร [3] ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต อ งเรี ย นรู
เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ส ว นประกอบของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร และหากเกิดอาการ
ขัดของของเครื่อ งเกิดขึ้นจะตองสามารถแกไขปญหาอาการ
เบื้องตนได โดยที่ผานมานักศึกษาไดศึกษาจากรูปภาพ อุปกรณ
ของจริงที่แยกชิ้นการทํางาน จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากอาการขัดของของเครื่องจริง มีโอกาสไดฝกทักษะ

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอร

N

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุด
สาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิต
การเรียนรูอปุ กรณคอมพิวเตอร
3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นด ว ยบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย
รวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น สูง
กวาเกณฑ ที่กําหนดระดับ 80/80
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4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

5.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
5.3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ ได แ ก วิ ธี ส อนด ว ยบทเรี ย น
มัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร และ
วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ
5.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร และ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด ว ยบทเรี ย น
มัลติมีเดีย และการเรียนการสอนแบบปกติ
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4.1 คําอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการบริการงานระบบ
คอมพิวเตอร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของ
อุปกรณเชื่อมตอคอมพิวเตอร ทั้งอุปกรณหลักและอุปกรณตอ
พวง การใชโปรแกรมและเครื่องมือตรวจสอบการทํางาน
วิเคราะหปญหา แกไขและการซอมบํารุง จัดทําคูมือการใชงาน
ระบบอุปกรณเพื่อการบริการ
4.2 การสรางสื่อการสอนประเภทชุดสาธิต แนวทางหนึ่ง
ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม
คือการมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีสอดคลองกับหลักสูตรและ
ผูสอนไดนําไปใชไดอยางถูกวิธี จะเปนผลใหคุณภาพการสอน
ของผูสอนดีขึ้น [4] ควรประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ดังนี้
4.2.1 ศึกษาขอบขายเนื้อหาวิชา
4.2.2 กําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค
4.2.3 การออกแบบและสรางชุดสาธิต
4.2.4 การทดลองใชงาน
4.2.5 การปรับปรุง
4.3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถ
แบงขั้นตอนไดดังนี้ [5]
4.3.1 การออกแบบบทเรียน
4.3.2 การสรางสตอรีบอรด (Story Board)
4.3.3 การสรางบทเรียน
4.3.4 การตรวจสอบกอนนําไปใช

5.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า
เทคโนโลยีการบริการงานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 40 คน
คัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูวิจัยไดทําการแบงนักศึกษาทั้งหมด ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
5.2.1 กลุ ม ควบคุ ม เป น กลุ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด ว ย
วิธีการสอนตามปกติ จํานวน 20 คน
5.2.2 กลุ ม ทดลอง เป น กลุ ม นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นด ว ย
บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร ว มกั บ ชุ ด สาธิ ต การเรี ย นรู อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้น จํานวน 20 คน
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3.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึก ษากลุ ม ทดลองที่
เรี ย นโดยใช บ ทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร ว มกั บ ชุ ด สาธิ ต การเรี ย นรู
อุปกรณคอมพิวเตอร สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

5. ขอบเขตของการวิจัย

5.1 ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง จํานวน
86 คน

NCTechEd06MET02

6. วิธีดําเนินการวิจัย

6.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ผูวิจัยไดใชแบบแผนการวิจัยแบบสองกลุม วัดผลกอนและหลัง
การทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design)
6.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย
6.2.1 บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร ว มกั บ ชุ ด สาธิ ต การเรี ย นรู
อุปกรณคอมพิวเตอร
6.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.2.3 แบบทดสอบทายบทเรียน
6.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6.3.1 การสรางชุดสาธิต ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1.ศึกษาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร และขอมูลที่
เกิดจากการบริการวิชาการ เพื่อใชในการสรางชุดสาธิต
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2. กําหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค ขั้นตอนนี้จะ
นําเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ มากําหนดวัตถุประสงคในการ
เรียนรู หัวขอที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู
3. การออกแบบ และสรางชุ ดสาธิต ในรูป ของ
แผงสาธิต ที่ทําการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรลงบนแผง และ
ทําการเชื่อมตอผานสายเชื่อมตอ ซึ่งสะดวกตอการสาธิตการ
ทํางานของแตละอุปกรณ โดยลักษณะของแผงสาธิต
4. นําชุดสาธิต ที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญแลว ไปทดลองใช
กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู พื้ น ฐานด า นการติ ด ตั้ ง ซ อ มบํ า รุ ง
คอมพิวเตอร ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน
5. ปรับปรุงแกไขในจุดบกพรองของชุดสาธิต
เพื่อใหประสิทธิภาพของชุดสาธิตเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว
6.3.2 การสร า งบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ประกอบด ว ย
ขั้นตอนดังนี้
1. การออกแบบบทเรียน โดยวิเคราะหหลักสูตร
และเนื้ อ หารายวิ ช า เพื่ อ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค และเนื้ อ หา
การศึกษาเครื่องมือสําหรับพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
2. การสร า งภาพสตอรี บ อร ด ผู วิ จั ย ได นํ า
วัตถุประสงคของบทเรียนที่ตองการนําเสนอ มาสรางลงบน
กรอบ และกําหนดเงื่อนไขการแสดงผลในแตละกรอบ โดย
เรียงลําดับตามลําดับเหตุการณ
3. การสร า งบทเรี ย น จะดํ า เนิ น การตามสตอรี
บอร ด ที่ ว างไว นั บ ตั้ ง แต เนื้ อ หา ภาพ เสี ย ง ปฎิ สั ม พั น ธ ใ น
บทเรียน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Adobe Flash 8 [6]
และสอดคลอ งกับ อุ ปกรณคอมพิ วเตอรจริงที่ใชในชุดสาธิต
โ ด ย บ ท เ รี ย น ที่ ส ร า ง ขี้ ต อ ง ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น ไ ด บ น
ระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยเนื้อหาบทเรียนที่สรางขึ้น
ประกอบดวย
3.1 สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร
3.2 การแก ไ ขอาการเสี ย เบื้ อ งต น ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร
3.3 การประกอบและการติดตั้งอุปกรณ

4. การตรวจสอบกอนนําไปใช โดยผูเชี่ยวชาญทําการ
ประเมินและตรวจสอบ ความถูกตอง และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง

ส วนของหัวเรื่ อง
รู ปภาพประกอบ
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ส วนของเนื้อหาการอธิบายประกอบ

กลับเมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม

ภาพที่ 1 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
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6.3.4 การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 7
ทาน ใชแบบประเมินคุณภาพของสื่อ [7] เพื่อหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
6.3.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ เพื่อวัด
คะแนนกอนและหลังการใชชุดสาธิต เพื่อหาความแตกตางของ
คะแนนที่ได

N

6.4 วิธีดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนของการวิจัย แบบ
สองกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง โดยดําเนินการ
ทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง โดยมีวิธีการทดลอง
ดังนี้
6.3.1 กําหนดใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรียนตาม
วันเวลาที่กําหนด
6.3.2 ดําเนินการสอนโดยนําบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับ
ชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรใชกับกลุมทดลอง และ
ดําเนินการสอนดวยวิธีแบบปกติกับกลุมควบคุม
6.3.3 ดําเนินการทดสอบความรูของผูเรียน กอนและ
หลังการเรียนการสอนดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิต
การเรี ย นรู อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ที่ ส ร า งขึ้ น ไปวิ เ คราะห ห า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดสอบสถิติคาที (t-test)
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6.3.4 สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและเขียน
รายงาน
7. ผลของการวิจัย

ภาพที่ 5 การประกอบและติดตั้งอุปกรณ

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับ
ชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร
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7.1 ผลการสรางบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการ
เรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร
โดยประกอบดว ย แผงสาธิ ต แสดงอุป กรณ ค อมพิว เตอร
และบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ประกอบไปด ว ยเนื้ อ หา 3 บทเรี ย น
สรางโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา เสียง
ประกอบ วิดีโอ และแบบทดสอบ จํานวน 60 ขอ ซึ่งลักษณะ
ของชุดสาธิต มีดังนี้

ch

Ed

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพมีคาเทากับ 85.67/82.16 ซึ่ง
พบวารอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน
(E1) มีคาเทากับ 85.67 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) มีคาเทากับ 82.16 แสดงวา
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด สาธิ ต (E1/E2) อยู ใ นเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว คื อ
80/80 ดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 ชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย

N

C
Te

รายการ

ภาพที่ 3 หนาจอหลักของบทเรียนมัลติมีเดีย

ภาพที่ 4 สถานการณจําลองอาการเสียเบื้องตนของเครื่องคอมพิวเตอร
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คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

คาเฉลี่ย
รวม

ประสิทธิภาพ

แบบฝกหัด

60

38.55

771

85.67

แบบทดสอบ

30

24.65

493

82.16

7.3 ผลการเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมที่เรียนโดยบทเรียน
มั ล ติ มี เ ดี ย ร ว มกั บ ชุ ด สาธิ ต การเรี ย นรู อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร
จํานวน 20 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 13.15 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคา 1.60 และกลุมที่เรียนโดยวิธีปกติ จํานวน 20 คน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 9.50 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.85 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อทําการ
ทดสอบคา t มีคาเทากับ 4.67 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนของกลุมที่เรียนโดยบทเรียนมัลติมีเดีย สูงกวา กลุมที่
เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ไดผลดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
N

X

S.D

t

กลุมทดลอง

20

13.65

1.60

4.67*

กลุมควบคุม

20

9.50

2.85

กลุม

*p < 0.01 , df =19, t = 2.861
8. บทสรุป

การนํ า บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ร ว มกั บ ชุ ด สาธิ ต การเรี ย นรู
อุปกรณคอมพิวเตอร มีขอดีคือ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจตอ
เนื้อหาการเรียนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งผูเรียนไดเรียนรูจาก
บทเรียนมัลติมีเดีย ทําใหนักศึกษามีความชัดเจนในการเรียน ไม
มีความสับสนในขณะปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ความมั่ น ใจ และตั้ ง ใจในปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ผู ส อนจะต อ งเข า ใจ
เนื้อหาที่จะทําการสอนเปนอยางดีกอนที่จะสอนตองอธิบาย
อุปกรณทุกชนิดพรอมวิธีการใชอุปกรณใหแกผูเรียนกอนเพื่อ
ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ อุ ป กรณ แ ละอั น ตรายต อ
ผูเรียนตอไป
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ภาพที่ 6 ผลการนําบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตไปใช
ประโยชนรวมกับการบริการวิชาการ
10. เอกสารอางอิง

มนตชัย เทียนทอง. “การออกแบบและพัฒนาคอรสแวร สําหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน.” กรุงเทพฯ: ภาควิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,2545.
ขรรคชัย ตุลละสกุล “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอินเตอรแอค
ตีฟมัลติมีเดีย พรอมชุดปฏิบัติการทดลองควบคุมดวยคอมพิวเตอร
วิชาการออกแบบวงจรดิจิตอล” กรุงเทพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 2544.
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2551
สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม.
ไชยยะ ธนพัฒนศิริ และวิชาญ เพชรมณี."ชุดสาธิตระบบเคเบิลทีวี."
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.สงขลา. 2552.
ศราวุธ ขาขุนทด. "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบ
การจําลอง เรื่องพื้นฐานงานเชื่อมแกส วิชางานเชื่อมและโลหะแผน
เบื้องตน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ." มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา, 2551.
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[2]

9. การนําไปใชประโยชน

[3]

C
Te

ภายหลั ง จากการวิ จัยได นํา บทเรียนมั ลติมีเ ดีย รว มกับ ชุ ด
สาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น ไปใชในการ
ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก โ รงเรี ย น พบว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิต
การเรี ย นรู อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร มี ค า มากกว า ค า เฉลี่ ย ของ
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน ดังแสดงในตารางที่ 3

[4]

N

[5]

[6] Phillip Kerman. “Macromedia Flash8 @work project and
Techniques to get the job done.” Pearson Education.2006.
[7] อนันต ยิ้มพราย. "การสรางชุดสาธิตระบบปองกันเบรกล็อคแบบ

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม
คะแนน

จํานวน

คะแนนเต็ม

X

S.D

ทดสอบกอนเรียน

25

30

11.84

3.09

ทดสอบกอนเรียน

25

30

24.36

1.93

มีปฎิสัมพันธกับคอมพิวเตอร." กรุงเทพ. 2552.

t

14.93*

*p < 0.01 , df = 24, t = 2.492
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน
สําหรับปรับพื้นฐานความรูในวิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
Development of Web-Based Instruction of Introduction to Drawing for
Prerequisite Subject of Computer-aided Design and Manufacturing Class

ภูวดล ทาฝน1, สุธิดา ชัยชมชื่น2 และวิทวัส ทิพยสุวรรณ3
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Phuwadol5@hotmail.com1, std@kmutnb.ac.th2,wtw@kmutnb.ac.th3
บทคัดยอ

N

C
Te

ch

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนแบบเบื้องตนสําหรับปรับพื้นฐานความรูใน
วิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 2) หาประสิ ทธิภาพของบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมผูเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน กลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1)
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 6 เรื่อง แบบทดสอบกอนเรียน ทายบทเรียน และหลังเรียน โดยทํางานบนระบบจัดการเรียน
การสอน มูเดิ้ล 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ 81.62/86.28 3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 5) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนในระดับมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เขียนแบบเบื้องตน
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop a Web-Based Instruction of Introduction to Drawing for
Prerequisite Subject of Computer-Aided Design and Manufacturing Class, 2) evaluate the efficiency of the developed
WBI, 3) to compare the students learning achievement between before and after using the WBI, 4) to compare the
students learning achievement between students with two different backgrounds, industrial and business, and 5) to
evaluate students satisfaction towards using the WBI. The samples used in the experiment were 36 senior
undergraduate students in the field of Computer Technology, Department of Computer Education, Faculty of Technical
Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The research tools included the developed WBI,
learning achievement tests, and questionnaire. The results from the experiment are shown as follows: 1) the WBI
NCTechEd06MET03
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consists of six learning modules, pre-test, module test, and post-test, which is run on the Moodle learning management
system, 2) the efficiency of the WBI is 81.62/86.28, 3) students’ learning achievement scores after using the WBI are
higher than those before using at the statistically significant value of .05, 4) learning achievements of students from two
different backgrounds are not statistically significantly different at .05, and 5) the students’ satisfaction is at the high
level.
Keyword: Web-Based Instruction, Introduction Drawing

พื้ น ฐานให แ ก นั ก ศึ ก ษาได เพราะฉะนั้ น การพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพื้นฐานความรู โดยการนํา
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร และอินเทอรเน็ตเขามาสนับสนุน
อาจเปนทางออกที่ดีได
บทเรีย นคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดทั้งการเรียนการ
สอนและการฝกอบรม ไมวาจะเปนการใชเพื่อสอนแทนผูสอน
ทั้งในและนอกชั้นเรียน หรือสอนทบทวนเนื้อหาเดิมที่ศึกษา
ผานไปแลว รวมทั้งใชสําหรับสอนเสริมในกรณีที่ผูเรียนศึกษา
ไมทันเพื่อนหรือไมเขาใจ ใชเพื่อการศึกษาทางไกล เชนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียวสื่อสาร เพื่อใชในมหาวิทยาลัยเปด
และใชในระบบมหาวิทยาลัยเสมือน ใชกับเนื้อหาที่ยุงยากหรือ
ซับซอน โดยไมสามารถศึกษาไดจากของจริง หรือตองอาศัย
การจินตนาการ ยากเกินจะเขาใจไดงาย ใชกับเนื้อหาสาระที่
ตองการแสดงใหเห็นลําดับขั้นการเปลี่ยนแปลงที่ละขั้น โดย
การจําลองเหตุการณจ ริ งที่เกิดขึ้นใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนมากขึ้น และเพื่อใหเกิดการแสวงหาแนวทางการพัฒนา
รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบใหม ๆ โดยการประยุ ก ต ใ ช
รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเกิดการพัฒนาในมุมมอง
ที่แตกตางออกไป [3]

1. บทนํา
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ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดเปด
สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม
บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
[1] โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะสมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ จะต อ งมี วุ ฒิ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภท
วิ ช าอุ ต สาหกรรม และประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ [2] จาก
การศึกษาขอมูลในปการศึกษา 2549-2553 พบวานักศึกษาที่เขา
ศึกษาตอนั้นมาจากหลากหลายสาขาวิชาจึงมีความแตกตางใน
ดานความรูพื้นฐานทางการเรียน ซึ่งความแตกตางนี้สงผลตอ
การเรีย น รายวิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการ
ผลิต โดยผูวิจัยไดนําผลการเรียนของผูเรียนในรายวิชานี้จํานวน
296 คน ตั้งแตปการศึกษา 2549-2553 พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาใน
ประเภทวิ ช าประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม และประเภทวิ ช า
บริหารธุรกิจ พบวานักศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีผล
การเรียนเฉลี่ยอยูในระดับ 2.97 ซึ่งสูงกวานักศึกษาที่อยูในกลุม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 2.55 ผูวิจัยจึง
วิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางระหวางผลการเรียนของ
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง 2 กลุ ม พบว า ผู เ รี ย นในกลุ ม ประเภทวิ ช า
บริหารธุรกิจขาดความรูพื้นฐานทางดานการเขียนแบบ ซึ่งเปน
สิ่งที่มีความจําเปนอยางมากตอการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา
คอมพิ ว เตอร ช ว ยในการออกแบบและการผลิ ต ดั ง นั้ น หาก
ผูเรียนในกลุมประเภทบริหารธุรกิจไดรับความรูเพิ่มเติมเรื่อง
การเขียนแบบกอนการเรียนในวิชานี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถ
มี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น ได แต เ นื่ อ งจากการเรี ย นในชั้ น เรี ย นมี
ขอจํากัดดานเวลา ครูผูสอนจึงไมสามารถจัดการสอนเพื่อปรับ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียน
แบบเบื้องตน สําหรับปรับพื้นฐานความรูในวิชาคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและการผลิต
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการเขียนแบบเบื้องตนที่พัฒนาขึ้น
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2.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
2.5 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน คื อ บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ที่
ประกอบดวยขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการ
ปฏิสัมพันธ ซึ่งผสมผสานกัน โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายที่ถูกจัดไวอยางเปนระบบและมีแบบแผน โดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอและจัดการเพื่อใหผูเรียนได
มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้น ๆ ตามความสามารถของ
ตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะหรือประสบการณดาน
การใชค อมพิ ว เตอร ม าก อ นก็ส ามารถเรี ย นรู ไ ด [3] สง ผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นเมื่อเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนผลสรุปจากการวิจัยเกี่ยวกับการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียน
การสอนแบบปกติหรือเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ
เวลาที่ใชในการเรียนการสอนลดลงเมื่อเปรียบเทีย บกับการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่เกง จะไมเสียเวลา
คอยเพื่อนรวมชั้น ความสนใจของผูเรียนสูงขึ้น เมื่อเรียนดวย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน โดยเฉพาะผู เ รี ย นที่ เ รี ย น
คอนขางชา จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีการเรียนการ
สอนแบบปกติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอเนื้อหา
ได ร วดเร็ ว ฉั บ ไว การย อ นกลั บ หรื อ การข า มบทเรี ย นไปยั ง
เนื้อหาถัดไปสามารถทําไดงายและสะดวก และไมมีขอจํากัด
เวลา และสถานที่
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3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นั น ทกรณ [4] ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการสร า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนแบบกอสรางระบบ 3 มิติ
ดวยคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร พบวา 1) คะแนนเฉลี่ยของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มี คาเฉลี่ ย ร อ ยละ 80.11 2) ประสิท ธิ ภาพของบทเรีย น
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 80.11/82.66 หรื อ มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของ
ผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
ทวีป [5] ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการ
เขียนเสนในงานเขียนแบบ ของนักศึกษาชั้นปที่ ศป.บ.อศ.(4ป)
1 ในรายวิชาหลักการเขียนแบบเบื้องตน หลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร พบวานักศึ กษาที่ไดศึกษา และทําแบบฝกทักษะการ
เขียนเสนในงานเขียนแบบ มีความสามารถในการเขียนเสนใน
งานเขียนแบบสูงกวากอนทําแบบฝกทักษะการเขียนเสนในงาน
เขียนแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติที่ดี
ตอแบบฝกทักษะการเขียนเสนในงานเขียนแบบคาเฉลี่ยที่ 4.60
ซึ่งอยูในระดับเห็นดวยมาก และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่
0.23 ที่แสดงวามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ยรรยงค [6] ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวนสอนระบบมัลติมีเดียวิชาเขียนแบบกอสราง
เรื่ อ งโครงส ร า งหลั ง คาไม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นร ะดั บ ชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชว ยสอนระบบมัลติมีเดี ย ที่ผูวิจั ย สรางขึ้ นมีค าประสิท ธิภาพ
เทากับ 83.11/81.42 ผานตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 80/80
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การจั ด การ
เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)
เจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้น

NCTechEd06MET03

3.3 ทฤษฎีมัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อหลายอยางที่ใชเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางบทเรียนกับผูเรียน โดยปจจุบันจะมุงเนน
ไปที่ตั วเครื่อ งคอมพิ ว เตอรแ ละระบบงานนํ า เสนอเป น หลั ก
416
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โดย การใชคอมพิวเตอรที่มีความสามารถทางดานมัลติมีเดีย
นําเสนอผลงานหรือจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน สวนมาก
จะอยูในรูปแบบของ ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
วิ ดี โ อประกอบเสี ย ง ในการนํ า เสนองานหรื อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร [3] มัลติมีเดียมีขอดีในการเรงเราความสนใจ ลด
ความเบื่อหนายที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน ทําใหการเรียนการสอนมี
ชีวิตชีวามากขึ้น และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
การใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียใน
ป จ จุ บั น มี ค วามต อ งการสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากกระบวนการจั ด
การศึกษาในปจจุบัน มุงเนนการจัดการศึกษาทางไกลมากขึ้น
เพื่ อ สนับ สนุน และเป ด โอกาสใหผู เ รีย นเกิด การเรี ย นรู อ ย า ง
ตอเนื่อง และผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

06

5.1 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียน
แบบเบื้องตน
5.1.1 วิเคราะหเนื้อหาที่เปนความรูพื้นฐานที่จําเปนตอ
การเรียนในวิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
จากนั้ น นํ า หั ว ข อ ที่ ไ ด ใ ห อ าจารย ผู ส อนตรวจสอบความ
ครบถวนโดยสรุปได 6 เรื่องดังนี้
บทที่ 1 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณเขียนแบบ
บทที่ 2 เรื่อง มาตรฐานงานเขียนแบบ
บทที่ 3 เรื่อง การกําหนดขนาด
บทที่ 4 เรื่อง ภาพฉาย
บทที่ 5 เรื่อง ภาพสามมิติ
บทที่ 6 เรื่อง วิดีโอตัวอยางการใชงานโปรแกรม AutoCAD
ในการเขียนแบบ
5.1.2 ออกแบบโครงสรา งของบทเรีย นคอมพิว เตอร
ชวยสอน และขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนสรุปได ดังภาพที่ 1

Ed

4. ขอบเขตการวิจัย

4.4 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
การทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
มีระยะเวลาทดลอง จํานวน 2 สัปดาห
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4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรชวยใน
การออกแบบและการผลิต ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
จํานวน 36 คน โดยกลุมตัวอยาง คือ ประชากรทั้งหมด
4.2 รูปแบบการทดลอง
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ใชแบบแผนการทดลอง
แบบกลุม เดีย วสอบกอ น-สอบหลัง เริ่มจากการใหผูเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียนจากนั้นจึงทําการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน เมื่อผูเรียนได
เรียนครบทุกบทเรียนตามโครงสรางกิจกรรมการเรียนที่วางไว
แลว ผู เรี ยนตอ งทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งจึงจะถือวา
กระบวนการเรียนเสร็จสิ้น

เขาสูบทเรียน

N

แบบทดสอบกอนเรียน

วัตถุประสงคบทที่ 1

4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
4.3.1 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอรช ว ยสอน เรื่อ งการเขี ย น
แบบเบื้องตน
4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.3.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียน

... วัตถุประสงคบทที่ 5

เนื้อหาบทที่ 1

...

เนื้อหาบทที่ 5

แบบฝกหัดบทที่ 1

...

แบบฝกหัดบทที่ 5

บทที่ 6 สื่อ VDO

แบบทดสอบหลังเรียน
จบบทเรียน

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
เขียนแบบเบื้องตน ดังภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 2 : วิดีโอสอนการใชงานโปรแกรม AutoCAD

ภาพที่ 2 เปนวิดีโอสอนการใชงานโปรแกรม AutoCAD ใน
การเขียนแบบ ที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Camtasia Studio
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5.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.2.1 ออกข อ สอบตามวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรม
จํานวน 73 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
5.2.2 นําขอสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ทํา
การประเมิ น ความสอดคล อ งของข อ สอบกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
(IOC)
5.2.3 คัดเลือกขอสอบที่ผานการประเมิน(IOC > 0.5)
จํ า นวน 40 ข อ เพื่ อ จั ด ทํ า เป น แบบทดสอบก อ นเรี ย น ท า ย
บทเรียน และหลังเรียน

จากการดําเนินการวิจัยไดผลดังนี้
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5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการ
เขียนแบบเบื้องตน ตามโครงสรางของบทเรียนที่ไดออกแบบ
ไว ดวยโปรแกรม Photoshop, Macromedia Flash, Camtasia
Studio จากนั้นนําบทเรียนไปติดตั้งไวบนเครื่องแมขาย และ
ทดสอบการทํางานเพื่อหาขอบกพรอง และดําเนินการแกไข
5.1.4 ทดสอบบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดานการเขียน
แบบ จํ า นวน 5 ท า น และด า นเทคนิ ค การสร า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 ทาน ผลจากการประเมินพบวา
บทเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ทั้ ง 2 ด า น แสดงว า บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเรื่ อ งการเขี ย นแบบเบื้ อ งต น สามารถ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวได

N

5.3 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
5.3.1 ผู วิ จั ย ศึ ก ษาลั ก ษณะของแบบสอบถาม และ
รายการคําถามที่เกี่ยวของโดยอางอิงจากงานวิจัยของ ไชยา [7]
โดยมี ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น แบบประเมิ น ค า 5 ระดั บ
จํานวน 5 ดาน 23 ขอ สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนหลัง
การใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตแลว
5.3.2 คัดเลือกขอคําถามที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นนํามา
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบทเรียนและระดับของผูเรียน
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่ส รางขึ้นจะเปน
ลักษณะมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยมีระดับความพึง
พอใจตั้งแต นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
5.3.4 จัดพิมพเปนเอกสารเพื่อนําไปใชหลังการเรียน
เสร็จสิ้น

ภาพที่ 3 : ตัวอยางการนําเสนอเนือ้ หาบทเรียน

ภาพที่ 3 การนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนจะเนนการนําเสนอ
ดวยภาพพรอมคําบรรยายโดยผูเรียนสามารถควบคุมการเรียน
ไดดวยตนเอง
6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องการเขียนแบบเบื้องตน กระทําโดยนําผลคะแนนเฉลี่ย
การทําแบบทดสอบทายบทเรียน (E1) และแบบทดสอบหลัง
เรียน (E2) ของผูเรียนมาวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพตามสูตร
80/80 พบวามีคาเทากับ 81.62/86.28 ดังแสดงในตารางที่ 1

6. ผลการดําเนินงาน
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จากตารางที่ 3 พบวาคา Z ที่คํานวณไดมีคานอยกวาคา Z ใน
ตาราง ซึ่งสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทั้ง 2
กลุมไมแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 1 : การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

E1
77.93
81.38
67.12
87.39
87.53
81.62

E2

6.5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน
ผลการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน
นํามาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แสดงดังตารางที่ 4

86.28

86.28

ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน

6.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน กระทํา
โดยนําผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอ นเรียนมา
เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบหลัง โดยการทดสอบคาที
(t-test) ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดผลดังตารางที่ 2

Ed

1.
2.
3.
4.
5.

ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวนผูเรียน
(N)

คาเฉลีย่
(40 คะแนน)

36

18.62

36

34.51

t

คํานวณ
18.79*

1.69

ผลจากการวิจัยในครั้ งนี้พ บวาบทเรีย นคอมพิวเตอรชวย
สอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 6 เรื่อง แบบทดสอบกอน
เรียน ทายบทเรียน และหลังเรียน โดยทํางานบนระบบจัดการ
เรียนการสอน มูเดิ้ล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการ
เขี ย นแบบเบื้ อ งต น โดยมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นกลุ ม ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มีผลไมแตกตาง
กัน โดยมีนั ย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ซึ่ง แสดงใหเ ห็น ว า
ผูเรียนมีความรูพื้นฐานดานการเขียนแบบเบื้องตนเพิ่มขึ้น จะ
สงผลใหการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและการผลิ ต ปฏิ บั ติ ไ ด ร วดเร็ ว ขึ้ น และบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.62/82.68 แสดงวา
บทเรี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถนํ า ไปใช ใ นการสอน ปรั บ
พื้ น ฐานได รวมทั้ ง ผู เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน อยู

N

ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

7. สรุปผล

จากตารางพบวาคา t ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคา t ในตาราง
ซึ่งสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรีย นคอมพิ วเตอร ชว ยสอน สู งกวาก อนเรีย นอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กระทําโดยนํา
ผลคะแนนเฉลี่ ย จากการทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น โดยการ
ทดสอบคา (Z) ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดผลดังตาราง
ที่ 3

ประเภทวิชา

3.95
3.99
4.10
4.16
4.11
4.06

S.D.
0.72
0.71
0.72
0.74
0.68
0.71

จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอยู
ในระดับมาก คือมีคาเฉลี่ย (X )โดยรวมเทากับ 4.06 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.71

ตาราง

C
Te

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df =35

t

X

ch

คะแนน

รายการประเมิน
ดานเนื้อหา และการดําเนินเรื่อง
ดานภาพ ภาษา และเสียง
ดานตัวอักษร และสี
ดานแบบทดสอบ
ดานการจัดการบทเรียน
ผลรวมการประเมินความพึงพอใจ

06

เนื้อหาบทเรียน
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
เฉลี่ย

จํานวน
(N)

คาเฉลีย่
(40
คะแนน)

12

36.41

2.87

24

35

3.24

S.D.

Z

Z

คํานวณ

ตาราง

1.334*

1.960

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df =34
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ในระดับมาก สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช
รวมกับการสอนไดดี
8. ขอเสนอแนะ

06

เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบ
เบื้องตนที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อปรับพื้นฐานความรูของ
ผูเรียน ใหมีความพรอมกอนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรชวย
ในการออกแบบและการผลิ ต ดั ง นั้ น ถ า บทเรี ย นสามารถ
วิ เ คราะห ค วามสามารถของผู เ รี ย นแต ล ะคน และจั ด เนื้ อ หา
ใหแกผูเรียนไดตรงกับสวนที่ผูเรียนขาดจะเปนการสนับสนุน
การเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคลไดดียิ่งขึ้น
9. เอกสารอางอิง

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนื อ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คนหาไดจาก http://ced.kmutnb.ac.th
[2] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ การรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษ า เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ค น ห า ไ ด จ า ก
http://www.admission.kmutnb.ac.th

[4]

N

[5]

มนตชัย เทียนทอง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ,2554
นันทกรณ ภูสมยา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
เขียนแบบกอสรางระบบ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชากอสราง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร, 2552
ทวีป สันติอาภรณ การพั ฒนาแบบฝกทักษะการเขียนเส นในงาน
เขี ย นแบบ ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ ศป.น.อส. (4 ป ) 1 ในรายวิ ช า
หลักการเขียนแบบเบื้องตน หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายับ เชียงใหม,2553
ยรรยงค ประกอบเกื้ อ การพัฒนาบทเรีย นคอมพิวเตอร ชว ยสอน
ระบบมัลติมีเดียวิชาเขียนแบบกอสรางเรื่องโครงสรางหลังคาไม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), 2549
ไชยา วิ เ ชี ย นล้ํ า การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด ว ย
บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
กลุมแขงขันกับการจัดการเรียนรูแบบ Storyline Approach ใน
รายวิชาระบบเครือขายเบื้องตน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
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การศึกษาการยอมรับเพศที่สามโดยภาพยนตรสั้น เรื่อง “Relationship”
A Study on the Acceptance of the Third Gender through Short Film Entitled
“Relationship”

วัยวัฒน สายทุม1, ธีระพงศ คําภา2, พัทธธิดา ศักดิ์พิบลู รัตน3 และสุนทรียา ละอองเภา4

Ed

บทคัดยอ

06

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
waiyawat.sai@kmutt.ac.th1
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โครงงานภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship” เพื่อนําเสนอการดําเนินชีวิตของเพศที่สามในปจจุบัน เปนเรื่องเกี่ยวกับความรัก
ของเพศที่สามที่มีความรักตอเพื่อนเพศชายของตน ซึ่งถือเปนอุปสรรคในการที่จะสารภาพรัก อาจทําใหสถานะของความเปนเพื่อน
จะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีขั้นตอนในการผลิต 3 ขั้นตอน 1- ขั้นกอนการผลิต เปนการสรางบทภาพยนตร Storyboard 2- ขั้นการผลิต
ถายทําตามภาพยนตร 3- ขั้นหลังการผลิต นํามาลําดับภาพ เสียง เทคนิคพิเศษตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและประเมินคุณภาพของ
ภาพยนตรสั้นโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.73 อยูในเกณฑดี และเพื่อศึกษาความคิดเห็นการยอมรับของ
สังคมเกี่ยวกับเพศที่สาม โดยเปรียบเทียบเพศชายและเพศหญิงในชวงอายุ 18-22 ป หลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรสั้นดังกลาว จํานวน
172 คน แบงเปนเพศชาย 86 คนและเพศหญิง 86 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยูในเกณฑดี อีกทั้งยังพบวากลุมตัวอยางเพศหญิงมีการ
ยอมรับ เกี่ยวกับ เพศที่ สามจํานวนรอ ยละ 39 อยู ในระดับมากที่สุด ซึ่งมากกวาเพศชาย รอ ยละ 33 อยูในระดับมาก ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว

N

คําสําคัญ: เพศที่สาม / การยอมรับ / หนังสั้น

Abstract

The short film entitled “Relationship” was aimed at presenting the way of life of the third gender nowadays. It was
a story about the love of a gay man towards his male friend which became the obstacle for his expression of love
because it could change the friendship status. The film production follows three steps as in 1) Pre-production stage
where a story board was made; 2) Production stage where the film was made; and 3) Post-production where scenes,
sounds and effects were arranged and produced. The quality of the short film as assessed by the 3 experts was 3.73 on
average or at a good level. To study the acceptance of the third gender, the short film was shown to male and female
students aged between 18 and 22 years. The sampling group consisted of 86 men and 86 women, totalling 172 persons.
Their opinion was 4.08 on average or at a good level. The female sampling group expressed their acceptance of the
third gender at 39%, or at the highest level whereas the male expressed their acceptance at 33%., or at a high level just
as the hypothesis predicted.
Keyword: Third Gender / Acceptance / Short Film
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2. วัตถุประสงคการทําวิจัย

1). เพื่อผลิตภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship”
2 ) . เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ ย น ต ร สั้ น เ รื่ อ ง
“Relationship” โดยผูเชี่ยวชาญ
3). เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของภาพยนตร สั้ น เรื่ อ ง
“Relationship” โดยกลุมตัวอยาง
4). เพื่อประเมินการยอมรับเพศที่สามโดยเปรียบเทียบเพศ
ชายและเพศหญิ ง เมื่ อ รั บ ชมสื่ อ ภาพยนตร สั้ น เรื่ อ ง
“Relationship”
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ในอดี ต มี เ พี ย งสองเพศคื อ เพศชาย และเพศหญิ ง แต ใ น
ปจจุบันไดวาปรากฏวามีเพศทางเลือกถือกําเนิดขึ้นมา ซึ่งคําวา
“เพศทางเลือก” นี้หมายความถึง เพศที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผูที่
ตองการเลือกเองวาตนตองการเปนเพศใดหรือที่คนในสังคม
เรียกวา “เพศที่สาม” หมายถึงกลุมคนที่มีความพึงพอใจหรือ
ความรักใครกับเพศเดีย วกัน ในปจ จุบันเพศที่สามไดรับการ
ยอมรับมากขึ้นเนื่องมาจากความสามารถของเพศที่สามที่โดด
เดนเปนสาเหตุหนึ่ง อันมีความสามารถทํางานไดอยางกับคน
ปกติ หรือดีกวาในบางสายงาน ไดรับการยอมรับใหแสดงออก
ในสั ง คมไทยเห็ น ได จ ากการออกตามสื่ อ ต า งๆ รายการ
โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ
สมัยกอน คนทั่วไปในสังคมมักมองคนกลุมนี้วาเปนพวก
ผิ ด ปกติ ท างเพศทํ า ให ค นกลุ ม นี้ ไ ม เ ป น ที่ ย อมรั บ ในสั ง คม
อาจจะเปนการปกปดทางสังคมหรือการที่ครอบครัวไมยอมรับ
ดวยเหตุผลที่ไมสามารถเปดเผยออกมาไดจึงทําใหบางครั้งการ
ที่เพศที่สามไดมีความรูสึกรักกับใครสักคนแตทําไดเพียงเก็บ
ซอนไว
ป จ จุ บั น วั ฒ นธรรมตะวั น ตกได เ ข า มามี บ ทบาทและมี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมทางสังคมของไทยมากขึ้น เนื่องมาจาก
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่กาวหนา รวดเร็ว สงผลทําใหวัยรุน
มี พ ฤติ ก รรมลอกเลี ย นแบบ และดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวั ฒ นธรรม
ตะวันตก ซึ่งวัฒนธรรมบางอยางกอใหเกิดปญหาทางสังคม
มากมาย โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม [1]
ดั ง นั้ น คณะผู จั ด ทํ า โครงงานจึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะทํ า
ภาพยนตรสั้นขึ้นมา เพื่อนําเสนอการเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
ของเพศที่ ส ามที่ มี ค วามรั ก ต อ เพื่ อ นชายของตน ที่ มั ก จะไม
สมหวังเพราะเหตุผลหลายประการ ทั้งๆ ที่ในความที่เราเปนคน
มีความรูสึก มีความรักไดไมตางกันกับชายกับหญิงแมแตจะ
เปนเพศที่สามก็ตามที ทั้งนี้ภาพยนตสั้นเปนไปเพื่อนําเสนอถึง
สิทธิเสรีภาพทางจิตใจของคนกลุมหนึ่ง ที่โดยความเปนจริง
แลว ไมวาจะเปนเพศชาย เพศหญิง หรือเพศที่สามนั้น ตางก็
สามารถเลือกแนวทางที่ตนตองการไดไมตางกัน เพราะทุกคนมี
สิทธิที่จะเลือกการแสดงตัวตนในแบบที่ตนตองการ แตครั้น
สังคมจะยอมรับหรือไม พวกเขาไมส ามารถกําหนดได และ

ดวยเนื่องจากวา สื่อประเภทภาพยนตนั้น สามารถเขาถึงกลุม
ผูชมไดอยางกวางขวาง นําเสนอมุมมองตางๆ ไดโดยใชเทคนิค
การถายทําหลากหลายเพื่อสื่อสารทางตรงเขากับผูรับชม ซึ่งจะ
มีผลตอการรับรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูจัดทําโครงงาน
ไดนําเอาภาพยนตสั้นดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการศึกษาการ
ยอมรับเพศที่สามโดยเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง
ในชื่อเรื่อง “Relationship”
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1. บทนํา
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3. สมมุติฐานของงานวิจัย

กลุมตัวอยางอายุ 18-22 ป ของเพศหญิงมีการยอมรับ
เกี่ยวกับเพศที่สามไดมากกวาเพศชาย

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง

4.1 ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยแตละคนมีความเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ ดังนี้ ดานบทภาพยนตร ดานการถายทําภาพยนตร และ
ดานการตัดตอลําดับภาพ โดยพิจารณาจากผลงานที่ไดรับการ
ยอมรับวาเปนผลงานที่มีคุณภาพ
4.2 กลุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุ ก ต - มั ล ติ มี เ ดี ย คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี
จํานวน 172 คน แบงเปนชาย 86 คน และหญิง 86 คน โดยใช
การสุมอยางงาย เนื่องดวยประชากรที่กําหนดมานี้ อยูในชวงวัย
ที่กําลังรับสิ่งใหมๆ เขามา และทําการปรับตัวเพื่อเขาหาสังคม
จึงเปนสิ่งที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาถึงความคิดที่มีตองานวิจัย
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5.2.2 เนื้อเรื่อง เรื่องราวของปาลม นักเรียนชายวัยรุน
ที่เปนเพศที่สามไดมีความรูสึกดีๆ ที่มากกวาเพื่อนใหกับ “เก็ท”
ชายหนุมธรรมดา และความรักของเพศที่สามที่มักจะไมสมหวัง
เพราะเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจจะทําใหผูชมภาพยนตรอาจ
มีมมุ มองตอเพศที่สามแตกตางออกไป
5.2.3 ขอบเขตวัตถุประสงคของโครงงานกําหนดบท
ภาพยนตรสั้นเรื่อ ง “Relationship” ใหมีระยะเวลาในการ
นําเสนอประมาณ 20 นาที โดยคํานึงถึงรูปแบบใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของโครงงาน กลุมเปาหมาย และแนวคิดของเนื้อ
เรื่องเปนหลัก รวบรวมทั้งหมดทําเปน Story Board เพื่อ
นําไปใชในการดําเนินการผลิตตอไป

5. กระบวนการในการผลิตภาพยนตรสั้น

06

5.1 ทฤษฎี
5.1.1 สิทธิมนุษยชน (Human Right) [2] ความเทา
เที ย มกั น ทางเพศหมายถึ ง ชายและหญิ ง มี สิ ท ธิ แ ละหน า ที่
เหมือนกัน มีโอกาสในสังคมเทากัน หากเรื่องเพศเปนสิ่งปดกั้น
เราจากการได เห็ นข อ ดีและข อ เสีย ของบุค คล สิ่งเหลานี้อ าจ
นําไปสูการกีดกันและโอกาสที่จํากัดของแตละบุคคล
5.1.2 เพศที่สาม [3] ปกติมนุษยมี 2 เพศคือ เพศชาย
และเพศหญิงโดยที่ใชอวัยวะเพศที่ถือกําเนิดขึ้นมาเปนเกณฑใน
การแบงแยก แตในปจจุบันนี้ไดปรากฏวามีเพศทางเลือกถือ
กําเนิดขึ้นมา ซึ่งคําวา “เพศทางเลือก” นี้หมายความถึง เพศที่ถูก
กําหนดขึ้น โดยผู ที่ต อ งการเลือ กเพศดว ยตนเองหรื อ เรีย กว า
“เพศที่สาม” หรือ “กลุมรักรวมเพศ” คนทั่วไปในสังคมมองคน
กลุ ม นี้ เ ป น พวกผิ ด ปกติ ท างเพศ ทํ า ให ค นกลุ ม นี้ ไ ม เ ป น ที่
ยอมรับในสังคม
5.1.3 การถายภาพ [4] เปนการถายทอดจินตนาการ
สรางขึ้นเปนภาพ ไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง โดยสื่อ
ความหมายทั้งมุมมองเชิงบวกและเชิงลบ สามารถแสดงใหผู
รับชมเขาใจสิ่งที่สื่อความหมายออกมาจากภาพไดอยางชัดเจน
โดยตัดตอลําดับภาพจนเปนเรื่องเลา
5.1.4 การลําดับภาพ (Editing) [5] การนําเอาภาพและ
เสียงตางๆ มาเชื่อมโยงเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดลําดับของการเลา
เรื่ อ งราวที่ ส มบู ร ณ มั ก จะตั ด ต อ และลํ า ดั บ ภาพตามที่ บ ท
ภาพยนตรระบุไวเปนหลัก โดยคํานึงถึงโครงสรางเรื่อง ลําดับ
เรื่อง จังหวะ และอารมณของภาพยนตร อันมีผลตอความรูสึก
ของผูชมที่แตกตางกัน
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5.3 ขั้นตอนการผลิต : ถายทํา
5.3.1 คั ด เลื อ กนั ก แสดงในบทต า งๆ ออกสํ า รวจ
สถานที่สําหรับการถายทํา จากนั้นจึงเริ่มการถายทําตามบทที่ได
กําหนดไว โดยใชกลองที่มีความละเอีย ดสูง เพื่อ คุณภาพที่ดี
ของผลงาน
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5.4 ขั้นตอนหลังการผลิต : การตัดตอ
5.4.1 คัดเลือกวีดีโอที่ไดจากการถายทําทั้งหมด และ
เลื อ กเสี ย งประกอบดนตรี เสี ย งเอ ฟ เฟ ก ซ เ พื่ อ ใช ใ นบท
ภาพยนตรสั้น
5.4.2 รวบรวมไฟลวีดีโ อที่ไดรับ การคัด เลือกมาทํ า
การรวมไฟล และทํ า การใส เ สี ย งประกอบที่ เ หมาะสมและ
กระตุนอารมณผูชม เพื่อที่จะสื่อใหภาพยนตรสั้นที่ไดออกมา
นั้นสมบูรณที่สุด

5.5 โปรแกรมที่ใช
1) Adobe Audition ใชสําหรับเสียงประกอบ เสียงดนตรี
2) Adobe Affect Effect เพื่อทําการตกแตง เปลี่ยนสีเพื่อคุม
โทน และใส Effect ตางๆ
3) Adobe Premiere ใชในการตัดตอ รวบรวมภาพยนตรสั้น
ออกมาจนสมบูรณ

5.2 ขั้นตอนกอนการผลิต : วิเคราะหเนื้อหา
5.2.1 แนวความคิ ด เพื่ อ นํ า ไปทดสอบเปรี ย บเที ย บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับของการมีตัวตนของเพศที่สาม
ในสังคม โดยนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความรูสึกของ
เพศที่ส าม อันมีสิ ท ธิม นุษยชนเทียบเท ากับ มนุษ ยโ ดยทั่วไป
และประเด็นสําคัญที่ตองการสื่อสารคือสวนที่เราไมสามารถ
ปฎิเสธไดวามีกลุมคนเพศที่สามอยูปะปนกับเพศชายและเพศ
หญิงโดยทั่วไป ดังนั้นการยอมรับในสิทธิความเปนมนุษย [2]
จึงเปนสวนที่สําคัญที่จะทําใหสังคมมีความสงบสุข
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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5.6 การประเมินผล
เมื่อภาพยนตรสั้นสั้นเสร็จสมบูรณแลวจึงนํามาทดสอบหา
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
5.6.1 ผูเชี่ยวชาญทดสอบคุณภาพ
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- เนื้อเรื่องมีความนาสนใจ ชวนใหติดตาม
- การนําเสนอเรื่องราวมีความตอเนื่อง
- ภาพยนตรสั้นมีความยาวที่เหมาะสม
- ความเหมาะสมของมุมกลอง
- ความเหมาะสมของโทนสีที่ใช
- การขึ้นตัวอักษรและภาพกราฟกชวยสงเสริมงาน
- มีการใชเทคนิคการตัดตอที่เหมาะสม
- มีการเรียงลําดับภาพและเรื่องที่ชัดเจน
- ระดับความดังของเสียงมีความเหมาะสม
- เสียงประกอบที่ใชมีความสอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่อง
2) นํามาหาคาเฉลี่ยของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ โดย
วัดคาดวย Likert Scale กําหนดระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
รูปของน้ําหนักคะแนน 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 นอยมาก
3) ผลการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.75 อยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง แสดง
รายละเอียดเปนคาทั้ง 10 หัวขอ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
คุณภาพโดยรวม
หัวขอในการประเมิน
คาเฉลี่ย SD ระดับ

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ระดับความพึงพอใจ
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1) สอบถามความเห็นผูเชี่ย วชาญ และแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมสํ า หรั บ นํ า ไปประเมิ น ต อ ไป โดยแบ ง หั ว ข อ การ
ประเมินออกเปน 5 หัวขอใหญ ไดแก
- ดานการนําเสนอ
- ดานองคประกอบภาพ
- ดานการถายทําและลําดับภาพ
- ดานเสียง
2) คิดผลการประเมินจากคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญใหในแบบ
ประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญของภาพยนตรสั้น
3) นํ า มาหาค าเฉลี่ ย ของคะแนน และคิ ด เป นค า ทางสถิ ติ
เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของคะแนนนั้น โดยวัดคาดวย Likert
Scale กําหนดระดับคุณภาพในรูปของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
4.50-5.00 ดีมาก, 3.50-4.49 ดี, 2.50-3.49 ปานกลาง, 1.50-2.49
พอใช, 1.00-1.49 ควรปรับปรุง
4) ผลการประเมินคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.73 ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับดี ซึ่งแสดงรายละเอียดเปน
คาทั้ง 4 หัวขอดังตารางที่ 1

N

1. ดานการนําเสนอ
2. ดานองคประกอบภาพ
3. ดานการถายทําและการลําดับ
ภาพ
4. ดานเสียง
Total

3.71
3.81

0.64
0.58

ดี
ดี

3.67
3.75
3.73

0.58
0.68
0.62

ดี
ดี
ดี

5.6.2 กลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจ
1) กําหนดประเด็นและหัวขอตางๆ ตามที่ออกแบบไว โดย
การศึกษาแบบประเมินจากโครงงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
เพื่อ ใชเปน แนวทางในการออกแบบและสรา งแบบประเมิ น
โดยนําตารางเขามาประกอบเพื่อความสะดวก โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 10 หัวขอ ไดแก

NCTechEd06MET04

หัวขอในการประเมิน
1 . เนื้อเรื่องมีความนาสนใจ ชวน
ใหติดตาม
2. การนําเสนอเรื่องราวมีความ
ตอเนื่อง
3. ภาพยนตรสั้นมีความยาวที่
เหมาะสม
4. ความเหมาะสมของมุมกลอง
5. ความเหมาะสมของโทนสีที่
ใช
6. การขึ้นตัวอักษรและ
ภาพกราฟกชวยสงเสริมงาน
7. มีการใชเทคนิคการตัดตอที่
เหมาะสม
8. มีการเรียงลําดับภาพและเรื่อง
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คาเฉลี่ย SD

ระดับ

4.08

0.66

ดี

4.00

0.76

ดี

4.08
4.19
4.17

0.82
0.66
0.78

ดี
ดี
ดี

3.94

0.78

ดี

4.07

0.74

ดี

4.08

0.70

ดี
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ที่ชัดเจน
9. ระดับความดังของเสียงมี
ความเหมาะสม
10. เสียงประกอบที่ใชมีความ
สอดคลองกับภาพและเนื้อเรื่อง
Total

3.93

0.87

ดี

4.22

0.76

ดี

4.08

0.75

ดี

กราฟที่ 1 ดานความคิดเห็นการยอมรับเพศที่สาม กลุมตัวอยางเพศ
หญิงมีการยอมรับเพศที่สามไดมากกวาเพศชาย

06

5.6.3 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดานการยอมรับเพศ
ที่สาม
1) กําหนดประเด็นและหัวขอตางๆ ตามที่ออกแบบไว โดย
การศึกษาแบบประเมินจากโครงงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
เพื่อ ใชเปน แนวทางในการออกแบบและสรา งแบบประเมิ น
โดยนําตารางเขามาประกอบเพื่อความสะดวก โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 7 หัวขอ ไดแก
- ทานยอมรับภาพยนตรที่เกี่ยวกับเรื่องรักรวมเพศ
- ทานยอมรับการอาศัยอยูรวมกันกับบุคคลที่เปนเพศที่สาม
- ทานยอมรับที่จะมีเพื่อนเปนเพศที่สาม
- ทานยอมรับความสัมพันธแบบรักรวมเพศ
- ทานยอมรับถามีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นของเพศที่สาม
- ทานคิดวาสังคมมีการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศ
- ทานยอมรับการใหเพศที่สามมีสิทธิเทาเทียมในสังคม
2) นําขอมูลที่ได มาแจกแจงความถี่โดยแยกเพศชายและ
เพศหญิงโดยใชเกณฑเดียวกันทั้ง 7 หัวขอ โดยแบงออกเปน
มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย และนอยมาก มาหาคาผลรวม
ของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติรอยละ
3) ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดานการ
ยอมรับเพศที่สาม โดยระดับมากที่สุดรวม 30 คน ระดับมาก
รวม 33 คน ระดับปานกลางรวม 20 คน ระดับนอยรวม 11 คน
ระดับนอยมากรวม 6 คะแนน ซึ่งแสดงรายละเอียดเปนคาทั้ง 7
หัวขอ ดังกราฟที่ 1

6. ผลการวิจัย
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ในการดําเนินการสรางภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship”
โดยมีแนวคิดในการนําเสนอเนื้อเรื่อง มีกระบวนทําที่พิถีพิถัน
จนไดเปนสื่อที่มีความสวยงาม ผูชมมีความเขาใจในตัวสื่อได
งาย โดยรวมแลวตัวสื่อมีคุณภาพดีสูงกวาคาเฉลี่ย สวนการการ
ยอมรับในเพศที่สาม ผูหญิงยอมรับไดรอยละ 39 ซึ่งเปนระดับ
การยอมรับมากที่สุด สวนผูชาย มีการยอมรับแสดงเปนรอยละ
33 อยูในระดับมาก นั่นหมายถึงผูหญิง สามารถยอมรับเพศที่
สามไดมากกวาผูชาย

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธในเรื่องของตัวละคร

ภาพที่ 2 แสดงความรักของตัวละครที่ตางกัน
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การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
A Development and Feasibility Assessment of Learning Process Model on How
to Learn Sufficiency Economy Philosophy Principles

ภริดา ภูศิร1ิ และวรพจน ศรีวงษคล2
1

Ed

บทคัดยอ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ.
2
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษา
ความเปนไปได ของกรอบแนวคิดและรูปแบบกระบวนการที่สรางขึ้น และเพื่อประเมินความรวมมือในการดําเนินการวิจัยจาก
ผูบริหารสถานศึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวของ
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การดําเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักสูตรที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันการ
ดําเนินการในหลายภาคสวนยังไมเปนไปตามเปาหมายและตองไดรับการพัฒนา ซึ่งพบวาเงื่อนไขความรูเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่สงผลถึง
ความเขาใจ เขาถึงในองคประกอบตัวอื่นๆและเปนจุดเริ่มของความสามารถในการบูรณาการและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาพรอมทั้งประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย จึงทําการวิจัยเบื้องตนจาก
กลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานที่มีการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรีจํานวน 37 คน ผูบริหารองคกรที่เกี่ยวของ
จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 9 คน อาจารยผูสอนดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13 คน และผูเชี่ยวชาญที่ทํางาน
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เผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 67 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย กรอบแนวคิด
และรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนฯ รวมทั้งแบบประเมินความรูเบื้องตนในเรื่องหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแบบ
ประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิดและรูปแบบฯ ซึ่งผูวิจัยนําเสนอและเก็บขอมูลกลุมเปาหมายดวยตนเอง
ผลจากการวิจัยพบวา ทุกกลุมตัวอยางเห็นดวยกับกรอบแนวคิดการวิจัยที่วา เงื่อนไขความรูเปนปจจัยแรกที่ตองมีการพัฒนา เพราะมีผลตอ
การเขาใจองคประกอบอื่นๆและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตองพัฒนารูปแบบการเรียนรู การวัดประเมินผลที่เหมาะสม คิด
เปนรอยละ100 โดยกลุมตัวอยาง กลุมที่ 1 เปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน ทําการสํารวจความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวามีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยคิดเปนรอยละ 56.76 และอยูในระดับปานกลางรอยละ 43.34 กลุมที่ 2 ผูบริหารองคกรและ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความเห็นโดยรวมเปนแนวเดียวกันคิดเปนรอยละ 100 คือเห็นดวยกับกรอบแนวคิดและรูปแบบที่จัดสรางขึ้น พรอมทั้ง
ยินดีอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานและมีความสนใจที่จะใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น แตใหขอแนะนําวาตัวอยางและการวัดประเมินผลเปน
เครื่องมือที่สําคัญตองพัฒนาใหเหมาะสม สวนกลุมที่ 3 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมคิดเปน รอยละ 100 เห็นดวยกับกรอบแนวคิดและ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น แตใหขอแนะนําเรื่องคําศัพทที่ใชตองเขาใจงายและใหศึกษาขอมูลการดําเนินงานที่ผานการยอมรับในเรื่องหลักคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังเคราะหเปนรูปแบบตามทฤษฎีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในงานวิจัยจะชวยใหงานวิจัยเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
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กลุมที่ 4 อาจารยผูสอนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเห็นดวยกับกรอบแนวคิดและรูปแบบการดําเนินงานและสนใจเขารวมกระบวนการพัฒนาการ
เรียนรูแบบรูเรียนฯ ที่นําเสนอคิดเปนรอยละ 100
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรูแบบรูเรียน หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคิดวิเคราะห การวางแผน การประเมินผล
Abstract
The purposes of this study were to develop a learning process model on how to learn sufficiency economy
philosophy principles, and to investigate the feasibility of the constructed model.
The research started with an investigation and analysis of principles, theory, implementation, research, results, and
curriculum related to sufficiency economy philosophy. It was found that the implementation of the philosophy in many
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sectors was not achieved as targeted because of lack of real knowledge and understanding of such philosophy.
Knowledge development, as an initiator of integration and application, was, therefore, needed to ease other emerging
factors. What had to be done included development of: 1) a learning model, 2) media with its implementation process,
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3) an assessment form, and 4) a stereotype development following the constructed model. An assessment of the
developed model was also necessary to check the data obtained from the study and to assess the feasibility of the
proposed conceptual framework and the research format. The samples of the study were 37 operational officers whose
educational background ranged from vocational certificate to bachelor’s degree, 9 educational institute administrators,
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13 teachers teaching sufficiency economy philosophy, and 3 experts whose job was to disseminate the philosophy,
making a total of 67. The research instruments consisted of a conceptual framework, and a learning process model on
how to learn sufficiency economy philosophy principles, as well as an assessment form to assess the sample’s basic
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knowledge of the philosophy and an assessment form for evaluating the conceptual framework and the proposed model.
The study indicated that the sample group agreed with the proposed conceptual framework which was that
knowledge was the first factor needed to be developed because it affected learning, and understanding other factors as
well as application. 100 % of the samples agreed that a development model, an assessment, and media for knowledge
transferred were needed. The detailed investigation depicted that 56.76% of the operational officers admitted that they
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less understood the philosophy while the rest said that they moderately did. This showed that it was possible to use the
constructed model with this group of people. Regarding the educational institute administrations, 100 % of them
agreed with the conceptual framework and the developed model and they were willing to facilitate the implementation
of and use the model. However, they suggested that as the examples and the assessment form were very important, they
needed a proper development. As for the experts, all (100%) agreed with the conceptual framework and the model.
Their advice was that easy to understand vocabulary should be employed. In addition, examination, and synthesis of the
accepted past operation of works basing on the sufficiency economy principles and theory should be made so that the
obtained results could be effectively applied to this research. According to the teacher group, all (100%) agreed with
the conceptual framework and the model too. Furthermore, they were willing to participate in the proposed learning
process development of how to learn.
Keywords: Learning process of how to learn, sufficiency economy, analytical thinking, planning, assessment
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การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน” ดังนั้นภาคสวนนี้จึง
ตองเรงพัฒนา
แตพบวาจากการดําเนินการที่ผานมา ยังไมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดยังตองไดรับการพัฒนา สวนงานวิจัยพบวาสวน
ใหญที่ผานมาเปนการศึกษาในดานสภาพปญหา ความตองการ ความ
พรอมในการดําเนินโครงการ ฯลฯ แตปญหาที่สําคัญคือ ความไมเขาใจ
ในหลั กปรั ชญของาเศรษฐกิ จพอเพี ยงอย างถ องแท ซึ่ งส งผลให
ความสามารถในการบูรณาการไปสูการถายทอดขาดคุณภาพและไมมี
มาตรฐานเท าที่ ควร แสดงว าเงื่ อนไขความรู เป นจุ ดเริ่ มต นและเป น
องคประกอบที่สําคัญที่สุดที่สงผลไปสูองคประกอบและเงื่อนไขตัว
อื่นๆในการเขาถึงและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [1]
จากงานวิจัยและจากประเด็นปญหาที่นําเสนอขางตน จึงเปน
ความจําเปนตองพัฒนากระบวนการสรางความรูความเขาใจไปพรอมกับ
การสรางภูมิคุมกันทางความคิดเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี นั้นหมายถึง
รู ปแบบการเรี ยนรู บู รณาการหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ วิ ธี การ
ดําเนินงานและการวัดประเมินผล ตองทําอยางไรที่จะสงผลใหผูผานการ
เรียนมีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตคิดวิเคราะหวางแผนการ
ทํางานและดําเนินชีวิตได [4] ซึ่งเมื่อคนรูจริง คิดวิเคราะหถูก ถือวา
เปนจุดเริ่มตนของการนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีตามเปาหมายของหลัก
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อเห็นคุณคา ก็สงผลใหนําไปใช
เพิ่มขึ้นแตจะเรียนรูอยางไร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาพัฒนา
เรื่ อง กระบวนการพั ฒนาการเรี ยนรู แบบรู เรี ยนหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ผ านกระบวนการระดมข อมู ลและความคิ ดจาก
ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผูบริหารและอาจารยที่เกี่ยวของมาสรางเนื้อหา
รูปแบบ วิธีการดําเนินการที่เหมาะสม

1. บทนํา
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมโลกปจจุบันกําลังเผชิญสถานการณกระแสโลกาภิวัตนมี
การเปลี่ ยนแปลงด านต างๆเกิ ดการแข งขั นกั นอย างรุนแรง วิ ถี การ
ดํ าเนิ นชี วิ ตเปลี่ ยนไปจากอดี ต ในการสํ ารวจของสํ านั กงานสถิ ติ
แหงชาติ ขอมูล ป 2555 ครัวเรือนทั่วประเทศ มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ
18,766 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2554 (17,403 บาท) คิดเปน 7.4% โดย
คาใชจายสวนใหญรอยละ 34.1 เปนคาอาหารคาเครื่องดื่ม แตเปน
คาใชจายทางการศึกษาเพียงรอยละ 1.8 ซึ่งเปนตัวเลขที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับคาใชจายสวนอื่นๆ และปญหาหนี้ครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ขอมูลยอดคางสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภครวม
มูลคาถึง 2.9 ลานลานบาท ยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการออม
ของภาคครัวเรือน บงชี้วา ครัวเรือนไทย 9.09 ลานครัวเรือน หรือ
ประมาณ 54% ไมมีความสามารถในการออม สะทอนภาพชัดเจนวา ภาค
ครัวเรือนอยูในภาวะชักหนาไมถึงหลัง จากขอมูลที่กลาวมาขางตนทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของตองหันกลับมามองที่สาเหตุของปญหาและหาแนว
ทางแกไข พบวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งฉบับที่
9 ,10 และ 11 ไดเนนและมีแผนใหทุกภาคสวนรวมกันนอมนําหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาเป นปรั ชญานํ าทางในการพั ฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง นั้นหมายถึงปรัชญาดังกลาวมีความสําคัญและมี
สวนชวยพัฒนาคนและองคกรได ถาสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
ถู กต อง ซึ่ งหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป นหลั กปรั ชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระราชทานใหคนไทยใหใชเปน
หลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดสมดุลในชีวิตซึ่ง
ใชไดกับทุกระดับทุกภาคสวน เปรียบเสมือนการสรางรากฐานแหง
ความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตเพื่อความอยูรอดทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง[2] แตจะทําอยางไรใหคนสามารถบูรณาการหลักปรัชญา
ดังกลาวประยุกตเขากับการดําเนินกิจกรรมหรือใหคนเขาใจและนําไป
บูรณาการใชได แสดงวานักวิชาการตองดําเนินงานวิจัยตอยอดและ
สรางรูปแบบที่สามารถถายทอดและประยุกตใชไดอยางถูกตองและ
เปนที่ยอมรับ ซึ่งที่ผานมาก็ไดมีความพยายามนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขาสูระบบการศึกษา ระบบการบริหารในองคกรตางๆ และจาก
ทิ ศทางการพั ฒนาประเทศที่ เน นคนเป นศู นย กลางการพั ฒนา ซึ่ ง
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กรอบแนวคิดการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในดําเนินการวิจัย
จากภาพที่ 1 ปญหาการบูรณาการที่ไมเปนไปตามเปาหมายเพราะ
ความรูที่ไมถองแทซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสูความสําเร็จ ดังนั้น
การให ความรู ผ านกระบวนการที่ ดี มี การวั ดประเมิ นผลที่ ถู กต อง
เหมาะสมโดยมีทฤษฎีรองรับ จะสงผลใหคนที่ผานกระบวนการเรียนรู
ที่วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเขาใจถองแทและสามารถคิดวิเคราะหวาง
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แผนการดําเนินกิจกรรมไดถูกตองเพื่อนําไปใชดําเนินชีวิตตามหลัก
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนเนื้อหาและทฤษฎีอยางไรที่ทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมหลังการเรียน
หรืออบรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียน
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.2 เพื่อศึกษาความเปนไปได ของกรอบแนวคิดและ
รูปแบบกระบวนการที่สรางขึ้น
1.2.3. เพื่อประเมินความรวมมือในการดําเนินการ วิจัย
จากผูบริหารสถานศึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวของ

1.6 ประโยชนของผลการวิจัย
1.6.1 ไดขอมูลในการพัฒนารูปแบบที่ใชในการดําเนินการ
1.6.2 รูปแบบกระบวนพั ฒนาการเรียนรู ที่สรางขึ้ นสามารถ
นําไปดําเนินการพัฒนาการเรียนรูได ตามเปาหมายที่กาํ หนด
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2.1 กําหนด รูปแบบ จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินการโดยจะศึกษารวมไปถึงปญหาที่ผาน
มาไดรูปแบบการดําเนินงานดังนี้

Ed

1.3 สมมุติฐานการวิจัย
1.3.1 ผู บริ หาร ผู ปฏิ บัติ งาน ที่ ต องบู รณาการปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานเห็นดวยกับกรอบแนวคิดและรูปแบบ
การวิจัยที่พัฒนาขึ้น

2. วิธีดําเนินการวิจยั
มีลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้

ภาพที่ 2 รูปแบบกระบวนการพัฒนาการเรียนรูแบบรูเรียนหลัก
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเนื้อหา สังเคราะหเปนตัวอยางกรณีศึกษาที่
ครอบคลุมหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนขั้นตอนที่ผูวิจัย
ทําการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงวิธีการดําเนินการ
รูปแบบ การวัดประเมินที่ผานมาสรุปเปนเนื้อหาสําคัญที่ตองเขาใจและ
เรียนรู และศึกษาทฤษฎีการเรียนรู การฝกอบรม สื่อที่เหมาะสมกับบริบท
การถายทอดความรูเพื่อทําใหผูเรียนหรือผูฝกอบรมเกิดการเรียนรูตรงตาม
วัตถุประสงค พรอมทั้งสังเคราะหตัวอยางกรณีศึกษาที่เปนตนแบบในการ
คิดวิเคราะหตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อใชพัฒนากลุมตนแบบ
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาตนแบบโดยใชกรอบเนื้อหารูปแบบสื่อตัวอยาง
กรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้นและมีการวัดประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู นําผล ขอมูลที่ไดจากการมา
สรุปและปรับปรุงเปนหลักสูตรการอบรม
ขั้นตอนที่ 5ฝกอบรมนักเรียนกลุมตัวอยางผานตนแบบ
ขั้ นตอนที่ 6 ประเมิ นผลการดํ าเนิ นการทั้ งหมด สรุ ปรายละเอี ยด
นําเสนอตอสาธารณะ
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 กระบวนการพัฒนาการเรียนรูแบบรูเรียนฯเปนการวิเคราะห
ขอมูลและ ปญหาของการดําเนินการที่ผานมาและประยุกตรวมกับทฤษฎี
สรางเปนรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนฯ แนวทางการประเมินผล
นําเสนอผูที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางความรวมมือการดําเนินกิจกรรมและ
การวัดประเมินผล
1.4.2 การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบกระบวนการเรียนรู
แบบรูเรียนฯ เปนการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของโดยคัดเลือกแบบเจาะจง จาก
ผูบริหารสถานศึ กษา ผู บริ หารโครงการส วนพระองค สวนจิตรลดา
อาจารยผูที่ทํางานดานการเรียนรูหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และผูเชี่ยวชาญ
1.4.3 การดําเนินการเก็บขอมูล ดํ าเนินการในชวงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2556
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
1.5.1 รูปแบบ หมายถึง กระบวนหรือขั้นตอนในการ
ดํ า เนิ น การที่ ผู วิ จั ย และคณะทํ า งานจั ด สร า งขึ้ น เพื่ อ ใช ใ น
กระบวนการพั ฒ นาความรู การคิ ดวิ เ คราะหว างแผนโดยใช
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐาน
1.5.2 การเรียนรูแบบรูเรียน หมายถึง รูปแบบการเรียนรูที่สงผล
ใหผูเรียนเขาใจ หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ที่ผูวิจัยวิเคราะหจากขอมูลตางๆวาตอง
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2.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยทําการกําหนดกลุมตัวอยางจากผูปฏิบัติงาน อาจารยที่
สอนในเรื่องหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารองคกร
หรือสถานศึกษาและผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับจํานวนทั้งสิ้น 67
คน

3. ผลการดําเนินการวิจัย
3.1 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ นําเสนอในรูปตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิด
และรูปแบบฯโดยผูเชี่ยวชาญ
ประเด็นพิจารณา

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

รอยละ

1
2
3
4

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ
เปาหมายแตละขัน้ ตอนการดําเนินการ
รูปแบบทีพ่ ัฒนาขึน้ สามารถตอบโจทย
ปญหาที่เกิดขึ้นได
วิธีการประเมินผลที่นาํ เสนอ
รูปแบบทีพ่ ัฒนาขึน้ นี้เปนจุดเริ่มตนที่ดี
ของการพัฒนาการคิดวิเคราะหฯ
เฉลี่ยรวม

3
3
3
3

0
0
0
0

100
100
100
100

3
3

0
0

100
100

100

ch

Ed

5
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2.3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ทําการศึกษา แบบประเมินที่ผานมา และรางแบบประเมินที่
ครอบคลุมงานวิจัยที่ดําเนินการ จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
แลว สรุปเปนแบบประเมินที่ใชในการวิจัยเปนลักษณะตรวจสอบ
รายการและปลายเปด
2.3.1ลักษณะแบบประเมินผูวิจัยทําการสรางแบงเปน 4 ชุด
ดังนี้
ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใชกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานและประเมินความเปนไป
ได ของกรอบแนวคิดพรอมทั้งสํารวจความสนใจในการเขารวม
กระบวนการพัฒนาตามรูปแบบที่จัดสรางขึ้น
ชุดที่ 2 เปนแบบประเมินกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย
ใชสัมภาษณผูบริหารองคกรและผูบริหารสถานศึกษา พรอมทั้ง
สํารวจความรวมมือในการอํานวยความสะดวกและสงเจาหนาที่เขา
รวมพัฒนาตามรูปแบบที่จัดสรางขึ้น
ชุดที่ 3 เปนแบบประเมินกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย
ใช สั มภาษณ ผู เชี่ ยวชาญ พร อมทั้ งขอคํ าแนะนํ าเพื่ อพั ฒนาให
รูปแบบ วิธีการประเมิน เหมาะสมครบถวนในการตอบโจทยปญหา
ที่เปนอยู
ชุดที่ 4 เปนแบบประเมินกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย
ใช สั มภาษณ อาจารย ผู สอนปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่ อ
ตรวจสอบความเห็ นและความสนใจในการเข าร วมพั ฒนาตาม
กระบวนการที่สรางขึ้น
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบกับทุกกลุมดวยตนเอง

ขอที่

ผลการพิจารณา

C
Te

3.2 ผลการประเมินโดยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
องคกรที่เกี่ยวของ นําเสนอในรูปตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิดและ
รูปแบบฯโดยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารองคกร
ประเด็นพิจารณา

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

รอยละ

1
2
3
4

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ
เปาหมายแตละขัน้ ตอนการดําเนินการ
รูปแบบทีพ่ ัฒนาขึน้ สามารถตอบโจทย
ปญหาที่เกิดขึ้นได
รูปแบบทีพ่ ัฒนาขึน้ สามารถชวยบูรณา
การการดําเนินงานปจจุบันของทานได
ยินดีที่จะอํานวยความสะดวก เขารวม
กิจกรรมและใหเจาหนาที่เขาอบรม
เฉลี่ยรวม

14
14
14
14

0
0
0
0

100
100
100
100

14

0

100

14

0

100

5

2.4 วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินฯ โดย
ใชสถิติรอยละและการวิเคราะหขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ปลายเปด ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และ
สรุปเปนคาความถี่
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ขอที่

N

ผลการพิจารณา
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3.3 ผลการประเมิน โดยอาจารยผูสอนสอนปรัชญาชองเศรษฐกิจ
พอเพียง นําเสนอในรูปตารางดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบฯโดย
อาจารย ผูสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมเห็นดวย

รอยละ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ
เปาหมายแตละขัน้ ตอนการดําเนินการ
รูปแบบทีพ่ ัฒนาขึน้ สามารถตอบโจทย
ปญหาที่เกิดขึ้นได
รูปแบบทีพ่ ัฒนาขึน้ สามารถชวยบูรณา
การการดําเนินงานปจจุบันของทานได
การมีสวนเขารวมพัฒนาตามรูปแบบฯ
เฉลี่ยรวม

13
13
13
13

0
0
0
0

100
100
100
100

13

0

100

13

0 100
100

5
6
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เห็นดวย

1
2
3
4

Ed

ประเด็นพิจารณา

ch

ขอที่

ผลการพิจารณา

C
Te

3.4 ผลการประเมินโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นําเสนอในรูปตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบฯโดย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 13

5

13

N

1
2
3
4

รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ
ลําดับขั้นตอนการดําเนินการ
รูปแบบกระบวนการที่พัฒนาขึ้นชวย
บูรณาการการดําเนินงานทานได
การเขารวมพัฒนาตามรูปแบบฯ
เฉลี่ยรวม

13
13
13

0
0
0
0

รอยละ

เหน
ดวย
ไมเห็น
ดวย

ขอที่

ผลการพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

100
100
100
100

0 100
100

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
งานวิจัย เรื่อง “รูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
รูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงคของ
การวิจัยเพื่อสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนหลัก
NCTechEd06MET05

คิดปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่ อ ศึกษาความเปนไปได
ของกรอบแนวคิดและรูปแบบกระบวนการที่สรางขึ้น และเพื่อ
ประเมิ น ความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย จากผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาหรือองคกรที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัยพบวา กลุมผูบริหารฯและกลุมอาจารยฯ มีความเห็น
ดวยกับกรอบแนวคิด รูปแบบฯ ลําดับขั้นการดําเนินการ รวมถึง
เปาหมายที่นําเสนอ คิดเปนเฉลี่ยรอยละ 100 และยินดีอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการหรือใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรม กลุม
ผู เชี่ ยวชาญมี ความเห็ นด วยกั บกรอบแนวคิ ด รู ปแบบฯ ขั้ นการ
ดําเนินการ รวมถึงเปาหมายที่นําเสนอและวิธีการประเมินผล คิดเปน
เฉลี่ยรอยละ 100 ทั้งนี้ผลสํารวจความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับผูปฏิบัติงานพบวาสวนใหญมีความรูอยูในระดับนอยถึง
ปานกลางสงผลถึงความเขาใจและการประยุกตใช ซึ่งสอดรับกับ
ข อมู ลการศึ กษาทั้ งนี้ ร อยละ100 ของเจ าหน าที่ สนใจเข าร วม
กิจกรรมพัฒนาตามรูปแบบที่จัดขึ้น
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า กรอบแนวคิ ด และรู ป แบบกระบวน
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเปนไปไดในการดําเนินการฝกประสบการณพัฒนา
ผูเขาฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย และเปนแนวทาง
ข อมู ลให ผู วิ จั ยสามารถดํ าเนิ นการวิ จั ยเรื่ อง “รู ปแบบกระบวน
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”ตอไป
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การประเมินความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (K-radio)
Need Assessment of Students’ Participation to the Activities of King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok Radio Station for Education
(K-radio)

06

พรสวรรค จันทะคัด
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ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความต อ งการการมี ส ว นร ว ม ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ กิ จ กรรมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ FM 93.25 MHz (K-radio) 2) ประเมินความ
ตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการศึกษา โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ จํานวน 400 คน โดยสุมแบบบังเอิญ ในการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวา เพศหญิง ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาที่มีตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio) ทั้ง 4 ดาน ไดแก ความตองการมีสวนรวมในระดับ
ผูฟง ระดับผูผลิต ระดับบริหารงาน และการมีสวนรวมตอกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานีจัดขึ้น พบวาอยูในระดับดี
คําสําคัญ: สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา การมีสวนรวม
Abstract
The purposes of this study were to 1) investigate the students’ participation needs to the Activities of King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok Radio Station for Education FM 93.25 MHz (K-radio) 2) assess
students’ participation needs. The research’s sample group was 400 KMUTNB ’s students. They were selected by an
accident sampling method. Data were analyzed by using mean and standard deviation. Results of the study showed that
the respondents were male more than female. The students’ participation needs to the Activities of K-radio were 4
factors in which there were the students’ participation needs to be audiences, radio presenters, administrators, and
participants. They were rated at a ‘good’ level.
Keyword: Radio Station for Education, Participation Need
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ในด า นการแสดงความคิ ด เห็ น และการมี ส ว นร ว มในด า น
การผลิตรายการ สื่อวิทยุก็เปนสื่อที่เปดโอกาส ใหมีสวนรวมได
งายที่สุด ขีดจํากัดของสื่อวิทยุอาจเปนเพียงสื่อที่มีแตเสียงทําให
อัตราการรับรูและจดจําของผูฟงนอย แตที่สําคัญยิ่งกวานั้นก็คือ
เปาหมายและนโยบายในการใชสื่อวิทยุที่เนนหนักใน ดานความ
บันเทิงมากกวาถูกใชเปนสื่อเพื่อการพัฒนาและผลประโยชน
สวนรวม
ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี เปนภาควิชาที่อยูในสังกัด
คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดรับหมอบหมายให เปนผูทํา
หนาที่ดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียง ของมหาวิทยาลัย ที่รูจักกัน
ในนามของ K-radio ทําการกระจายสัญญาณในระบบ FM
ชองความถี่ 93.25 MHz สถานีวิทยุแหงนี้ไดออกอากาศมาแลว
เปนเวลากวา 5 ป มีสถานีเครือขาย 2 สถานี ไดแก R-radio FM
106.25 MHz สถานวิทยุเพื่อการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
วิทยาลัยเทคนิค ปทุม ธานี จ.ปทุมธานี และสถานีวิท ยุ Green
wave Radio FM 89.0 MHz จ.สระแกว สถานีวิทยุเพื่อการอนุรักษ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง ได รั บ การตอบรั บ จาก
ประชาชนที่รับฟงทั้ง 2 สถานี เปนอยางดี
เพื่อ ใหไดรับประโยชนสูงสุด จากสื่ อที่มหาวิทยาลัย มีอ ยู
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา ควรจะมีการสํารวจความตองการในการมี
สวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีวิทยุ เพราะ
นักศึกษาถือ เปนกลุมประชาชนที่อ ยูใกลชิดกั บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
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1. บทนํา
ปจจุบันการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถสื่อสาร
กันไดดวยระยะเวลาอันรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น แตถึงแม
การสื่ อ สารสมั ย ใหม จ ะมี ก ารพั ฒ นาไปอย า งรวดเร็ ว และ
กาวหนาเพียงใดก็ตาม การสื่อสารสมัยเกา ก็ยังมีความจําเปน
และสําคัญอยู วิทยุเปนอีกสื่อหนึ่งที่ยังคงอยูกับสังคมไทยมา
ชานาน ไมวาบุคคลในกลุมใดก็สามารถเขาถึงได กลาวคือ สื่อวิทยุ
เป นสื่ อ ที่ทุ ก คนสามารถเข าถึ งไดโ ดยไมแ บ งชนชั้ น ศาสนา
หรือสังคม และอีกทั้งยังมีอิสระในการเลือกรับฟงดวย
วิทยุเปนสื่อหนึ่งที่หลาย ๆ องคกรไดใหความสําคัญ ทั้งนี้
อาจเป น เพราะต น ทุ น ในการลงทุ น ไม ม าก การบํ า รุ ง รั ก ษา
ตลอดจนการบริหารจัดการไมยุงยากวุนวาย การเขาถึงสื่อวิทยุ
ของประชาชนก็สามารถทําไดงาย เมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ หากมี
การลงทุนถือวาคุมคา แตการลงทุนทุกอยางก็มีความเสี่ยงอยู
ดวย ดังนั้นจึงควรมีการสํารวจความคิดเห็น ความตองการ ใน
การมีสวนรวมทั้งการรับฟงรายการของสถานีวิทยุและการมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานีวิทยุจัดขึ้น เพื่อใหไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่ ทั้ง 2 ฝาย
สุระชัย [1] กลาววา วิทยุชุมชนเปนสื่อที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่ ง สํ า หรั บ การเสริ ม สร า งความเข็ ม แข็ ง ของชุ ม ชน เพราะ
แนวคิดสําคัญคือ การเปนสื่อกลางเชื่องโยงความสัมพันธของ
ความเปนไปในชุมชนทองถิ่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอกชุมชนเขาดวยกัน หลักการสําคัญของวิทยุชุมชนคือ
เปนสื่อที่ดําเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และเปนของชุมชน
อันเปนลักษณะโดดเดนแตกตางไปจากสื่อมวลชนทั่วไป
ดังนั้น จําเปนตองมีการประมวลองคความรูและแนวคิดตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลั ก การวิ ท ยุ ชุ ม ชนแล ว พั ฒ นาเป น ดั ช นี ชี้ วั ด
ความเข็มแข็งของวิทยุชุมชน อันเปนหนึ่งในทิศทางการหนุน
เสริ ม ให ภ าคประชาชน และผู เ กี่ย วข อ งตามเจตนารมณ ข อง
สังคมและรัฐธรรมนูญ
กาญจนา [2] กล า วว า สื่ อ วิ ท ยุ เ ป น สื่ อ ที่ ถู ก นํ า มาใช เ พื่ อ
การพัฒนาชนบทมากที่สุด เนื่องจากธรรมชาติของ สื่อที่เหมาะสม
ทางด านเทคนิ ค ที่ส ามารถส ง กระจายเสี ย งไปได กว า งขวาง
สวนทางดานเศรษฐกิจ เครื่องรับวิทยุมีราคาถูก พกพาไปได
สะดวก หากจะพิจารณาในดานการมีสวนรวมของประชาชน
NCTechEd06MET06

2.

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
จุมพล [3] กลาววา การสื่อสารอยางมีสวนรวมไดยึดถือ
แนวคิดการสรางความเขาใจ การยอมรับ ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ของประชาชน การยอมรับที่อยูบนพื้นฐานของความหลากหลาย
การไมเปนเพียงหนึ่ง หรือการมีมากกวาหนึ่ง Berrigan [4]
กลาวถึงลักษณะของสื่อเพื่อชุมชน ดังนี้
1. สื่อชุมชนเนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับ
ประโยชนการใชงานของชุมชน
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บุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมด
ตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู
และตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ
สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ 4) การ
เลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสาร
ในสวนที่ตรงกับความสนใจความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของ
ตนเองและมักจะลืมหรือไมนําไป ถายทอดตอในสวนที่ตนเอง
ไมสนใจ ไมเห็นดวย
Todd Hunt and Brent d. Ruben [8] ไดกลาวถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไดแก ความ
ตองการ (Need) ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values)
เปาหมาย (Goal) ความสามารถ (Capability) การใชประโยชน
(Utility) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) สภาวะ
(Context) ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit)
Schramm [9] กลาววา อิทธิพลตอการเลือกรับสาร
ไดแก ประสบการณผูรับสาร การประเมินสารประโยชนของ
ขาวสาร ภูมิหลัง การศึกษาและสภาพแวดลอม ความสามารถ
ในการรับสาร บุคลิกภาพ อารมณ ทัศนคติ
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2.2 การประเมินความตองการ
สุวรรณ [5] ไดสรุปความตองการเปน 2 อยาง คือ
1. ความตองการที่มีจุดมุงหมายในการวัดที่แนนอน
(Objective Need) หมายถึง ความขาดแคลนหรือชองวางระหวาง
มาตรฐานที่ปรารถนา หรือสิ่งที่ควรจะเปนกับมาตรฐานที่เปน
จริง
2. ความตองการที่แทจริง (Felt Need) หมายถึง ความ
ต องการที ่ เ กิ ด การแสดงออกมาโดยกลุ  ม บุ ค คลนั ้ น ซึ ่ ง
อาจจะเป น แตละบุคคล หรือการอภิปรายของกลุมอมรทิพย
[6] ไดจําแนกความตองการออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความ
ตองการตามทัศนะของผูใหบริการ (Needs of Provider) 2)
ความตองการตามทัศนะของผูรับบริการ (Needs of Receiver)
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2. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่ทุกคนในชุมชนสามารถ
เข าถึงไดตลอดเวลา เพื่อนําไปใชหาขาวสาร ความรูห รือ เพื่อ
ความบันเทิง
3. สื่อชุมชนเปนสื่อที่ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในหลาย ๆ บทบาทไมวาจะเปนผูวางแผน ผูผลิต ฯลฯ
4. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน
ตัวตนที่แสดงออกไปนั้นจะตองมาจากการกําหนดของชุมชน
เอง มิใชผูอื่นมากําหนด
5. สื่อชุมชนตองเปนเวทีแลกเปลี่ยนขาวสารและ
ทัศนะของทุกคน

N

2.3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ
Klapper, J.T .[7] ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับ
ขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร
ในการรั บ รูข องมนุษ ย ซึ่ ง ประกอบดวยการกลั่น กรอง 4 ขั้น
ตามลําดับ คือ 1) การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้น
แรกในการเลือกชองทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ
และขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง 2) การ
เลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมี
แนวโนมที่ จะเลือ กสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมัก
เลื อกตามความคิ ดเห็ น ความสนใจของตน เพื ่อ สนับ สนุน
ทัศ นคติเ ดิม ที่มีอ ยูแ ละหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรู
ความเขาใจหรือ ทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว 3) การเลือกรับรูและ
ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน
Jan Servaes and et. [10] การสื่อสารแบบมีสวนรวม
ของประชาชนไว 3 ประการ คือ การเขาถึงสื่อ (Access) การมี
สวนรวม (Participation) การจัดการดวยตนเอง (Self –
Management)
กาญจนา [11] ไดอธิบายทฤษฎีสื่อสารมวลชนกับการ
มี สวนรวมแบบประชาธิปไตยไววา เปนการเนนการสื่อสารใน
แนวนอนมากกวาการสื่อในแนวตั้ง โดยเฉพาะการสื่อสารแบบ
บนลงลาง หลักของทฤษฎีนี้พยายามตอตานปรากฏการณ 2 ดาน
ดานหนึ่ง คือ การมีสื่อที่เอกชนเปนเจาของมีลักษณะผูขาดและ
มีการนําไปใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจมากเกินไป ในอีกดาน
หนึ่งพยายามตอตานการใชอํานาจของขาราชการแบบรวมศูนย
อํานาจดวย
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3.1 เพื่อศึกษาความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอ
กิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ FM 93.25 MHz (K-radio)
3.2 เพื่อประเมินความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษา
ตอกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ FM 93.25
MHz (K-radio)
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ทํ า ให ท ราบถึ ง สภาพการณ ป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การมี
ส ว นร ว ม ของนั ก ศึ ก ษาในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเพื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (K-radio)
4.2 ไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรม
ตาง ๆ ของทางสถานีเพิ่มขึ้น

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 การเปดรับฟงรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
(K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สวนที่ 3 การมีสวนรวมของผูฟงรายการในกิจกรรมตาง ๆ
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา (K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม
โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมโดยบังเอิญ (Accident Sampling)
จํานวน 400 คน โดยใชตารางสําเร็จรูปของ Yamane (ธานินทร,
[12])
5.5 การวิเคราะหขอมูลและแปลผล ผูวิจัยทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางสถิติ โดยมีคา
ความหมายเปนแบบมาตราวัด 5 ระดับ ตามที่ ประคอง [13]
กลาวไวดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑมาตราวัด 5 ระดับ
ความหมาย
คาน้ําหนัก
4.50 - 5.00
ดีเยี่ยม
3.50 - 4.49
ดีมาก
2.50 - 3.49
ดี
1.50 - 2.49
พอใช
1.00 - 1.49
ควรปรับปรุง
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ศึกษาขอมูล เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กั บ ความเป น มาและบริ บ ทในด า นต า ง ๆ ของสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ การศึกษาความเปนมาของสถานี
วิทยุจะทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงวิสัยทัศน และวัตถุประสงค
ในดานตาง ๆ ของสถานีไดอยางถูกตอง เพื่อนํามาเปนขอมูล
ประกอบในการทําการวิจัย ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความตองการ
มีสวนรวม เพื่อนําขอมูลมาประกอบการศึกษาวิจัย และศึกษา
การประเมินความตองการ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาออกแบบและ
สรางเครื่องมือในการวิจัย
5.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเขตการศึกษาศูนยกรุงเทพมหานคร
ในปการศึกษา 2555 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 400 คน
5.3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนั้น คือ แบบสอบถามที่
สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด (Open Questions)
และคําถามปลายปด (End Questions) แบงออกเปน 4 สวน คือ
NCTechEd06MET06

6. ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การประเมินความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
(K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
6.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
6.1.1 เพศ ผูตอบแบบสอบถามในครั้งมีจํ านวนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ 54.25
6.1.2 คณะ/วิ ท ยาลั ย ผู ต อบแบบสอบถามเป น
นักศึกษาจากสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มากที่สุด คิด
เป น ร อ ยละ 41.50 รองลงมาคื อ คณะวิ ท ยาศาสตร ป ระยุ ก ต
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6.3.1
ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมในระดับผูฟงอยู
ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการมีสวนรวมใน
ฐานะเปนผูฟงเพียงอยางเดียวมากกวาขออื่น ๆ
6.3.2
ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมในระดับผูผลิต
อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการมีสวนรวม
ในการเป น ผู เ ลือ กนํ า เสนอประเด็ น ต า งๆ ในการจั ด รายการ
มากกวาขออื่น ๆ
6.3.3
ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมในระดับ
บริหารงาน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขา
ร ว มประเมิ น ผลรายการและปรั บ ปรุ ง แก ไ ขอย า สม่ํ า เสมอ
มากกวาขออื่น ๆ
6.3.4
ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ
ที่สถานีจัดขึ้น อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และเมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ
ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการอานหนังสือใหคนตาบอด
มากกวาขออื่น ๆ
6.3.5
ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
(K-radio FM 93.25 MHz) ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานความตองการมีสวนรวมตอกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานีจัดขึ้นมี
คาเฉลี่ยมากกวาขออื่น ๆ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ
6.2
พฤติ ก รรมการเป ด รั บ ฟ ง รายการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz)
6.2.1
ผูตอบแบบสอบถามเคยรับฟง
สถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25
MHz) คิดเปนรอยละ 26.75 และผูที่ไมเคยฟงวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) คิดเปนรอยละ 73.25
6.2.2
ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลา
ในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM
93.25 MHz) นอยกวา 6 เดือน
6.2.3
ผูตอบแบบสอบถามรูจักสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) จาก
แหลงอื่น ๆ นั่นคือ รานขายของเปด
6.2.4
ผูตอบแบบสอบถามที่ฟงเปดฟง
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25
MHz) มีลักษณะการฟงแบบผานๆ เปดไวเปนเพื่อน มากที่สุด
6.2.5
ผู ต อบแบบสอบถามรั บ ฟ ง
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) ผาน
ทางอินเทอรเน็ต http://k-radio.kmutnb.ac.th/ มากกวาทาง
วิทยุกระจายเสียง
6.2.6
ผู ต อบแบบสอบถามรั บ ฟ ง
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz)
สวนมากมีเวลารับฟง 1 วันตอสัปดาห
6.2.7
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมี
เวลาในการรับ ฟงสถานีวิท ยุก ระจายเสียงเพื่อการศึก ษา (Kradio FM 93.25 MHz) นอยกวา 3 ชั่วโมง ตอหนึ่งวัน
6.2.8
ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก
สามารถรับฟงวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM
93.25 MHz)ในชวงเวลา 16.00 น.–21.00 น.
6.2.9 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากชื่น
ชอบรายการประเภทผสมหลากหลาย
6.3 ความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (K-radio FM 93.25
MHz)
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษานั้น
อยู ใ นระดั บ ดี ทั้ ง นี้ อ าจจะป จ จั ย มากจากหลายสาเหตุ เช น
ระดับชั้นปที่มีความแตกตางกันเปนตนวา นักศึกษาชั้นปที่ 1
อาจจะกําลังวุนวายกับการทํากิจกรรมที่รุนพี่จัดขึ้นและกําลัง
ปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 2-3 ซึ่ง
ทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมใหกับรุนนองป 1 ขณะเดียวกันก็
ต อ งเรี ย นหนั ง สื อ ดู แ ลน อ งรหั ส และยั ง มี กิ จ กรรมชมรม
กิจกรรมกับเพื่อน ๆ นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 บางสาขา อาจจะ
กําลัง วุนอยูกับ การเตรีย มตัว เพื่อ เขา สูต ลาดแรงงาน เปนต น
นอกจากนี้ความชอบสวนตัวก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญ ทั้งนี้
เพราะปจจุบันสื่อมีหลากหลายใหเลือก สอดคลองกับ วังทราย
[14] ที่กลาววา ชองทางการเขาถึงสื่อที่มีหลายชองทาง ออกมา
ในหลายรูปแบบทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหวหรือ ขอความ
ปจจัยหนึ่งที่คนพบคือ ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงสื่อ
เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลในการเลือกชองทางการเขาถึงสื่อ
ทั้งนี้ผูรับสารจะเปนผูเลือกที่จะรับสาร แตละประเภทเองและ
แมจะเปนสื่อประเภทเดียวกันก็ยังมีรูปแบบรายการที่ตางกัน
ดวย
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หวังผลกําไรและดวยเหตุที่ไมมีผลกําไร การดําเนินการหลาย
อย า งจึ ง เกิ ด ป ญ หา ไม ว า จะเป น ด า นต น ทุ น หรื อ การบริ ห าร
จัดการ การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เห็นความสําคัญ
และอุดมการณที่แนวแนจึงเปนสิ่งที่ทําใหสถานีวิทยุเหลานี้ยัง
อยูไดในปจจุบัน
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การพัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษา
The Development of Learning Management System
Consist of Learning Styles Filter and Mentorship.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษาที่สอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชสื่อหลายมิติแบบปรับตัวรวมกับเทคนิคการใหคําปรึกษา ผานบทเรียนออนไลน โดยนําแนวคิดการเรียนรูแบบ
ออนไลนภายใตระบบบริหารจัดการการเรียนรู โดยใชสื่อหลายมิติแบบปรับตัวรวมกับการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหผูเรียน
ไดรับความชวยเหลือจากผูใหคําปรึกษา เพื่อชวยเสริมศักยภาพในการเรียนรู สําหรับเนื้อหาตัวอยางที่ใชคือเรื่อง ผังงาน ในหัวขอ
สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน ซึ่งผูวิจัยคาดวารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จะทําใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําระบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทาน เกี่ยวกับความเหมาะสมดาน
เนื้อหาและความเหมาะสมดานเทคนิค และไดผลสรุปคือ ระบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมดานเนื้อหาและความ
S.D. =.575,

=4.12, S.D. =.558) แสดงวาระบบจัดการเรียนรูที่

N

เหมาะสมดานเทคนิค อยูในระดับดีเชนเดียวกัน ( =3.96,
พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชงานได

คําสําคัญ: ระบบจัดการเรียนรู การคัดกรองจริต การใหคําปรึกษา
Abstract
The objectives of this research were to develop the Learning Management System consist of Learning Styles Filter
and Mentorship correspond to a Conceptual Learning Module Framework with Adaptive Hypermedia and Mentor
Technique on E-Learning. Undertaking the E-learning concept from the Learning Management System and
incorporating it with Adaptive Hypermedia in a cooperative learning environment, Students receive assistance from
their mentors which in turn reinforces their competence. For example, content is the flowchart, within standard flow
chart symbols. Finally this framework could enable students to acquire a higher competency learning experience.
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The Learning Management System was evaluated, about its suitability by 15 experts and got the result at good level
(substance

=3.96, S.D. =.575 and technique

=4.12, S.D. =.558) that means the Learning Management System is

suitable to use practically.
Keyword: Learning Management System, Learning Styles Filter, Mentorship
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ได
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ที่มุงเนนการจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานที่ อยางทั่วถึงและเทา
เทียม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตาม
ความสนใจ และความสามารถของผู เ รี ย น [1] แต เ นื่ อ งจาก
ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูที่ไมเหมือนกัน
ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน ซึ่งถือเปนปจจัยพื้นฐานที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรู ดังนั้นผูสอนควรพิจารณาเลือกใชเทคนิค
ที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะทั่วไปของผูเรียนแตละคน
ซึ่งแบบแผนการเรียนรู หรือจริต (Learning Styles) เปนวิธีที่
ผูเรียนแตละคนมีความถนัดในการรับรูขอมูล นักจิตวิทยาแบง
รู ป แบบการเรี ย นรู อ อกเป น 4 สไตล เรี ย กย อ ๆ ว า VARK
ได แ ก การดู (Visual) การฟ ง (Auditory) การอ า น-การเขี ย น
(Read/Write) และการสัมผัสหรือการเคลื่อนไหว (Kinesthetic)
[2] การรูจักผูเรียนวามีความถนัดในการเรียนรูแบบใด จะทําให
ผู ส อนสามารถจั ด กิ จ กรรมในการเรี ย นได อ ย า งเหมาะสม
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลการวิ จั ย สนั บ สนุ น ว า ถ า ผู ส อนจั ด
สภาพแวดล อ มที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพที่ ผู เ รี ย นชอบแล ว
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนที่ไม
สอดคลอง
ในสวนของการสอนบนเว็บ (Web-based Instruction) เปน
การผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบ
การเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาใน
เรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลา สนองความตองการของ
ผู เ รี ย นที่ แ ตกต า งกั น โดยนํ า เสนอบทเรี ย นผ า นสื่ อ หลายมิ ติ
(Hypermedia) จนกระทั่ งเกิดแนวทางใหมของสื่อหลายมิติที่
เรียกวา “สื่อหลายมิติแบบปรับตัว (Adaptive Hypermedia)” ที่
มีความสัมพันธกันระหวางสื่อหลายมิติกับรูปแบบการเรียนรู
ของผู เ รี ย น ดั ง นั้ น สื่ อ หลายมิ ติ แ บบปรั บ ตั ว จึ ง เป น การ

ผสมผสานระหวางสื่อหลายมิติและระบบการสอนที่ฉลาดใน
การตอบสนองผูเรียนแตละคน [3] ชวยใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง เนื่องจากสื่อหลายมิติ
แบบปรั บ ตั ว มี ค วามยื ด หยุ น ในการทํ า งานเพราะสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของผูเรียนแตละคน [4]
นอกจากนี้เมื่อผูเรียนไดทําการศึกษาเนื้อหาตามจริตและภูมิ
ตามรูปแบบเฉพาะของแตละบุคคลแลว เมื่อเกิดปญหาติดขัด
ควรจะไดรับคําแนะนําจากผูใหคําปรึกษามาชวยเสริม ดวยการ
ใชวิธีการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนสาระความรู ความคิด ผาน
ทางกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกัน [5] ผานเครื่องมือที่มีอยูใน
อินเทอรเน็ต เชน เครือขายสังคมออนไลน เพื่อชวยใหผูเรียนมี
องคความรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองอาศัยขั้นตอนและวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพไปดําเนินการ โดยประเด็นดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดทํา
การสังเคราะหกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
สื่อ หลายมิติ แ บบปรับ ตัว รวมกั บ เทคนิค ผูใ หคํ าปรึก ษา ผา น
บทเรียนออนไลน ตามภาพที่ 1 และนํามาพัฒนาเปนระบบ
จัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษาที่สอดคลอง
กับรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ให เ กิ ด ขึ้ น ได ทุ ก โอกาส ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่ สอดคล อ งกั บ
ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนแตละคน
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1. บทนํา
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและ
ให คํ า ปรึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ที่
สังเคราะหขึ้น
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอระบบ
จัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษา ทั้งความ
เหมาะสมดานเนื้อหาและความเหมาะสมดานเทคนิค
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3.3.3 เรี ย นรู จ ากการอ า นหรื อ เขี ย น ( ReadingWriting Learning Styles) ผูเรียนประเภทนี้ชอบเรียนรูจาก
การอาน สามารถอานเอง เรียนรูดวยตัวเองได
3.3.4 เรียนรูจากการสั ม ผั ส หรือ เคลื่อนไหวรางกาย
(Kinesthetic/Tactile Learning Styles) ผูเรียนประเภทนี้จะ
เรียนรูไดดีถาหากไดปฏิบัติกิจกรรมที่ทําอะไรดวยตนเอง

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

3.1 การสอนบนเว็บ (Web-based Instruction)
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต จะ
ประกอบดวย 4 สวน คือ สื่อสําหรับนําเสนอ การปฏิสัมพันธ
การจัดการฐานขอมูล และสวนสนับสนุนการเรียนการสอน
3.2 ทฤษฏีความแตกตางระหวางบุคคล
พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเราและการตอบสนอง
(Stimulus-Response) อธิบายวา บุคคลมีความแตกตางหลาย
ประการ และความแตกตางนี้ยังขึ้นอยูกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรรม ทําใหมีพฤติกรรมการสื่อ สารและการรับสารที่
แตกตางกัน
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3.4 สื่อหลายมิติแบบปรับตัว (Adaptive Hypermedia)
สื่อ หลายมิติ แ บบปรับ ตั ว เป น การผสมผสานระหว า งสื่ อ
หลายมิติและระบบการสอนที่ฉลาดในการตอบสนองผูเรียนแต
ละคน ทั้งนี้สื่อหลายมิติที่ไดรับการออกแบบอยางถูกตองและ
เป น ระบบ จะช ว ยตอบสนองให เ กิ ด การเรี ย นรู ไ ด ต าม
ความสามารถและความตองการของผูเรียน เปนการดึงดูดความ
สนใจและสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได [4]

Ed

3.3 แบบแผนการเรียนรู หรือจริต (Learning Styles)
เปนวิธีที่ผูเรียนแตละคนมีการเรียนรูไดดีที่สุดดวยการใช
ประสาทสัมผัสรับรู นักจิตวิทยาแบงผูเรียนตามแบบแผนการ
เรียนรู ออกเปน 4 แบบดังนี้
3.3.1 เ รี ย น รู จ า ก ก า ร ดู ห รื อ ม อ ง เ ห็ น ( Visual
Learning Styles) ผูเรียนประเภทนี้จะเรียนรูไดดีถาหากไดดู
ภาพหรือเห็นการแสดง การสาธิต
3.3.2 เรี ย นรู จ า ก ก า ร ฟ งห รื อ ไ ด ยิ น ( Auditory
Learning Styles) ผูเรียนประเภทนี้จะเรียนรูความหมาย และ
เขาใจจากสิ่งที่ไดฟงมากกวาขอมูลที่เปนตัวหนังสือหรือภาพ

N

C
Te

ch

3.5 ผูใหคําปรึกษา (Mentorship)
เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลดวยการเรียนรูรวมกัน ดวย
การใชวิ ธีก ารสื่อ สาร เพื่อ แลกเปลี่ย นสาระความรู ความคิ ด
ผานทางกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกัน โดยกําหนดบทบาทให
ผูมีความสามารถเปนที่ยอมรับ มีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา
แกผูมีประสบการณนอยกวา [5]

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อหลายมิติแบบปรับตัว รวมกับเทคนิคผูใหคําปรึกษา ผานบทเรียนออนไลน
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ภาพที่ 2 หนาจอ Title กอนเขาสูหนาหลักระบบจัดการเรียนรู
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ระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษา
มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
4.1 วิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบตามกรอบแนวคิ ด ที่
สังเคราะหขึ้น ซึ่งประกอบดวยระบบคัดกรอง คือการวัดจริต
ในการเรียน เพื่อแยกแยะลักษณะการเรียนรู และการวัดภูมิใน
การเรียนของผูเรียนที่มีตอบทเรียนที่สรางขึ้น โดยเมื่อผูเรียนได
ทําการศึกษาเนื้อหาตามจริตและภูมิ ตามรูปแบบเฉพาะของแต
ละบุคคลแลว เมื่อเกิดปญหาติดขัด จะมีระบบการใหคําปรึกษา
มาชวยเสริม ตามกรอบแนวคิดในภาพที่
4.2 พัฒนาระบบตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว โดย
ระบบจั ด การเรี ย นรู ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใช ร ะบบจั ด การเรี ย นรู
(Learning Management System: LMS) Moodle 1.9 เปนฐานใน
การพัฒนา รวมกับเว็บไซตลักษณะเครือขายสังคมออนไลน
เชน Facebook สําหรับภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหวใช
โปรแกรม Poser, Photoshop, Flash และ Image Ready ในการ
สราง จากนั้นนําระบบไปทําการทดสอบพรอมปรับปรุงแกไข
จนระบบสามารถทํ า งานตรงตามที่ อ อกแบบไว โดย
ความสามารถของระบบที่พั ฒนาขึ้ น มีข อบเขตการทํา งานที่
สําคัญดังนี้
4.2.1 ระบบ Login เขาสูระบบ
4.2.2 ระบบจัดการการเรียนการสอน (LMS) และ
ระบบจัดการหลักสูตร (CMS)
4.2.3 ระบบคัดกรองจริตสําหรับผูเรียนโดยการตอบ
คํ า ถามจิ ต วิ ท ยา เมื่ อ ผู เ รี ย นยื น ยั น คํ า ตอบ ระบบจะคั ด กรอง
ผูเรียนเขาสูกลุมตามจริตโดยอัตโนมัติ โดยใชแบบสอบถาม
VARK ของ Neil Fleming
4.2.4 สิ่งสนับสนุนในระบบเพื่อใหผูใชงานสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูล ที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู
4.2.5 คู มื อ การใช ง านระบบจั ด การเรี ย นรู สํ า หรั บ
ผูเกี่ยวของ เพื่อที่จะสามารถเรียนรูการใชงานไดดวยตนเอง
4.2.6 วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเนื้อหาตัวอยาง
เรื่อง ผังงาน ในหัวขอ สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน

ซึ่งระบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นแสดงตัวอยางหนาจอไว
ในภาพที่ 2- ภาพที่ 5 ดังนี้

06

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
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ภาพที่ 3 หนาจอหลักระบบจัดการเรียนรู

ภาพที่ 4 หนาจอการสมัครสมาชิกที่ตองตอบคําถามคัดกรองจริต
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมดาน
เนื้อหา
S.D.
ระดับ
รายการประเมิน
1. ดานรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม
1.1 รูปแบบการนําเสนอ
3.80 .414
ดี

ภาพที่ 5 เมื่อผูใชเขาสูระบบจะถูกคัดกรองเขากลุมโดยอัตโนมัติ
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สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการดูหรือการ
มองเห็น
1.2 รูปแบบการนําเสนอ
สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการฟงหรือการ
ไดยิน
1.3 รูปแบบการนําเสนอ
สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการอานหรือ
การเขียน
1.4 รูปแบบการนําเสนอ
สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการสัมผัสหรือ
การเคลื่อนไหว

ดี

4.13

.834

ดี

3.93

.458

ดี

3.98

.575

ดี

2. ดานรูปแบบการวัดและการประเมินผล
2.1 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
4.00 .655

ดี

Ed

.594

ch

ภาพที่ 6 คูมือการใชงานสําหรับผูทเี่ กี่ยวของ

4.07

C
Te

4.3 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการ
เรียนรู 2 ชุดประกอบดวย แบบประเมินความเหมาะสมดาน
เนื้อหา และแบบประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคเปนแบบ
มาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
4.4 เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยนํ า ระบบจั ด การเรี ย นรู ที่
พัฒนาขึ้นพรอมแบบสอบถาม ใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดาน
บทเรียนออนไลนหรือที่เกี่ยวของ หรือมีประสบการณทางดาน
การสรางบทเรียนออนไลนมาไมนอยกวา 5 ป และมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและเทคนิคการสอน จํานวน 15 ทาน
ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในเดื อ นมิ ถุ น ายน -สิ ง หาคม
พ.ศ. 2556
4.5 นํ า แบบประเมิ น ที่ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได จ าก
ผูเชี่ยวชาญมาตรวจสอบความสมบูรณและวิเคราะหขอมูลโดย
การหาค า เฉลี่ ย ( Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน

N

กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการดูหรือการมองเห็น
2.2 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการฟงหรือการไดยิน
2.3 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการอานหรือการเขียน
2.4 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการสัมผัสหรือการ
เคลื่อนไหว

เฉลี่ย

(Standard Deviation)

3.73

.458

ดี

4.07

.594

ดี

3.93

.594

ดี

3.93

.575

ดี

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมดาน
เทคนิคของระบบ
S.D.
ระดับ
รายการประเมิน

4.6 สรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาคาเฉลี่ย (Mean) ความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ดานเทคนิค (ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2) พบวาผูเชี่ยวชาญเห็น
ดวยทุกรายการประเมิน โดยภาพรวมรายการประเมินตาง ๆ อยู
ที่คาเฉลี่ย 4.06

1. ดานตัวอักษรและสี
1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบ

4.07

.594

ดี

4.20
4.13
4.27
4.17

.561
.743
.458
.589

ดี
ดี
ดี
ดี

2.1 ความสอดคลองระหวางภาพกับ

4.20

.676

ดี

2.3 ความชัดเจนของ

4.47
3.93

.516
.458

ดี
ดี

4.07
4.17

.458
.527

ดี
ดี

3.93

.594

ดี

4.20

.414

ดี

4.00

.535

ดี

จากการวิ จั ย พบว า ผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ด ว ยต อ ระบบจั ด การ
เรี ย นรู ที่ มี ก ารคั ด กรองจริ ต และให คํ า ปรึ ก ษาที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
ระดับดี ซึ่งความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสม
ดานเนื้อหา ในดานรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม
และดานรูปแบบการวัดและการประเมินผล ผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
ในระดับดีดวยคาเฉลี่ย 3.98 และ 3.93 ตามลําดับ ในสวนของ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมดานเทคนิค
ของระบบ ในด า นตั ว อั ก ษรและสี ด า นมั ล ติ มี เ ดี ย ด า นการ
จัดการระบบ และดานการออกแบบการปฏิสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวยในระดับดีดวยคาเฉลี่ย 4.17, 4.17, 4.05 และ 4.09
ตามลําดับ
สรุปไดวาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและให
คําปรึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได

4.13

.516

ดี

7. เอกสารอางอิง

4.00

.535

ดี

4.05

.519

ดี

4. ดานการออกแบบการปฏิสัมพันธ
4.1 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ
4.00 .535

ดี

ตัวอักษรที่ใช
1.2 ขนาดตัวอักษรที่ใช

1.3 สีตัวอักษรโดยภาพรวม
1.4 สีพื้นหลังโดยภาพรวม

เฉลี่ย

6. สรุปผลการวิจัย

ภาพเคลื่อนไหว

2.4 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย

เฉลี่ย
3.1 ความเหมาะสมในการตอบรับ

C
Te

การลงทะเบียนของผูใช
3.2 ความชัดเจนของการนําเสนอ
คําถามคัดกรองจริต
3.3 ความถูกตองในการนําเสนอ
เนื้อหาตามจริตของผูใช
3.4 การสะดวกในการควบคุมระบบ
เชน การใชแปนพิมพ เมาส
3.5 สิ่งสนับสนุนที่มีใหในระบบ
เชน ผูใหคําปรึกษา คูมือการ
ใชงาน

ch

3. ดานการจัดการระบบ

Ed

เนื้อหาที่ใช
2.2 ความชัดเจนของภาพนิ่ง

06

2. ดานมัลติมีเดีย

Web board, Social Network

N

เฉลี่ย

มีประสิทธิภาพ งายตอการใช
งาน
4.2 วิธีการโตตอบระหวางผูใชกับ
ระบบโดยภาพรวม
4.3 ความเหมาะสมของการ
ออกแบบหนาจอโดยภาพรวม

4.13

.743

ดี

4.13

.516

ดี

เฉลี่ย

4.09

.598

ดี

5. ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการวิเคราะห ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 15
ทาน ตอ ระบบการจั ดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและให
คําปรึกษา ทั้งความเหมาะสมดานเนื้อหา และความเหมาะสม
NCTechEd06MET07
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
The Development of Web-based Instruction using Problem-based Learning
Technique in Science Subject for Mathayomsuksa 1 Students
with Hearing Impairment

06

นิพนธ พิมพเบาธรรม และจรัญ แสนราช

Ed

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา
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บทคัดยอ
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น
การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินและใชกระบวนการเรียนรูปญหาเปนฐาน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนําเสนอปญหา ขั้นสราง
ประเด็นการเรียนรู ขั้นศึกษาเนื้อหา และขั้นสรุป และขั้นตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายที่
พัฒนาขึ้น ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางการได
ยิน โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน
จากผลการวิจัยสรุปไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 3 บทเรียน แตละ
บทเรียนประกอบดวยการจัดการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน โดยมีวีดีโอภาษามือบรรยายบทเรียน 2) ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 85.01/84.19 สูงกวาเกณฑ 80/ 80ตามที่กําหนดไว
คําสําคัญ: การเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Abstract
The aims of this research were 1) to develop a Web-based Instruction using Problem-based Learning Technique in
Science Subject for Matthayomsuksa
efficiency of WBI-PBLHI.

1

Students with Hearing Impairment (WBI-PBLHI), and
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The research methodology consisted of

2

steps:

1) developing

the WBI-PBLHI, integrated with Problem-based

learning technique consisting of 4 steps such as problem definition, formulation of learning, self–study, and conclusion;
and

2) evaluating the efficiency

of the WBI-PBLHI. The sample of this study was 30 students from Matthayomsuksa

1

with hearing impairment (Academic Year 2/2012) at Deaf Surin School, Bureau of Special Education, selected by using
purposive sampling technique.
The results were as follows:1) the WBI-PBLHI consists of 3 lessons. Each lesson included Problem-based Learning

2) WBI-PBLHI, integrated with Problem-based learning technique,
had an efficiency of 85.01/84.19 which was higher than the predefined criterion of 80/80.
activities and sign language video lecture lesson.

1. บทนํา

คนหูหนวกจะเริ่มไดยินเสียงที่ดังมากกวา 90 เดซิเบล ซึ่งการ
สูญเสียการไดยินดังกลาวทําใหคนหูหนวกใชวิธีการรับรูผาน
ทางประสาทสัมผัสที่เหลืออยูในการเรียนรูสิ่งตางๆ แทนการ
ไดยินหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือคนหูหนวกเปนกลุมบุคคลที่ไม
สามารถได ยิ น เสี ย งพู ด หรื อ ได ยิ น เสี ย งแต น อ ยมากจนไม
สามารถเปลงเสียงพูดเลียนแบบไดซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคนหู
หนวกมีขอจํากัดในการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูจากผล
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คนหู ห นวกพบว า คนหู ห นวกส ว นใหญ
ประสบปญหาในการเรียนโดยมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการอาน
การเขียนภาษาไทย [3] และมีปญหาเรื่องเวลาที่ใชในการเรียน
ในวิชาตางๆ ซึ่งคนหูหนวกจะใชเวลาเรียนหรือใชเวลาในการ
ทําความเขาใจบทเรียนมากกวาคนทั่วไปในเนื้อหาเดียวกัน [4]
สําหรับสาเหตุของปญหาดังกลาว นอกจากจะเกิดจากขอจํากัด
ในการรับรูแลวสาเหตุอีกสวนหนึ่งมาจากการขาดสื่อการเรียน
การสอนที่มีความเหมาะสมกับวิธีการรับรูที่คนหูหนวกใชแทน
การไดยินสื่อการเรียนการสอนกับการรับรูของคนหูหนวก [5]
ในยุ ค ป จ จุ บั น ความเจริ ญ ก า วหน า ของวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ที่ ทั น สมั ย การเรี ย นรู ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสเปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
สื่ อ การ เรี ย นการสอนที่ พั ฒนาขึ้ น โดยใช เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนหลักในการนําเสนอ โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนสื่อ
ในระบบการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนรูมีผลการตอบสนองได
รวดเร็วกวาสื่อประเภทอื่นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดโดย

N

C
Te

ch

Ed

การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและ
เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ นํ า ไ ป สู ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
มนุ ษ ย การศึ ก ษาจึ ง เป น บริ ก ารทางสั ง คมที่ ทุ ก คนควรจะมี
โอกาสไดรับอยางเทาเทียมกันไมวาผูเรียนจะมีความบกพรอง
ทางรางกายอารมณและสติปญญาซึ่งรัฐบาลไทยไดตระหนักถึง
สิทธิและโอกาสความเทาเทียมกันทางการศึกษาจึงไดกําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 มาตรา 10 วรรค
สอง ความว า “การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วาม
บกพรองทางรางกายจิตใจสติปญญาอารมณสังคมการสื่อสาร
และการเรี ย นรู ห รื อ มี ร า งกายพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพภาหรื อ
บุ ค คลซึ่ ง ไม ส ามารถพึ่ ง ตนเองได ห รื อ ไม มี ผู ดู แ ลหรื อ ด อ ย
โอกาส ต อ งจั ด ให บุ ค คลดั ง กล า วมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ” [1] การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการนอกจากจะตองคํานึงถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
แลวยังจะตองคํานึงถึงรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษารวมถึง
การจัดสื่อการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมในแตละสภาพ
ความพิการหรือลักษณะการเรียนรูของคนพิการแตละประเภท
ดวย [2] คนหูหนวกเปนกลุมคนที่มีความพิการลักษณะ
หนึ่ง ซึ่งหมายถึงคนที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับรู
ขอมูลผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็
ตามกโดยทั่วไปหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการได
ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป คือ เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่ม
การได ยิ น ของคนทั่ วไปเมื่อ เสีย งดัง ไม เกิ น 25 เดซิ เ บล
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ภาพประกอบ รวมทั้งคําอธิบายทั้งที่เปนขอความและภาษามือ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1และวรรณกรรมได ศึ ก ษาสรุ ป ได
ดังตอไปนี้
3.1 หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร อ งทางการได ยิ น พ.ศ. 2551 [6] กลุ ม สาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร สํานัก
บริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับ มั ธยมศึกษาปที 1 และหนังสือ เรียนสาระการ
เรียนรูพื้นฐานวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 ประกอบดวย 3 หัวขอ
เรื่อง สารและการจําแนก
หัวขอที่ 1 สสารและสาร
หัวขอที่ 2 การจําแนกประเภทของสาร
หัวขอที่ 3 สารกับการจัดเรียงอนุภาค

Ed
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ไมจํากัดเวลาและสถานที่ โดยสามารถนําเสนอเนื้อหาความรู
เพื่ อ เป น การช ว ยเสริ ม สร า งพั ฒ นาการทางการรั บ รู เพิ่ ม
ความสามารถของคนพิการแตละบุคคลในการเรียนรูมีความ
พรอมในการทํางานรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให
ดีเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป
การนํ า หลั ก การเรี ย นรู ป ญ หาเป น ฐานมาใช กั บ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
อี ก ทั้ ง จะทํ า ให เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น ในกลุ ม ย อ ย
จัดการเรียนรูโดยฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญหาเพื่อแกไข
ปญหาที่นําไปสูการศึกษาเนื้อหาที่ผูสอนไดจัดเนื้อหาใหผูสอน
ได เ รี ย น รวมถึ ง การนํ า ภาพและวี ดี โ อภาษามื อ มาบรรยาย
บทเรี ย นในแต ล ะส ว นของเนื้ อ หาเพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู น อกจาก
ตัวอักษรที่ไดบรรยายบทเรียนนอกจากการอานตัวหนังสือ
จากการคนควาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
ศึกษาปญ หาดังกลาวผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรีย น
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ช ว ย ส อ น บ น เ ค รื อ ข า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบ
ป ญ หาเป น ฐาน (Problem-based
Learning) ในรายวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กพิการใหดีเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป
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3.2 หลักการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
สมบัติ เผาพงคคลาย [7]ไดเสนอวิธีจัดการเรียนการ
สอนแบบใชปญหาเปนฐานดังนี้
3.2.1 ขั้ น นํ า เสนอป ญ หา เป น การนํ า เสนอ
สถานการณปญหาตามวัตถุประสงคและเนื้อหาที่ผูเรียนตอง
ศึกษาหาความรูโดยเปนปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงที่
ปรากฏอยูในชุมชนหรือสังคม
3.2.2 ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู เปนขั้นตอน
ของการเรียนเปนกลุม ซึ่งประกอบดวย
1) ระบุปญหา เปนการกําหนดปญญาและ
ใหคําอธิบายของปญหาโดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความเขาใจ
ปญหาที่ถูกตองตรงกัน
2) วิเคราะหปญหา เปนการใหนักเรียนนํา
ความรูเดิมมาระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิดปญหา
3) กํ า หนดประเด็ น การเรี ย นเป น การ
อภิปรายภายในกลุมและชวยเหลือกันกําหนดประเด็นการเรียน
เพื่อไปคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมนําไปสูการแกปญหาตามสาเหตุ
ที่ระบุ
3.2.3 ขั้ น ค น คว า หาความรู สมาชิ ก ในกลุ ม
จะตองไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

N

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น โดย
จั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยิ นโดยจัดการเรียนรูแ บบปญ หาเปนฐานรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนเครื อ ข า ย
อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น โดย
จั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
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4. ขอบเขตการวิจัย

06

4.1 การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช เ นื้ อ หาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร จาก
หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิ ท ยาศาสตร โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร สํ า นั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานและหนั ง สื อ เรี ย นสาระการเรี ย นรู พื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3
เรื่อง สารและการจําแนก
หัวขอที่ 1 สสารและสาร
หัวขอที่ 2 การจําแนกประเภทของสาร
หัวขอที่ 3 สารกับการจัดเรียงอนุภาค
4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแ ก
นั ก เรีย นช วงชั้ นที่ 3 ที่ มี ค วามบกพรอ งทางการได ยิน สั งกั ด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4.1.2 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ใช วิ ธี ก าร
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่มีความบกพรองทางการ
ได ยิ น โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาสุ ริ น ทร สั ง กั ด สํ า นั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ
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3.2.4 ขั้ น สรุ ป เป น ขั้ น ตอนการอภิ ป รายเป น
กลุม ประกอบดวย
1) อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู สมาชิกแต
ละคนจะนํ า ความรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาค น คว า มาเสนอและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม
2) รวบรวมความรู เ พื่ อ นํ า มาแก ป ญ หา
สมาชิกในกลุมวิเคราะหและรวบรวมความรูที่ไดเพื่อนํามาเปน
ข อ มู ล ในการอธิ บ ายและแก ป ญ หาตามประเด็ น การเรี ย นที่
กําหนด
สรุ ป ความรู นั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป ความรู ห ลั ก การ
ตางๆที่ไดจากการศึกษาปญหา รวมทั้งเห็นแนวทางในการนํา
ความรูและหลักการนั้นไปใชในการแกปญหาในสถานการณ
ทั่วไปได
3.3 ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน [8] หมายถึง ผูที่
สูญเสียสมรรถภาพในการไดยินเสียงนอยกวาระดับที่คนปกติ
ไดยิน อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการ
สูญเสียการไดยินในภายหลัง จําแนกไดดังตอไปนี้
คนหูตึง หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน ระหวาง 26-89
เดซิ เ บลในหู ข า งที่ ดี ก ว า วั ด โดยใช เ สี ย งบริ สุ ท ธิ์ ค วามถี่ 500
1,000 และ2,000 เฮิ ท ซ เป น ผู ที่ สู ญ เสี ย การได ยิ น เล็ ก น อ ยไป
จนถึงการไดยินขั้นรุนแรง
คนหูหนวก หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล
ขึ้นไป โดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิทซ
ในหูขางที่ดีกวาโดยไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชน
เต็มประสิทธิภาพในการฟง
สาเหตุ ข องความบกพร อ งทางการไดยิ น มี ส าเหตุ
ดังตอไปนี้
1. หู ห นวกก อ นคลอด (Congenital
Deafness)
หมายถึง ทารกที่จะเกิดมานั้นมีความพิการของอวัยวะรับเสียง
ตั้งแตอยูในครรภมารดา เมื่อคลอดออกมาแลวก็ ปรากฏอาการ
หนวกแตแรกเกิด
2. หูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง
ทารกที่เกิดมามีอวัยวะและประสาทหูผิดปกติแตตอมาภายหลัง
ปรากฏวาหูหนวกขึ้น ซึ่งอาจมาจากโรคการไดรับสารพิษและ
ผลกระทบของเสียงที่อยูในสิ่งแวดลอมประจําวันที่ดังเกินไป
NCTechEd06CED01

4.3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
4.3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ(Independent Variables)
รู ป แบบการเรี ย นโดยใช บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยจั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร
4.3.2 ตัว แปรตาม (Dependent Variables)
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อิน เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น โดย
จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร
4.3.3 บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนที่
พั ฒ นาขึ้ น ตามมาตรฐานของกSCORM
เป น บทเรี ย น
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แบบทดสอบหลั ง เรี ย นและส ว นที่ ใ ช ใ นการวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน

คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน สามารถนํ า เสนอเนื้ อ หาความรู
ภาพประกอบ รวมทั้งคําอธิบายทั้งที่เปนขอความและภาษามือ

5.3 การพัฒนาบทเรียน
5.3.1 ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน
3 คน โดยผูเชี่ยวชาญทดลองใชงานเบื้องตนและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.3.2 พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนตาม
โครงสรางบทเรียนที่จัดสถานการณการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐานและบทนําเรื่องที่ออกแบบไว โดยมีการนําเสนอเนื้อหา
ภาพกราฟก วีดีโอภาษามือบรรยาย กิจกรรมเสริมการเรียนรู

4.4 ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
4.5 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555

06

4.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น โดย
จั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
สวนที่ 2 แบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.7 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2/2555
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
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5.4 การนําไปใชและการประเมิน
ผู วิ จั ย ได ป รั บ ปรุ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนตาม
คํ า แนะนํ า ของผู เ ชี่ ย วชาญแล ว นํ า ไปทดลองใช กั บ ผู เ รี ย น
รายบุ ค คลโดยทดลองใช กั บ กลุ ม ย อ ย จํ า นวน 10 คน เพื่ อ
ทดลองขั้ น ต น และหาข อ ผิ ด พลาด แล ว นํ า บทเรี ย นไปให
ผูเชี่ย วชาญตรวจประเมินทั้งดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิ ค วิ ธี ก าร จํ า นวน 3 คน ผลการประเมิ น อยู ใ นระดั บ ดี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.00 จากนั้ น นํ า บทเรี ย นที่ ผ า นการตรวจ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญไปเก็บขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้
5.4.1 ใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แลวเก็บคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
5.4.2 ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาแตละเรื่องที่ไดจัดไวให
ผูเรียน
5.4.3 ให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย นและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.4.4 ผูวิจัย นําคะแนนที่ไดจากการทํา แบบทดสอบ
หลั ง เรี ย นและแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมา
เปรียบเทียบเพื่อวัดประสิทธิภาพของบทเรียน
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5.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ดังนี้
5.1.1 ศึกษาหลักสูตรและลักษณะรายวิชาวิทยาศาสตร
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551
5.1.2 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
5.1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต และโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
บทเรียน
5.2 การออกแบบบทเรียน
5.2.1 ออกแบบโครงสรางบทเรียนใหสอดคลองกับ
เนื้อหาและลักษณะการเรียนของผูมีความบกพรองทางการได
ยินใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน รวมถึงบท
นําเรื่องของบทเรียน
5.2.2 ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ภาษามือ
บ ร ร ย า ย กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ส ว น แ บ บ ท ด ส อ บ ก อ น เ รี ย น
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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6. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแ บบปญ หาเปนฐานรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
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และกระดานสนทนา บนระบบบริหารจัดการบทเรียน WBI ดัง
ภาพที่ 3
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6.1 ผลการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิ ทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 4 ขั้นตอนการเรียนรู ของ
หลักการเรียนรูปญหาเปนฐาน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 3 : ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู

6.1.3 ขั้ น ศึ ก ษาหาความรู ผ า นบทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ใน
รูปแบบของ SCORM ในสวนนี้จะมีแบบฝกหัดใหผูเรียนดวย
ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 1 : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้น
การจัดการเรียนรูปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนการ
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนบน WBI ดังนี้
6.1.2 ขั้นนําเสนอปญหาผานบทเรียนเร็จรูปในรูปแบบ
ของ SCORM ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : ขั้นนําเสนอปญหา
ภาพที่ 4 : ขั้นศึกษาหาความรู

6.1.2 ขั้ น สร า งประเด็ น การเรี ย นรู ในส ว นนี้ จ ะให
ผูเรียนไดรวมกันสนทนาปรึกษากันในกลุมผานหองสนทนา
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6.1.4 ขั้นสรุป โดยผานกระดานสนทนารวมกันใน
กลุมเพื่อสรุปและอภิปรายความรูที่ไดศึกษามา เพื่อนําความรูที่
ไดศึกษามาไปแกปญหาในการทําแบบทดสอบ ดังภาพที่ 5

กลุมที่
1

ประสิทธิภาพของบทเรียน
แบบทดสอบวัด
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ระหวางเรียน (E1)
ทางการเรียน (E2)
84.17
74.79

2

86.60

85.47

3

86.07

79.49

4

81.92

88.46

5

86.29

92.74

เฉลี่ย

85.01

84.19
85.01

E2

84.19

06
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ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตามเกณฑ
80/80
7. สรุปผล

ch

ภาพที่ 5 : ขั้นสรุป

6.2 ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
ผู วิ จั ย ได
เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นจาก
การทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) ปรากฏวาแบบทดสอบระหวางเรียน
(E1) มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 85.01 และแบบทดสอบวัดผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (E2) มี ค า คะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 84.19
สรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการ
ได ยิ น โดยจั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐาน รายวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ
ที่ ผู จั ด ทํ า ได กํ า หนดไว คื อ 80/80 สรุ ป ได ว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมา
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และอยูในเกณฑ
ที่ดี ดังตารางที่ 1
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จากการดําเนินงานในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแ บบปญ หาเปนฐานรายวิชา
วิ ท ยาศาสตร ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1สามารถสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของปญหาพิเศษไดดังตอไปนี้
7.1 ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น โดย
จั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
7.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยจั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
สรุ ป ได ว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนเครื อ ข า ย
อิ น เทอร เ น็ ต สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น โดย
จั ด การเรี ย นรู แ บบป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมสามารถ
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8. ขอเสนอแนะ
8.1 การสื่อสารกับผูเรียนทีมีความบกพรองทางการไดยิน
ตองมีครูผูสอนหรือลามภาษามือคอยชวยบรรยายภาษามือ
8.2 ควรใหผูสอนเปนคนควบคุมกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีละขั้นควรมีการฝกอบรมการใชงานใหกับผูสอน
8.3 ควรเพิ่มจํานวนเนื้อหาบทเรียนใหครอบคลุมรายวิชา
8.4 ควรมีการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบอื่ น ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
หลากหลาย ที่ ส ามารถวิ เ คราะห ค วามสามารถของผู เ รี ย น
แตละคนได และจัดเนื้อหาใหแกผูเรียนไดตามความสามารถแต
ละบุคคล
8.5 ควรกําหนดเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความสนใจและกระตือรือรน ในการเรียนและทําแบบทดสอบ

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. สุรินทร.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร, 2551.
[7] สมบัติ เผาพงคคลาย. การสงเสริมความรูและความสามารถในการ
แกปญหาของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองโดยการเรียนแบบปญหาเปนฐาน.วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
[4] พวงแกว กิจธรรม. ผูพิการทางการไดยิน .สืบคนเมื่อ 23 มีนาคม
2555,จาก http://www.pt.mahidol.ac.th/ptclinic/index.php
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นําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 ได
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2542
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1
สําหรับผูที่มคี วามบกพรองทางการไดยิน
Computer-assisted Instruction Remedial for Thai Subject Mattayomsuksa 1
for those with Hearing Impairment Student

นิพนธ พิมพเบาธรรม, อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล และอลงกรณ อัมพุช

Ed

06

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
nipon.pi@rmuti.ac.th,power_aaion@hotmail.com,ampuch4469@hotmail.com
บทคัดยอ
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งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินและ2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นและ3)เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ4)หาคาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน
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ที่พัฒนาขึ้น โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555

N

จากผลการดําเนินงานพบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นนําเสนอเนื้อหาที่มีตัวอยางและวีดีโอภาษามือประกอบสื่อการเรียนใหกับผูเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.11/80.59 ซึ่งไดคาที่มีความเหมาะสมรับไดตามเกณฑที่ทางผูจัดทําได
กําหนดไวคือ 80/80 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
Abstract
This research aims

1 ) Develop

the Computer Assisted Instruction Remedial Thai Course Thai subject for

1 students with hearing impairment and 2 ) to compare the the learning achievement of students
before and after learning the CAI and 3 ) to validate the efficiency of CAI and4 ) fine out satisfaction of students who
studied witch CAI . The sampling of this study was 30 students from Mathayomsuksa 1with hearing impairment
(Academic Year 1/2012) at the Deaf Surin School, Bureau of Special Education.
Mathayomsuksa
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The overall result found that the CAI had an efficiency in 84.11/80.59 which had appropriate score more than the
hypothesis 80/80. Moreover, It found that the learner had progressive increased in their study. The average score of the
posttest was higher than that of the pretest with a statistical significance at .05 level .Final, the measurement of the
satisfaction of the students found that the total level was very good which the mean was 4.55.
Keyword: Computer-assisted Instruction Remedial , Hearing Impairment Student.
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การศึกษาในปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศได
เขามาเปนสวนหนึ่งในการศึกษาของผูเรียนในยุคนี้ ไมวาจะ
โดยทางตรงและทางออม โดยผูเรียนสามารถคนควาหาขอมูล
การศึกษาจากอินเทอรเน็ตไดอยางแพรหลาย แตมีบุคคลกลุม
หนึ่งซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะ สื่อไมเอื้ออํานวยใน
การศึกษา หรือผูปกครองไมใหความสนใจที่จะสงเด็กที่มีความ
บกพรองไปศึกษา ทําใหเด็กที่มีความบกพรองสวนใหญไมได
รับโอกาสทางการศึกษา สื่อและอุปกรณชวยในการสงเสริม
การเรียนรูของผูที่มีความบกพรอง จึงเปนสวนจําเปนที่จะตอง
พัฒนาและจัดหาใหเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนในการ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรอง ซึ่งในขณะนี้
ยังไมแพรหลาย ไมครบถวนตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
และในป จ จุ บั น การเรี ย นการสอนในห อ งเรี ย นอาจจะทํ า ให
ผูเรียนเรียนไมทันและไมเขาใจเนื้อหาอาจจะเปนเพราะเวลาใน
ห อ งเรีย นมีอ ยู อ ยา งจํา กัดหรือ อาจจะเปน เนื้อ หาที่ ย ากและมี
ความซับซอน
การนําความคิดการสอนซอมเสริมไปใชในชั้นเรียนปกติ
สํ า หรั บ ประเทศไทยในป จ จุ บั น ได รั บ การเห็ น ชอบจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และไดกําหนดใหมีการสอนซอมเสริมแก
ผูเรียน ซึ่งไมผานจุดประสงคการเรียนรูในวิชาหรือกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา)
แตในทางปฏิบัติยังคงมีปญหาในประเด็นที่วา (และมัธยมศึกษา
ครูยังมีความเขาใจไมตรงกันและมักมีความเขาใจผิดกันอยูไม
นอย ทั้งในเรื่องของการจัดประเภทผูเรียนที่จะเขารับบริการ
สอนซอมเสริม การวินิจฉัยปญหา ตลอดจนวิธีการสอนซอม
เสริม คือ ผูที่เรียนชา สติปญญาต่ํา การสอนซอมเสริมจึงมุง
เฉพาะผูที่เรียนออน และจุดประสงคในการสอนซอมเสริมก็
เพื่ อ ที่ จ ะให เ รี ย นทั น เพื่ อ น ทั น หลั ก สู ต ร และสอบผ า น

เทานั้น วิธีการสอนก็มักทํ าโดยการสอนพิเศษ คือ เพิ่มเวลา
สอนโดยสอนซ้ําวิธีการเดิม ใหทําแบบฝ กหัดมากขึ้น ไมได
พิจารณาถึงการนําสื่อการสอนที่เหมาะสมมาใช ผลก็คือผูเรียน
เกิดความเบื่อหนาย เครงเครียดจนเปนเหตุใหเกิดปญหาทาง
อารมณและหาทางออกดวยการเกเร แกลงเพื่อน หนีโรงเรียน
ฯลฯ เปนตน [1]
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ทํ า จึ ง ได มี แ นวความคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนซ อ มเสริ ม รายวิ ช าภาษาไทย ระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
เพื่อทําหนาที่สอนชวยครูผูสอนในขั้นตอนการใหเนื้อหาทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนและในขั้นตอนการทําแบบฝกหัด
สําหรับผูเรียน โดยบทเรียนสามารถตอบสนองตอการเรียนรู
รายบุคคลได อีกทั้งผูเรียนยังสามารถเรียนรูจากบทเรีย น
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนได ต ลอดเวลาและให ส อดคล อ งกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กพิการใหดีเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป
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1. บทนํา
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ก อ นและหลั ง การใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่
พัฒนาขึ้น
456
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และ2,000 เฮิทซ เปนผูที่สูญเสียการไดยินเล็กนอยไปจนถึงการ
ไดยินขั้นรุนแรง
คนหูหนวก หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล
ขึ้นไป โดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิทซ
ในหูขางที่ดีกวาโดยไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชน
เต็มประสิทธิภาพในการฟง
สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน ไดแก
1. หู ห นวกก อ นคลอด (Congenital
Deafness)
หมายถึงทารกที่จะเกิดมานั้นมีความพิการของอวัยวะรับเสียง
ตั้งแตอยูในครรภมารดา เมื่อคลอดออกมาแลวก็ ปรากฏอาการ
หนวกแตแรกเกิด
2. หูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง
ทารกที่เกิดมามีอวัยวะและประสาทหูผิดปกติแตตอมาภายหลัง
ปรากฏวาหูหนวกขึ้น ซึ่งอาจมาจากโรคการไดรับสารพิษและ
ผลกระทบของเสียงที่อยูในสิ่งแวดลอมประจําวันที่ดังเกินไป

2.4 เพื่อหาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่พัฒนาขึ้น
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

Ed
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3.1 หลักสูตรสถานศึกษาที่จักการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 [2]
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
สุรินทร สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปที 1 ประกอบดวย 2
หนวยการเรียน
หนวยที่ 1 การอานออกเสียง
หนวยที่ 2 การอานในชีวิตประจําวัน
หนวยที่ 3 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ
หนวยที่ 4 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
หนวยที่ 5 การเขียนสื่อสารดวยถอยคํา

ch

4. ขอบเขตการวิจัย

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทบทวน/ซอมเสริม
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้จะเปนการสอน
ทบทวนใหแกนักเรียน คอมพิวเตอรจะเปนเหมือนครูสอน
นักเรียนเปนรายบุคคล บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็จะตอง
ดําเนินตามขั้นตอน วิธีการสอนหนวยหนึ่งๆ เหมือนกับครูสอน
ในหองเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสวนใหญจะใช
ลั ก ษณะนี้ เ พราะจะใช กั บ วิ ช าใดก็ ไ ด แ ละจะสอนอะไรก็ ไ ด
เชนกัน นักคอมพิวเตอรการศึกษาเชื่อวามีความเปนไปได
คอนขางสูงในอนาคตที่จะใชบทเรียนคอมพิวเตอรแบบนี้เพื่อ
สอนเสริมหรือสอนทบทวนหรือเพื่อใหผูเรียนศึกษาหาความรู
ลวงหนากอนการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผูเรียนอาจเรีย นดวย
ความสมัครใจหรืออาจเปนมอบหมายงานจากผูสอนในหรือ
นอกเวลาเรียนปกติ [3] [4]
3.3 ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน [5] หมายถึง ผูที่
สูญเสียสมรรถภาพในการไดยินเสียงนอยกวาระดับที่คนปกติ
ไดยิน อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการ
สูญเสียการไดยินในภายหลัง จําแนกไดดังตอไปนี้
คนหูตึง หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน ระหวาง 26-89 เดซิ
เบลในหูขางที่ดีกวาวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500 1,000
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4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูที่มี
ค ว า ม บ ก พ ร อ ง ท า ง ก า ร ไ ด ยิ น โ ร ง เ รี ย น โ ส ต ศึ ก ษ า
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน
30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
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4.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หมายถึง
รู ป แบบการเรี ย นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนซ อ มเสริ ม
รายวิชาภาษาไทย ระดับ ชั้นมัธ ยมศึ กษาปที่ 1 สําหรับ ผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน
4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) หมายถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
457
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4.4 ขอบเขตดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
ทบทวน
เปนบทเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานพุทธิพิสัย
ที่เกี่ยวกั บกระบวนการทางสมอง เชน การเรียนรู การแกไข
ปญหาและสติปญญา

5.3 การพัฒนาบทเรียน
5.3.1 ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน
3 คน โดยผูเชี่ยวชาญทดลองใชงานเบื้องตนและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.3.2 พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนตาม
โครงสรางบทเรียนและบทนําเรื่องที่ออกแบบไว โดยมีการ
นําเสนอเนื้อหา ภาพกราฟก วีดีโอภาษามือบรรยาย กิจกรรม
เสริมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนการสอน
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4.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชา
ภาษาไทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วาม
บกพรองทางการไดยิน
สวนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สวนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น

5.2 การออกแบบบทเรียน
5.2.1 ออกแบบโครงสรา งบทเรี ยนให ส อดคลองกั บ
เนื้อหาและลักษณะการเรียนของผูมีความบกพรองทางการได
ยิน รวมถึงบทนําเรื่องของบทเรียน
5.2.2 ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนซ อ ม
เสริมในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ภาษามือบรรยาย กิจกรรม
และสวนแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและ
สวนที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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4.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบซอมเสริมหรือการ
ทบทวน
เปนบทเรียนเพื่อใชสําหรับผูที่ยังไมเคยเรียนและผูที่เคย
เรี ย นผ า นมาแล ว สามารถกลั บ มาเรี ย นทบทวนได ที่ มี ก าร
นําเสนอเนื้อหาสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1

4.6 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2/2555
5. วิธีการดําเนินการวิจัย

N

5.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ดังนี้
5.1.1 ศึก ษาหลัก สูต รและลั ก ษณะรายวิช าภาษาไทย
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551
5.1.2 ศึก ษาการสร างแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
5.1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบทบทวน/ซอมเสริม และโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
บทเรียน

NCTechEd06CED02

5.4 การนําไปใชและการประเมิน
ผู วิ จั ย ได ป รั บ ปรุ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนตาม
คํ า แนะนํ า ของผู เ ชี่ ย วชาญแล ว นํ า ไปทดลองใช กั บ ผู เ รี ย น
รายบุ ค คลโดยทดลองใช กั บ กลุ ม ย อ ย จํ า นวน 10 คน เพื่ อ
ทดลองขั้ น ต น และหาข อ ผิ ด พลาด แล ว นํ า บทเรี ย นไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจประเมินทั้งดานเนื้อหาจํานวน 3 คน ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.69 และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิควิธีการ จํานวน 3 คน ผลการประเมินอยูในระดับดี
มาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.78 จากนั้นนําบทเรียนที่ผานการตรวจ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญไปเก็บขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้
5.4.1 ใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แลวเก็บคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
5.4.2 ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาแตละหนวยเรียนที่ไดจัด
ไวใหผูเรียน
5.4.3 ให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย นและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.4.4 ผู วิจั ย นํ า คะแนนที่ ได จ ากการทํ า แบบทดสอบ
ก อ นเรี ย น แบบทดสอบหลั ง เรี ย นและแบบทดสอบวั ด ผล
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ที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน E2 มีคาเฉลี่ย
เท า กั บ 80 .59 ซึ่ ง สู ง กว า เกณฑ ที่ ท างผู วิ จั ย ได กํ า หนดไว คื อ
สรุ ป ได ว า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนซ อ มเสริ ม 80 /80
รายวิชาภาษาไทย ระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 1 สําหรับ ผูที่มี
ความบกพร อ งทางการได ยิ น ที่ ส ร า งขึ้ น มามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และอยูในเกณฑที่ดี ดังตารางที่ 1

สัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทียบเพื่อวัดประสิทธิภาพของ
บทเรียน
5.4.5 ผู เ รี ย นประเมิ น ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อนําขอเสนอแนะของผูเรียนไปพัฒนา
บทเรียนชวยสอนเรื่องตอไป
6. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซ อ มเสริ ม รายวิ ช าภาษาไทย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียน บทเรียนที่พัฒนาขึ้นเปนแบบ
ซ อ มเสริ ม มี เ นื้ อ หา 5 หน ว ยการเรี ย น ประกอบด ว ย
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 15 ขอ ขอสอบที่ผานการวิเคราะห
จํ า นวน 45 ข อ ได นํ า ข อ สอบไปใช ใ นบทเรี ย นในส ว นของ
แบบทดสอบก อ นเรี ย น แบบทดสอบหลั ง เรี ย น และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

06

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 สําหรับผูท ี่มคี วามบกพรองทางการไดยิน ตามเกณฑ
80/80
แบบทดสอบ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย

คิดเปน
รอยละ

30

25.233

84.11

24.178

80.59

Ed

แบบทดสอบหลัง
เรียน (E1)
แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(E2)

45

E1/E2

84.1
1/8
0.59

N

C
Te

ch

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .00 ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 36 คะแนน ซึ่งสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของผู เ รี ย นจากแบบทดสอบก อ นเรี ย นด ว ย
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.83 คะแนน สรุปไดวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน

ภาพที่ 1 : พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นจากคะแนนที่ ไ ด จ ากการทํ า
แบบทดสอบหลังเรียน E1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 84.11 และคะแนน
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คะแนน

จํานวนคน

คะแนนเต็ม

X

S.D.

แบบทดสอบกอน
เรียน (Pretest)
แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Posttest)

30

45

27.83

6.62

30

45

36.26

3.82

df

Sig.

29 .00
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** นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .00 ,df=29 , t-test = -10.22
6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยผูเรียนมี
คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมมีคาเทากับ 4.55 แสดง
วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก ดังตารางที่ 3

ดานมัลติมีเดีย
ดานอักษรและสี
การออกแบบปฏิสัมพันธ

7. สรุปผล

SD

30
30
30
30
30

4.52
4.57
4.50
4.55
4.55

0.564
0.546
0.513
0.548
0.543

C
Te

รวม

X

Ed

ดานเนื้อหาและการดําเนินการ

จํานวน

จากการดําเนินงานในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการไดดังตอไปนี้
7.1 จากที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สํ า หรั บ ผู ที่มี ค วามบกพร อ งทางการไดยิ น บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีภาพ และภาษามือประกอบ เพื่อทําใหผูเรียนเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น ไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน ผูเรียนสามารถที่จะ
ศึกษาเนื้อหาไดเปนรายบุคคล สามารถทบทวนบทเรียนไดตาม
ความตองการไมจํากัดในเรื่องของเวลานอกจากนี้ยังทําใหมีการ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี

N

8. ขอเสนอแนะ

ch

รายการประเมิน

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน

7.2 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา คะแนน
เฉลี่ ย ของแบบทดสอบหลั ง เรี ย นและแบบทดสอบวั ด ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 84.11/80.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
80/80 ที่กําหนดไว
7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนซ อ มเสริ ม รายวิ ช าภาษาไทย
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยิน ที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .00
7.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมทดลอง ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 สํ า หรั บ ผู ที่ มี ค วามบกพร อ ง
ทางการไดยิน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก มี
คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.55
8.1 พัฒนาบทเรียนใหสามารถใชงานบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตได

8.2 พัฒนาบทเรียนใหสามารถเพิ่มหรือแกไขเพื่อใชกับ
รายวิชาอื่นๆ ได
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกําลังและพื้นฐานทางเรขาคณิต
รายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บนแอนดรอยดแท็บแล็ต
A Development of an Instructional Media on Exponentiation and Geometry
Basic in Mathematics for 1st Mathayomsuksa Students on Android Tablet

เพ็ญนภา พวงทอง1 และสุธิดา ชัยชมชื่น2
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกําลังและพื้นฐาน

C
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ทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บนแอนดรอยดแท็บเล็ต และ 2) ประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนแท็บแล็ต
จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่อการเรียนการสอน
เสริม เรื่องเลขยกกําลังและพื้นฐานทางเรขาคณิต บนแอนดรอยดแท็บเล็ต และแบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อ
การเรียนการสอนในดานเทคนิค และดานเนื้อหา ขอมูลที่รวบรวมไดจากการวิจัยจะนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อ พบวา สื่อมีความเหมาะสมในดานเทคนิคอยูในระดับ

N

ดี ( = 4.22, S.D = 0.57) และมีความเหมาะสมในดานเนื้อหาอยูในระดับดีเชนเดียวกัน ( = 4.37, S.D = 0.54) สรุปไดวาสื่อ
การเรียนการสอนเสริมที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชรวมกับการเรียนการสอนได
คําสําคัญ: การเรียนการสอนเสริม แอนดรอยดแท็บเล็ต
Abstract
This research is an experimental research for 1) To development of an Instructional Media on Exponentiation and
Geometry Basic in Mathematics for 1st Mathayomsuksa Students on Android Tablet. 2) To evaluate the appropriateness
of the developed Instructional Media. The sample was the experts in technical 5 users and in education 5 users. The
tools of this research were instructional media on exponentiation and geometry basic in mathematics on android tablet
and evaluation forms for experts in technical and in education. A data collection was analyzed by using basic statistics,
averaged and standard deviation. The results of evaluation showed that, the technical expert opinion was a good level
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( = 4.22, S.D = 0.57) and the education expert opinion was a good level ( = 4.37, S.D = 0.54). In conclusion, this
Instructional Media is effective and can be used with the current education materials.
Keyword: instructional media, android tablet
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1.1*ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิชาคณิตศาสตรไดมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตองอาศัยความรูทางดา นคณิตศาสตรเปนสําคั ญ
วิชาคณิตศาสตรจึงถือไดวาเปนวิชาพื้นฐานในการศึกษาวิชา
ตางๆหลายสาขา การสรางสรรคสิ่งตางๆ รวมทั้งการแกปญหา
ทั้งในชีวิตประจําวันและดานอื่นๆ ก็ตองอาศัยคณิตศาสตรเปน
พื้นฐานทั้งสิ้น [1] การศึกษาวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกําลัง ซึ่งมี
กระบวนการคิ ด คํ า นวณที่ ซั บ ซ อ น ยุ ง ยาก ในการแก โ จทย
ปญหา และเรื่องพื้นฐานเรขาคณิต ซึ่งมีขั้นตอนหลากหลายและ
ตองใชวิธีการคิดอยางเปนระบบ กระบวนการเหลานี้อาจทําให
ผู เ รี ย นเกิ ด ความสับ สนแก ผู เ รีย น จากงานวิ จั ย ของนวลนภา
[2]พบวารอยละของนักเรีย นที่ไมผานการทดสอบวัดความรู
พื้น ฐานทางคณิต ศาสตรดา นการคิดคํานวณและด านการแก
โจทยปญ หาสูงเกิน รอ ยละ 50 นั่ น แสดงวา นัก เรี ยนเกิ น
ครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดมีปญหาในการคิดคํานวณและ
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
จากความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ทันสมัย ไดมีการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรแบบพกพาหรือคอมพิวเตอรโนตบุก เปลี่ยนเปน
คอมพิวเตอรพกพารูปแบบใหม ไดแก แท็บแล็ต (Tablet) ซึ่ง
เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางทั่วโลก [3] เหตุผลที่แท็บแล็ต
กําลังเปนที่นิยมในขณะนี้ นั่นเพราะประโยชนอันหลากหลาย
และรู ป แบบที่ ทั น สมั ย พกพาได ส ะดวกสบาย ใช ต อ
อิ น เทอร เ น็ ต ได ถ า ยรู ป ได
เป น แหล ง ค น คว า หาความรู
ตรวจสอบขอมูลขาวสาร อานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
ได และคุณสมบัติอีกอยางที่แตกตางจากคอมพิวเตอรทั่วไปคือ
เปนอุปกรณที่สามารถสัมผัสหนาจอได ทําใหสามารถใชนิ้ว

สัมผัสหนาจอไดโดยตรง ดวยคุณสมบัตินี้ของแท็บแล็ต ผูเรียน
จึงสามารถใชแท็บแล็ต ในการเรียนรูสิ่งตางๆไดงายขึ้น [4]
จากผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจก
แท็บแล็ตแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2556 พบวา
ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อนของโรงเรี ย นที่ อ ยู ใ นข า ยของการ
ไดรับการจัดสรรเครื่องแท็บแล็ต สวนใหญรอยละ 96.4 และ
ร อ ยละ 92.5 ตามลํ า ดั บ พึ ง พอใจต อ นโยบายการแจกเครื่ อ ง
แท็บแล็ตใหเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในระดับปาน
กลางถึงมากที่สุด ซึ่งผูบริหารและครูผูสอนไดเล็งเห็นขอดีของ
นโยบายนี้ คือ การนําสื่อแท็บแล็ตมาใชกับการเรียนการสอนจะ
ทําใหเด็กตองการเรียนรูและสนใจการเรียนมากขึ้น [5]
จากคุ ณ สมบั ติ ข องสื่อ การเรีย นการสอนเสริ ม ที่ ส ามารถ
ขยายเนื้อหาและประสบการณที่ผูเรียนไมสามารถเขาใจอยาง
ถองแทจากสื่อหลักทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น และช ว ยให ผู เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถในการเรี ย นรู ที่
แตกตางกันใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น [6] ทั้งนี้ผูวิจัยจึงคิดวา
การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน ไดมีความ
มุ ง หวั ง ให ผู เ รี ย นสามารถนํ า ความรู ม าใช ป ระโยชน ไ ด จ ริ ง
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีใหมๆ อยางแท็บแล็ตมาประยุกตใช
การเรียนการสอนนั้นจะชวยเสริมแรงใหกับผูเรียน และเปน
การพั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี ใ หม ๆ ให กั บ วงการการศึ ก ษาให
เพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให ดี ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล อ งกั บ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยของ กิตติพันธ และคณะ [7] กลาววา
การนําแท็บแล็ตไปใชใหเกิดประโยชนควรไดมีการดําเนินการ
พั ฒ นาควบคู กั น ไปในด า นต า งๆ คื อ ด า นการพั ฒ นาสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เนื่องจากสื่อที่มีอยูอาจไมเพียงพอ ไม
เหมาะสม ไมครอบคลุม หรือไมตรงเนื้อหาที่ตองการ จึงควร
ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ ขึ้ น เองให ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการในแตละบริบท
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การทํางานของแอนดรอยดมีพื้นฐานอยูบ นระบบลีนุกซ
เคอรเนล (Linux Kernel) ซึ่งใช Android SDK (Software
Development Kit) เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ Android โดยใชภาษา Java
ในการพัฒนา [9]

1.2*วัตถุประสงคของงานวิจัย
1.2.1*เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยก
กํ า ลั ง และพื้ น ฐานทางเรขาคณิ ต รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 บนแอนดรอยดแท็บแล็ต
1.2.2*เพื่ อ ประเมิ น ความความเหมาะสมทางด า น
เทคนิ ค และด า นเนื้ อ หาของสื่ อ การเรี ย นการสอนเสริ ม ที่
พัฒนาขึ้น
2.*เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.4*งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิตติพันธ และคณะ [7] ไดทํางานวิจัยเรื่อง ผลการใชแท็บ
แล็ต ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรินสรอยแยลส
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการใช
แท็ บ แล็ ต ในการเรี ย นการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ช า
ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรินส
รอยแยลสวิทยาลั ย จั งหวั ดเชีย งใหม กํ าหนดกลุม ตั วอยาง 1
หองเรียน จํานวนนักเรียน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ใชแท็บแล็ต บทเรียนสําเร็จรูปใน
แท็บแล็ต แบบทดสอบวัดความรูความสามารถเฉพาะวิชา แบบ
ประเมินทักษะทางดานการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแท็บแล็ตในการจัดการ
เรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และรอยละ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ดานความรู
ความเขาใจและทักษะในเนื้อหา จากการทดสอบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) สื่อบทเรียนทั้ง 2 วิชา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกวาเกณฑที่กําหนด (80/80) คือ
บทเรียนวิชาคณิตศาสตรเทากับ 94.4/84.9 และบทเรียนวิชา
ภาษาไทยเทากับ 98.2/88.5 3) นักเรียนกลุมตัวอยางมีทักษะการ
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูอยูในระดับดี 4) นักเรียนและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจในการใชแ ท็บ แล็ตในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับพึงพอใจมาก
จากการศึกษางานวิจัยของกิตติพันธ และคณะ สรุปไดวา
การนํ า แท็ บ แล็ ต มาใช ใ นการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ช า
ภาษาไทย ส ง ผลให นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาป ที่ 1 มี ผ ลการ
ทดสอบในระดับสูงขึ้น และมีความเขาใจตอการใชแท็บแล็ต
ในระดับมาก
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2.1*สื่อการเรียนการสอน
สื่ อ การสอน หมายถึ ง การนํ า วั ส ดุ อุ ป กรณ ระบบและ
วิธีการมาเปนตัวกลางในการใหการศึกษาแกผูเรียนไดบรรลุ
จุดมุงหมายในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ [8]
สื่อเสริม คือ สื่อที่ขยายเนื้อหาและประสบการณที่ผูเรียนไม
สามารถเขาใจอยางถองแทจากสื่อหลักทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น และชวยใหผูเรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนรูที่แตกตางกันใหเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น [6]

N

C
Te

2.2*แท็บแล็ต (Tablets )
แท็ บ แล็ ต คื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คลที่ ส ามารถ
พกพาได แ ละใช ห น า จอสั ม ผั ส ในการทํ า งาน ออกแบบให
สามารถทํางานไดดวยตัวเอง อุปกรณแบบหนาจอสัมผัส
แตกตางจากคอมพิวเตอรตั้งโตะ คือไมมีแปนพิมพในการใช
งานแตจะใชแปนพิมพเสมือนจริงในการใชงาน จะมีอุปกรณไร
สายสําหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและระบบเครือขายภายใน
มีระบบปฏิบัติการทั้งที่เปน Windows, IOS และ Android [3]

ภาพที่ 1 ตัวอยางลักษณะภายนอกทั่วไปของแท็บแล็ต

2.3*ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
เปนซอฟตแวรที่มีโครงสรางแบบเรียงทับซอนหรือแบบ
สแต็ก (Stack) ซึ่งรวมเอาระบบปฎิบัติการ มิดเดิลแวร และแอพ
พลิ เ คชั น ที่ สํ า คั ญ เข า ไว ด ว ยกั น เพื่ อ ใช สํ า หรั บ ทํ า งานบน
อุปกรณพกพาเคลื่อนที่
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4.*วิธีการดําเนินการวิจัย

3.1*ประชากรและกลุมตัวอยาง
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3.2*ขอบเขตของเนื้อหา
แบงขอบเขตเนื้อหาเปน 2 หนวยการเรียนรู ไดแก
3.2.1*เลขยกกําลัง
1) ความหมายของเลขยกกําลัง
2) การดําเนินการของเลขยกกําลัง
3) การนําไปใช
3.2.2*พื้นฐานทางเรขาคณิต
1) จุด เสนตรง สวนของเสนตรง รังสีและมุม
2) การสรางพื้นฐาน
3) การสรางรูปเรขาคณิตอยางงาย
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3.1.1*ป ร ะ ช า ก ร แ บ ง อ อ ก เ ป น 2 ก ลุ ม ดั ง นี้
1) ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค คือ ผูที่มีประสบการณใน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร
หรือแท็บแล็ต
2) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา คือ ครูผูสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร
3.1.2*กลุม ตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญไดมาโดยการ
คัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 ทาน
แบ ง ออกเป น ด า นเทคนิ ค 5 ท า น และด า นเนื้ อ หารายวิ ช า
คณิตศาสตร 5 ทาน

4.1*ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
4.1.1 ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนและ
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร เลมที่ 1 ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
[10] เพื่ อ นํ า มากํ า หนดหั ว ข อ ย อ ยของเนื้ อ หารายวิ ช า สร า ง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปประเมินความสอดคลอง
ของเนื้อหากับวัตถุประสงค และจัดลําดับของเนื้อหาบทเรียน
4.1.2*ศึก ษาเครื่ องมื อสําหรับ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเสริม รายวิชาคณิตศาสตร บนอุปกรณแบบหนาจอสัมผัส
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกับการ
สรางสื่อ เนื้อหาบทเรียน การทําแบบฝกหัด โดยใชโปรแกรม
Adobe Photoshop CS4 ในการออกแบบหนาจอตางๆของสื่อ
และใชโปแกรม eclipse ในการพัฒนาสื่อโดยใชภาษาจาวาใน
การพัฒนา
4.1.3*ศึกษาเทคนิคการสรางแบบประเมินจากทฤษฎี
การออกแบบแบบสอบถาม และการสรางแบบประเมินสื่อการ
เรียนการสอน

06

3. ขอบเขตการวิจัย

N

3.3*อุปกรณที่ใชในการวิจัย
แท็บแล็ต โดยใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเวอรชั่นตั้งแต
2.3.3 ขึ้นไป มีขนาดหนาจอ 7 นิ้ว ความละเอียดหนาจอ
1,024 × 600 พิกเซล

3.4*เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
3.4.1*สื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกําลังและ
พื้นฐานทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
บนแอนดรอยดแท็บแล็ต
3.4.2 แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและดานเนื้อหา
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4.2*การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.2.1*ออกแบบแผนผังการเรียน และออกแบบหนาจอ
และสวนประกอบตาง ๆ
4.2.2 พัฒนาสื่อ
1) ใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ในการ
สรางสรรคงานกราฟกตางๆ และตกแตงภาพนิ่งในสวนของ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู และแบบทดสอบ เปนหนาๆเพื่อ
เตรียมไวสําหรับใชงานในสื่อ
2) ใชโปรแกรม eclipse ในการสรางสื่อ เขียนscript
โดยใชภาษาจาวาในการพัฒนา เมื่อพัฒนาเสร็จแลวนําสื่อที่ได
พัฒนา Import หรือติดตั้งลงบนอุปกรณหนาจอสัมผัส ซึ่งเปน
นามสกุลไฟล .apk เพื่อทําการทดสอบสื่อวาสามารถทํางานได
ถูกตองตามตองการหรือไม
4.2.3*สร า งแบบประเมิ น แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น
ของผู เ ชี่ ย วชาญด า นเทคนิ ค ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการประมาณค า 5
ระดับ แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง
464
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2)

ดานภาพและภาษา 3) ดานตัวอักษรและสี 4) ดาน
แบบทดสอบ 5) ดานการจัดการบทเรียน 6) ดานการใชงานสื่อ
การเรี ย นบนแท็ บ แล็ ต และแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งมีลักษณะการประมาณคา 5 ระดับ
แบ ง เป น 4 ด า นได แ ก 1 ) ด า นเนื้ อ หาและการดํ า เนิ น เรื่ อ ง
2) ดานภาพและภาษา 3) ดานแบบทดสอบ 4) ดานการจัดการ
บทเรียน
4.3*การทดสอบเครื่องมือ
4.4.1*ทดสอบการทํ า งานของสื่ อ โดยผู วิ จั ย เป น การ
ทดสอบความถู กต อ งในการทํ า งานของส ว นย อ ยต า งๆ และ
ปรับปรุงขอผิดพลาดตางๆ กอนนําไปใช
4.4.2*นําสื่อและแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่อ

06

ภาพที่ 3 หนาเมนูยอยของหนวยที่ 1 เลขยกกําลัง และหนวยที่ 2
พื้นฐานเรขาคณิต
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5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค จํานวน 5 ทาน

4.4 วิเคราะหผลการทดลอง
นําผลที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหทาง
สถิติ ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการดําเนินการวิจัย

ch

5.

รายการประเมิน
1. ดานเนือ้ หาและการดําเนินเรื่อง 4.07
2. ดานภาพและภาษา
4.20
3. ดานตัวอักษร และสี
4.16
4. ดานแบบทดสอบ
4.40
5. ดานการจัดการบทเรียน
4.20
6. ดานการใชงานสื่อการเรียนบน
4.32
แท็บแล็ต
รวม 4.22

C
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5.1 ผลการพัฒนาสื่อ
สื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่อง เลขยกกําลัง และ พื้นฐาน
ทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 บน
แอนดรอยดแท็บแล็ต มีผลการพัฒนา ดังภาพที่ 2 และ 3

S.D. ระดับ
0.52
ดี
0.59
ดี
0.57
ดี
0.63
ดี
0.61
ดี
0.51

ดี

0.57

ดี

N

5.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเนือ้ หา จํานวน 5 ทาน
S.D. ระดับ
รายการประเมิน
1. ดานเนือ้ หาและการดําเนินเรื่อง
2. ดานภาพและภาษา
3. ดานแบบทดสอบ

4.45 0.56
4.25 0.46
4.43 0.51

ดี
ดี
ดี

4. ดานการจัดการบทเรียน

4.20

0.61

ดี

รวม 4.37

0.54

ดี

ภาพที่ 2 หนาหลักของสื่อ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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6. สรุปผลการวิจัย

8. เอกสารอางอิง

ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ สรุป
ไดดังนี้
6.1 ดานเทคนิค
สื่อมีความเหมาะสมดานเทคนิคโดยภาพรวมอยูในระดับดี
( = 4.22, S.D = 0.57) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีทุกดาน โดยเฉพาะดาน
แบบทดสอบที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเปนเพราะผูเชี่ยวชาญเห็น
วาการสรุปคะแนนหลังการทําแบบทดสอบมีความเหมาะสมอยู
ในระดับดีมาก

[1] พิมพพร ฟองกล่ํา. “สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

6.2 ดานเนื้อหา
สื่อมีความเหมาะสมดานเนื้อหาโดยภาพรวมอยูในระดับดี
( = 4.37, S.D = 0.54) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ความ
คิ ด เห็ น ของผูเ ชี่ ย วชาญอยู ใ นระดับ ดีทุ กด านโดยเฉพาะด า น
เนื้อหาและการดําเนินเรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเปนเพราะ
ผู เ ชี่ ย วชาญเห็ น ว า ลํ า ดั บ ขั้ น ในการนํ า เสนอเนื้ อ หา ความ
เหมาะสมของเนื้อหากับระดับผูเรียน และความนาสนใจในการ
ดําเนินเรื่อง มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก

เทคโนโลยี Tablet กับการศึกษาไทยในอนาคต.
[ออนไลน] เขาถึงไดจาก :
http://www.unigang.com/Article/6863. (วันที่คนขอมูล : 26
กรกฎาคม 2554).
[5] สํานักงานสถิติแหงชาติ .รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ
นโยบายการแจก Tablet ใหเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
พ.ศ.2556. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก :

คณิตศาสตรทั่วไป สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม. ”
รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555
[2] นวลนภา บรรพตาธิ. “การพัฒนาชุดฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง
ทศนิยมและเศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.”
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ. อุบลราชธานี, 2553
[3] ไพฑูรย ศรีฟา. เปดโลก Tablet สูทิศทางการวิจัยดานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา.[ออนไลน] เขาถึงไดจาก :
http://drpaitoon.com/?tag=tablet (วันที่คนขอมูล :10 กันยายน
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7. ขอเสนอแนะ
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2554).
[4] ธวัชชัย เกิดประดับ.

ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อ
ไดพบขอเสนอแนะ ดังนี้

N

7.1 ดานเทคนิค
สื่อควรมีการเพิ่มลําดับการนําเสนอดวยสีสันมากขึ้น ควร
จัดรูปแบบตัวอักษรใหมีมาตรฐานและมีความเหมาะสมมากขึ้น
และควรเพิ่มคําแนะนําในการใชงานสื่อ

7.2 ดานเนื้อหา
ควรพัฒนาและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเสริม
และควรปรับ ปรุงแบบทดสอบบางขอใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
ซึ่งขอเสนอแนะที่ไดรับผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงและพัฒนา
สื่อใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนํา
สื่อที่ไดไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอไป
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http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servopin/files/rep_t
ablet.pdf . (วันที่คน
 ขอมูล : 31 กรกฎาคม 2556).

[6] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .สื่อการศึกษา .[ออนไลน]. เขาถึงได

จาก : http://www.stou.ac.th/Offices/oet/media/ (วันที่คน
ขอมูล : 31 กรกฎาคม 2556).
[7] กิตติพันธ และคณะ .“ ผลการใชแท็บแล็ต ในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม.” 2554
[8] กมล เวียสุวรรณ และนิตยา เวียสุวรรณ. แนวคิดการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน และแนวทางในการจัดตั้งศูนยวิทยบริการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับสายงานดาน
มัธยมศึกษา. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท ตนออ แกรมมี่ จํากัด,

2539.
[9] จักรชัย โสอินทร และพงษศธร จันทรยอย. Basic Android App
Development. พิมพครั้งที่ 1.

นนทบุรี: บริษัท ไอดีซี พรีเมียร

จํากัด, 2554.
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา
ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)
The Development of Computer-Assisted Instruction on Be Fun with
Language by Using Reinforcement Theory for
Kindergarten Students at Wat Molee School

06

วรรษมน มียอด
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ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการ
เสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

C
Te

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จํานวน
30 คน โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอน
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

N

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.22 ตามสูตรของเมกุยแกนส์
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
หลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ประกอบใน
การเรียนการสอนได้
คําสําคัญ:บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสริมแรง, ทฤษฏีเสริมแรง
Abstract
This research is an experimental research. The objectives of this research were 1) to develop the ComputerAssisted Instruction (CAI) on Be Fun with language by using Reinforcement Theory for Kindergarten students at Wat
Molee, Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2, 2) to find the effeciency of the developed CAI, and 3) to
compare the achievement of students before and after learning with the developed CAI.
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The sample used in this study were 30 first year Kindergarten students in the second semester of academic year
2012 at Wat Molee School, selected by using a purposive sampling. Tools used in this research include the developed
CAI , pretest and posttest.
The results of the research indicated that the efficiency of the developed CAI was 1.22 by using Meguigans’s
formula. The students’ achievement after using the developed CAI was significantly higher than before using it at .05
level. In conclusion, the developed CAI could be applied to teach at Wat Molee school.
Keyword: Computer-assisted Instruction by Using Reinforcement, Reinforcement Theory
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การวางแผนการจัดประสบการณทางภาษาควรเริ่มตนจาก
การทําความเขาใจวา การจัดประสบการณ มีความหมายที่กวาง
กวาการสอน หรือการถายทอดความรู แตเปนการจัดเตรียมทุก
สิ่งทุกอยางเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทางภาษา และควรทํา
ความเขาใจดวยวาการเรียนรูภาษาเปนเรื่องที่สัมพันธกับการรู
หนังสือ (Literacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธทางสติปญญาที่มี
ความซับซอน ที่เกิดขึ้นระหวางผูอานกับขอความ และระหวาง
ความรูเดิมกับขอมูลใหม และการรูหนังสือของ เด็กปฐมวัย
เปนการรูหนังสือที่อยูในระยะแรกเริ่ม (Emergent literacy) เปน
การเรี ย นรู ข องเด็ ก ก อ นที่ จ ะพั ฒ นาไปสู ก ารมี ทั ก ษะการรู
หนั ง สื อ อย า งเป น ทางการ การจั ด ประสบการณ ท างภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัยจึงตองวางแผนใหครอบคลุมทั้งเรื่องภาษา
และการรู ห นั งสื อ ในระยะแรกเริ่ม โดยแผนดั ง กล า วจะตอ ง
เหมาะสมกั บ พั ฒ นาการทางภาษาและการรู ห นัง สือ ของเด็ ก
และมีลักษณะบูรณาการ ใหเด็กไดใชภาษาอยางมีความหมาย
เปนรายบุคคล
การเสริมแรง คือ การทําใหความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
อันเปนผลเนื่องมากจากผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น ผล
กรรมที่ทําใหพฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น เรียกวา ตัวเสริมแรง
(Reinforcer) Skinner (1971) ตัวเสริมแรงที่ใชกันอยูจะมี 2
ชนิด คือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิเปน ตัวเสริมแรงที่มีคุณสมบัติ
ดวยตัวของมันเองในการตอบสนองความตองการทางชีวภาพ
หรือมีผลตอผูไดรับโดยตรงเชน อาหาร ความเย็น เปนตน และ
ตั ว เ ส ริ ม แ ร ง ทุ ติ ย ภู มิ เ ป น ตั ว เ ส ริ ม แ ร ง ที่ ต อ ง ผ า น
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัวเสริมแรง โดยการ
นํ า ไปสั ม พั น ธ กั บ ตั ว เสริ ม แรงปฐมภู มิ เช น เงิ น รางวั ล คํ า
ชมเชย เปนตน

การจัดกิจกรรมครูควรใหการเสริมแรง โดยการชมเชยหรือ
ใหแรงจูงใจ โดยวิธีการตาง ๆ เชน การใหรางวัล ทั้งนี้เพราะ
เด็กในวัยนี้ตองการใหผูอื่นสนใจตนหรือเห็นวาตนเองสําคัญ
กวาคนอื่น การใหแรงจูงใจจะทําใหเด็กเกิดความสนใจ พอใจ
ที่จะเรียน โดยจัดแบงเนื้อหาวิชาออกเปนสวนยอย ๆ เปนขั้น ๆ
จัดลําดับใหเปนเหตุเปนผลเพื่อใหเรียนไดงาย และเมื่อสําเร็จแต
ละขั้ น จะได รั บ แรงเสริ ม หรื อ ให ร างวั ล ทั น ที ทั้ ง นี้ บ ทเรี ย น
สําเร็จรูปเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีคําตอบ
ที่ถูกตองไวให ซึ่งบทเรียนดังกลาวควรนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยสนับสนุนใหสถานที่
เรียนไมจํากัดอยูเพียงหองเรียนเทานั้น ผูเรียนอาจเรียนรูที่บาน
ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอื่นๆ ตามเวลาที่ตนเอง
ต อ งการ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนสนั บ สนุ น ให เ รา
สามารถใชกับผูเรียนไดทุกระดับอายุและความรู หลักสําคัญอยู
ที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทานั้น
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
สนุกกับภาษา โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งจะชวยใหเด็กเกิด
ความสนใจ สามารถจับตองได ทําใหเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงอยางเปนรูปธรรม เพราะตัวอักษรพยัญชนะ
ตองดูดวยตาอานดวยปาก และฟงดวยหู การอานและการเขียน
ใหถูกตองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอาจจะเปนเรื่องยาก
สําหรับเด็กในวัยนี้ สามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการเรียนตอ
ในระดับ สูงตอไปเด็กจะเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการดาน
ภาษาในทิศทางใด ซึ่งผลในการวิจัยครั้งนี้จะไดนําไปเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย
ในโอกาสตอไป
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย

ยาวไมมากนัก มีเนื้อหาสาระที่ไมมาก เด็กทองแลวเกิดความ
สนุกสนาน งายตอการจํา มีความเพลิดเพลินตอคําสัมผัส
4.2 ทฤษฎีการเสริมแรง
การเสริมแรง คือ การทําใหความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
อันเปนผลเนื่องมากจากผลกรรม ที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น
ผลกรรมที่ ทํ า ให พ ฤติ ก รรมมี ค วามถี่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรี ย กว า ตั ว
เสริมแรง (Reinforcer) Skinner (1971) ตัวเสริมแรงที่ใชกันอยู
จะมี 2 ชนิ ดคือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิเปนตัวเสริมแรงที่มี
คุณสมบัติดวยตัวของมันเองในการตอบสนองความตองการ
ทางชีวภาพหรือมีผลตอ ผูไดรับโดยตรงเชน อาหาร ความเย็น
เปนตน และตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่ตองผาน
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัวเสริมแรง โดยการ
นํ า ไปสั ม พั น ธ กั บ ตั ว เสริ ม แรงปฐมภู มิ เช น เงิ น รางวั ล คํ า
ชมเชย เปนตน

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎี
การเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1 ที่พัฒนาขึ้น
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2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานของวิจัย

Ed

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากร คือ นักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี
(นันทวิมล) จํานวน 30 คน เพื่อทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน
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4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

5. ขอบเขตการวิจัย
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4.1 ตามหลักสูตรคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสาระ
ที่ ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัด
กิ จ กรรมให เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู
ผู ส อนสามารถกํ า หนด
รายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความ
สนใจของเด็ก โดยเด็กไดเรียนรูผานประสบการณสําคัญ ทั้งนี้
อาจยืดหยุนเนื้อหาได ในการวิจัยเนื้อ หา สนุกกับภาษา ของ
นั ก เรี ยนชั้ นอนุ บ าล 1 โรงเรี ย นวั ด โ มลี (นั น ท วิ ม ล )
ประกอบดวย 3 บท รายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว โดยมีภาพสัญลักษณที่ใช
ประกอบพยัญชนะ เพื่อใหเด็กระดับปฐมวัยเกิดความจําภาพ
สัญลักษณประกอบกับตัวพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว
บทที่ 2 การออกเสียงอานพยัญชนะ ประกอบดวยเสียง
พยัญชนะไทยทั้ง 44 รูป 21 เสียง
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว คําคลองจอง
สําหรับเด็กเล็กเปนคําที่ตองใชถอยคําที่สั้นๆ งายๆ และมีความ

N

5.2 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยเนื้อหา สนุกกับภาษา ของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ประกอบดวย 3 บท
ดังนี้
บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว
บทที่ 2 การเขียนและการออกเสียงพยัญชนะ
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการ
เสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)
สวนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
469
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สวนที่ 3 ทฤษฏีเสริมแรง

6.2.7 เงื่อนไขการใหขอมูลปอนกลับ

6. วิธีการดําเนินการวิจัย

Ed

6.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ดังนี้
6.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
6.1.2 ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
6.1.3 ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู
เนื้อหาทักษะภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
6.1.4 กําหนดสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2
ตามขอบขาย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
โดยการกํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย สื่ อ กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ
เนื้อหา ประกอบกิจกรรมเสริมประสบการณ และเขียนแผนการ
จัดประสบการณจํานวน 20 แผน โดยใชเวลาสอน แผนละ 30
นาที
6.2 การออกแบบบทเรียน
ออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย เขียนบท
ลงในกระดาษแผนเรื่องราว (Story board) ใสเนื้อหา รูปแบบ
รูปภาพ กําหนดเสียงบรรยาย สิ่งที่คาดหวังที่ใชในบทเรียน
ดําเนินการเขียนบทเรียน ตามแผนเรื่องราว (Story Board) ลง
แผนกระดาษโดยมีวิธีการดังนี้
6.2.1 กําหนดพยัญชนะและรูปภาพที่สอดคลองกัน
6.2.2 กําหนดตําแหนงและสัดสวนของรูปภาพและ
พยัญชนะลงบนกระดาษ
6.2.3 กําหนดเทคนิคทางคอมพิวเตอรในการเนนคํา
สําคัญ
6.2.4 กํ า หนดช ว งเวลาการแสดงผลแต ล ะกรอบ
รูปแบบการลบหนาจอ และการนําเสนอกรอบความคิดใหม
โดยใชรูปแบบการนํา (Effect) ของโปรแกรม
6.2.5 การโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร
6.2.6 การใหการทบทวน หรือสรุปสาระสําคัญของ
เนื้อหา กอนทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ

6.3 การพัฒนาบทเรียน
6.3.1 พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอรช ว ยสอนตาม
โครงสร า งบทเรี ย นและบทนํ า เรื่ อ งที่ อ อกแบบไว โ ดยมี ก าร
นําเสนอเนื้อหา ภาพกราฟก กิจกรรมเสริมการเรียนรู
6.3.2 เกมส ประกอบดวย 2 เกมส คือ เกมสจับคูและ
เกมส ท ายภาพ เพื่ อ เป น การเสริ ม แรงกระตุ น ให ผู เ รี ย น
ตอบสนองตอบทเรียน การโตตอบกับบทเรียนโดยใชเมาส
(Mouse) เพราะดานความสัม พันธระหวางตากับมือยังไม
สมบูร ณ มีก ารเสริม แรงโดยการการชมเชยผู เรีย นในกรณี ที่
ผูเรียนตอบสนองถูกตอง
6.3.3 ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาจํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน
3 คน โดยผูเชี่ยวชาญทดลองใชงานเบื้องตนและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
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5.4 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 2/2555
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6.4 การนําไปใชและการประเมิน
ผู วิ จั ย ได ป รั บ ปรุ ง บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนตาม
คํ า แนะนํ า ของผู เ ชี่ ย วชาญแล ว นํ า ไปทดลองใช กั บ ผู เ รี ย น
รายบุ ค คลโดยทดลองใช กั บ กลุ ม ย อ ย จํ า นวน 10 คน เพื่ อ
ทดลองขั้ น ต น และหาข อ ผิ ด พลาด แล ว นํ า บทเรี ย นไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจประเมินทั้งดานเนื้อหาจํานวน 3 คน ผลการ
ประเมิ น อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.73 และ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน 3 คน ผลการประเมินอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.28 จากนั้นนําบทเรียนที่ผาน
การตรวจประเมินจากผูเชี่ยวชาญไปเก็บขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้
6.4.1 ใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว
เก็บคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
6.4.2 ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาแตละหนวยเรียนที่ไดจัดไว
ใหผูเรียน
6.4.3 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
6.4.5 ใหผูเรียนทําการเลนเกมส จํานวน 2 เกมสที่มีการ
เสริมแรงโดยการการชมเชยผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนตอบสนอง
ถูกตอง
6.4.4 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอน
เรี ย น แ บ บ ท ด ส อบ ห ลั ง เรี ยนมาเปรี ย บ เ ที ย บ เ พื่ อ วั ด
ประสิทธิภาพของบทเรียน
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7. ผลการดําเนินงาน

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร จํานวน
30 คน ซึ่ ง คะแนนเต็ ม เท า กั บ 20 คะแนน โดยการทํ า
แบบทดสอบกอนเรียนไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.60 คะแนน
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.16 คะแนน และการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.47 คะแนน
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72 คะแนน และเมื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนโดยการใชสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
ของเมกุยแกนสมีคาเทากับ 1.22 ซึ่งมีคามากกวา 1.00 ถือวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีป ระสิท ธิภาพไดตามเกณฑ
มาตรฐานของเมกุยแกนส
7.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดนําผลการ
ทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดย
ใชการทดสอบคาที (t-test) ดังนี้

Ed
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จากการดําเนินการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)
7.1 ผูจัดทําไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื้อหา
ที่ใชในการวิจัยเนื้อหา สนุกกับภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ประกอบดวย 3 บท ดังนี้
บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว
บทที่ 2 การเขียนและการออกเสียงอานพยัญชนะ
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว

ch

ตารางที่ 2 ผลการหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน
แบบทดสอบ

C
Te

กอนเรียน
หลังเรียน

N

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการใช
สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐาน ของเมกุ ย แกนส (Meguigans)
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบทดสอบ
กอนเรียน
แบบทดสอบ
หลังเรียน

จํานวน
ผูเรียน

คะแนน
เต็ม

X

S.D.

30

20

8.60

3.16

20

17.
47

30

X

S.D

t
คํานวณ

t
ตาราง

8.60
17.47

3.16
1.72

14.68

1.699

8. สรุปผล

ประสิทธิภาพ
(เมกุยแกนส)

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎี
การเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ที่พัฒนาขึ้นพบวา

1.22

8.1 ผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

1.72
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คะแนน
เต็ม
20
20

ระดับนัยสําคัญ .05 df = 29
จากตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น พบว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนนหลั ง เรี ย นด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคามากกวาคาเฉลี่ยของคะแนน
กอนเรียน ไดคา t คํานวณ 14.68 และจากการเปดตาราง คา t ที่
df = 29 มีคา 1.699 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05ผลของการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน คา t คํานวณ สูงกวาคา t
ตาราง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

ภาพที่ 1 : พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการ
เสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)

คะแนน

จํานวน
ผูเรียน
30
30
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
โปรแกรมที่จะใชสรางบทเรียนเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลให
บทเรียนนั้นเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง
9.3 ในการจัดประสบการณนั้น ครูผูสอนตองไมตัดสินการ
พูดของเด็ก และไมบังคับเด็กพูด เด็กจะเกิดความกลัว และไม
ยอมที่จะสื่อสารกับผูสอน
9.4 ควรมีการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบอื่ น ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
หลากหลาย ที่สามารถวิเคราะหความสามารถของผูเรียนแตละ
คนได และจัดเนื้อหาใหแกผูเรียนไดตามความสามารถแตละ
บุคคล เพื่อสนับสนุนการเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล
9.5
ความสนใจของเด็ ก ในระดั บ ปฐมวั ย จะมี เ พี ย ง
ระยะเวลาสั้นๆกเทานั้น ฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนในแต
ละคาบการเรียนจะตองกระชับรวดเร็ว
9.6 โรงเรียนควรกระตุนและสนับสนุน ใหครูผูสอนทําการ
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นมาใชเองเพราะจะทําให
ตรงกับสภาพการเรียนรูของผูเรียนไดมากที่สุด
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โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษาประกอบดวย
บทเรียนจํานวน 3 บท ดังนี้
บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว
บทที่ 2 การเขียนและการออกเสียงอานพยัญชนะ
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว
และมี เ กมส เ พื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู โดยบทเรี ย น
ทั้งหมดจะประกอบดวยเสียงเปนสวนใหญ เนื่องจากเด็กระดับ
ปฐมวัยยังไมสามารถที่จะอานโจทยหรือขอความออกตองอาศัย
การฟ ง เป น ส ว นใหญ โดยมี ส ามารถสรุ ป ความคิ ด เห็ น ของ
ผูเชี่ยวชาญทั้งทางดานเนื้อหาและดานเทคนิค ดังนี้
8.1.1 แบบทดสอบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ทั้ง 3 ทาน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.73 อยูในระดับมากที่สุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.45 ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
8.1.2 แบบทดสอบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
ทั้ ง 3 ท า น ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 4.28 อยู ใ นระดั บ มาก ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.55 ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
8.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
สนุกกับภาษา โดยใชทฤษฎี การเสริมแรงโดยคิดจากคะแนน
เฉลี่ ย การทํ า แบบทดสอบการเรี ย น และหลั ง เรี ย นของกลุ ม
ตัวอยาง ที่ใชบทเรียน ไดคาประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ
1.22 ซึ่งมีคามากกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส
8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบผลการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยใชการทดสอบคา (t-test) วิเคราะห
ขอมูล ผลปรากฏวาผลคะแนนสอบของผูเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
9. ขอเสนอแนะ

9.1 ครูผูสอนคอยชี้แนะ ชี้แจงขั้นตอนการศึกษาในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนเขาใจ และใหผูเรียนไดเปนผูลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง เมื่อผูเรียนเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติสงผล
ใหการเรียนประสบผลสําเร็จ
9.2 ครูควรศึกษาคนควาจัดเตรียมทรัพยากรตางๆ เชน
เนื้อหา รูปภาพ เสียงประกอบ เพื่อความสะดวกในการสรางสื่อ
NCTechEd06CED04
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรมเรื่อง ระบบหลักประกันและประกันภัย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลัง
เรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นและ 3) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้คือ เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อจํานวน 42 คน โดยการคัดเลือกแบบสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บ
ชวยฝกอบรม แบบทดสอบ แบบสอบถามและใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 1)
ประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรมเทากับ 1.65 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 1.5 ตามสูตรของเมกุยแกนส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมดวยเว็บชวยฝกอบรม
แบบปฏิสัมพันธในระดับมาก

N

คําสําคัญ: เว็บฝกอบรม ระบบหลักประกันและประกันภัย

Abstract

The purposes of the study were to 1) develop Interactive Web-Based Training on Collateral and Insurance System
for Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand 2) validate the efficiency of WBT ; 3) compare the
learning achievement of students before and after learning; and find out and find out Statistical of students who studied
with Interactive WBT. The example of this research were 42 students who studied in Credit Analyst(Branch office) 7
Example pre branch at 6 Branches. The results showed that, the efficiency of the WBT was 1.65 which was higher than
1.5 of Meguigan’s formula as in the hypothesis. The student’s achievement was found that the posttest score was higher
than the pretest score at the significant level .05 . The satisfaction of students who studied with WBT was also high.
Keyword: Web-Based Training. Collateral and Insurance System.
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2. วัตถุประสงคของงานวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บชวยฝกอบรม เรื่อง ระบบหลักประกัน
และประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย
2.2 เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของเว็ บ ช ว ยฝ ก อบรมที่
พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังเรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น
2.4 เพื่ อ หาความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นที่ มี ต อ เว็ บ ช ว ย
ฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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ในป พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 ปรับ
สถานะของ บอย. เปน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) ภายใต
การกํ า กั บ การดู แ ลของกระทรวงการคลั ง และกระทรวง
อุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค
“เพื่อประกอบธุรกิจอันเปนการพัฒนา สงเสริม ชวยเหลือ และ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง การดํ า เนิ น งาน การขยาย หรื อ การ
ปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหสินเชื่อ
ค้ํ า ประกั น ร ว มลงทุ น ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ ให บ ริ ก ารที่
จําเปนอื่น [1]
จากนโยบายประจําป 2555 ดานการพัฒนาศักยภาพการ
ทํ า งานให แ ก บุ ค ลากรของธนาคารให มี ศั ก ยภาพทั้ ง ทั ก ษะ
ทางดานการสื่อสาร ทักษะทางดานการวิเคราะหขอมูล ทักษะ
ทางดานการนําเสนอผลงาน เปนตน แตเนื่องดวยทางธนาคารมี
การฝกอบรมในรูปแบบปกติคือเขาฝกอบรมที่สํานักงานใหญ
ในบางครั้งจึงประสบปญหาในเรื่องตาง ๆ อาทิเชน วิทยากรใน
การฝ ก อบรมไม เ พี ย งพอ ระยะเวลาในการฝ ก อบรมที่ ไ ม
เพียงพอ ความไมสะดวกในการเดินทางเพื่อเขารับการฝกอบรม
อาทิเชน สาขาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีชองทางในการ
ทบทวนบทเรียนจากคูมือเทานั้น รวมทั้งงบประมาณที่ใชใน
การฝกอบรมแตละครั้งคอนขางสูง [2]
การฝกอบรมโดยใชเ ว็บ ช วยฝ ก อบรมมี ป ระโยชนใ นการ
จัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนเอง
ได ต ามความต อ งการ ตามความสามารถของผูเ รี ย น โดยไม
จํากัดในเรื่องของเวลาเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนภายใน
บทเรียนจะมีการผสมผสานทั้ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และ
เสียงประกอบ ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ในการเรียนรูที่ดีและสนุกสนานในการเรียนรวมถึงการสราง
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยแกปญหาตาง ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ใ นการ
นําเสนอเนื้อหาที่นาสนใจทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
วีดิทัศนและเสียง ผานอินเทอรเน็ตที่ผูเรียนสามารถเรียนไดทุก
ที่ ทุ กเวลา นอกจากนั้นยังเปนสื่อที่สามารถนํามาสอนเสริม

หรื อ ฝ ก ทั ก ษะให กั บ ผู ฝ ก อบรม ได อี ก ด ว ย ซึ่ ง ผู ฝ ก อบรม
สามารถเรียนรู บ ทเรี ย น ทบทวนหรือ เพิ่ ม เติ ม ความรูไ ดดว ย
ตนเอง [3]
จากขอมูลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดทํา
เว็บฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง ระบบหลักประกัน
และประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ มแหง ประเทศไทย โดยการใชเ ว็บ ช วยฝก อบรมจะทํา ให
เจาหนาที่ สามารถทําเรียนรูไดโดยสะดวก จะนําไปสูความรู
ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานของระบบหลักประกัน
และประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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1. บทนํา
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3.1 ระบบหลักประกันและประกันภัย
ระบบหลั ก ประกั น และประกั น ภั ย (Collateral
and
Insurance System) เปนระบบงานเพื่อรองรับการทํางานดาน
การประเมิน และอนุมัติราคาหลักประกัน รวมทั้งดําเนินการ
ด า นการทํ า นิ ติ ก รรม การทบทวนการประเมิ น และการทํ า
ประกั น ภั ย ของหลั ก ประกั น สามารถเชื่ อ มต อ ข อ มู ล กั บ
หน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ก ารทํ า งานเป น ไปอย า ง
รวดเร็ว เริ่มตั้งแตการจัดทําใบคําขอประเมินหลักประกัน การ
ประเมินราคาหลักประกัน การรับราคา การทํานิติกรรม การ
ทบทวนราคาหลักประกันและการไถถอนหลักประกัน รวมถึง
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการทําประกันภัยหลักประกัน และ
สามารถบั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทํ า บสย. และบุ ค คลค้ํ า
ประกัน [4]
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(Tool perspective) เปนการใชคอมพิวเตอรในลักษณะที่เปนชุด
เครื่องมือ ซึ่งผูใชจะตองควบคุมการใชดวยตนเองโดยผูใชถูก
มองวาเปนผูที่มีทักษะและคอมพิวเตอรถูกออกแบบมาใชได
สรางเปนผลงานออกมาโดยสิ่งที่ออกแบบมานั้นตองใหมีสภาพ
ใกลเคียงกับความเปนจริง
4. วิธีดําเนินการวิจัย

06

4.1 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เจ า หน า ที่
วิเคราะหสินเชื่อที่ทํางานอยูใน 6 ภูมิภาคของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่ไดรับ
การบรรจุในระหวางป 2554-2555 จํานวน 250 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ เจ า หน า ที่
วิเคราะหสินเชื่อจํานวน 42 คน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบสุม
แบบแบงชั้น[6] คือสุมอยางงายมาจากในแตละภูมิภาคจํานวน
ภูมิภาคละ 7 คน
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3.2 การฝกอบรมผานเว็บ (Web-Based Training : WBT)
การฝกอบรมผานเว็บ หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษา
โดยใชเว็บเปนสื่อกลาง ผานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
หรืออินเทอรเน็ต ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
ผูเรียน [5] ดังนี้
3.2.1 ตอบสนองตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.2.2 ตอบสนองต อ การเรี ย นรู ใ นทุ ก เวลาสํ า หรั บ
ผูเรียน
3.2.3 ตอบสนองต อ การเรี ย นรู ใ นลั ก ษณะของ
หองเรียนเสมือนจริง (เหมือนการเรียนในหองเรียน)
3. การเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ
การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผูเรียนมีการโตตอบปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร และ
บทเรียนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และไดรับการเสริมแรง จาก
การไดรับขอมูลยอนกลับทันที เปนการเรียนรูในรูปแบบการ
สื่อสารสองทาง การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื้อหา
จะถูกสงจากเครื่องไปยังผูเรียนเพื่อใหผูเรียนทําการตอบสนอง
โดยสงคําตอบหรือขอมูลกลับไปยังเครื่องอีกครั้งหนึ่ง การเรียน
การสอนในลักษณะนี้มีขอดีหลายประการ เชน ความฉับพลัน
ของการใหคําตอบจากโปรแกรมบทเรียนที่วางไวเพื่อความ
เขาใจที่ถูกตองแกผูเรียน เปนการทําใหงายตอการเรียนรูและทํา
ใหการถายทอดความรูบรรลุผลดวยดี
มุ ม ม อ ง ข อ ง ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ม นุ ษ ย กั บ
คอมพิวเตอรมีอยูดวยกัน 4 รูปแบบ ประกอบดวย (1) มุมมอง
ดานระบบ (System perspective) จะเปนการพิจารณาการ
ทํางานรวมกันขององคประกอบตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ (2) มุมมองดานการเปน
คูสนทนา (Dialogue partner perspective) เปนกระบวนการ
สื่อสารที่ผูใชคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรเปนผูรับและผูสง
การใชคอมพิวเตอรในมุมมองเปนการใชรายบุคคลโดยผูใชจะ
สื่ อ สารกั บ โปรแกรมในคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ให เ กิ ด การทํ า งาน
บางอยาง เพื่อใหเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ (3) มุมมองดาน
สื่อ (Media perspective) คอมพิวเตอรจะเปนสื่อกลางสําหรับ
การสื่ อ สารระหว า งมนุ ษ ย กั บ บุ ค คลอื่ น เช น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การสอนทางไกล (4) มุมมองดานเครื่องมือ
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4.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองที่ ใ ช เ ป น แบบกลุ ม เดี ย วสอบก อ นสอบหลั ง เริ่ ม จากการให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบก อ นเรี ย น
จากนั้นจึงทําการเรียนโดยใชเว็บชวยฝกอบรมแบบปฏิสัมพันธ
เมื่อจบการเรียนผูเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
4.3.1 เว็บชวยฝกอบรม เรื่องระบบหลักประกัน
และประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
4.3.1.1 วิเคราะหหลักสูตรและคําอธิบายระบบ
หลั ก ประกั น และประกั น ภั ย รวบรวมหั ว ข อ เรื่ อ ง โดยการ
วิเคราะหงาน ประเมินความสําคัญของหัวขอเรื่อง โดยคํานึงถึง
คําอธิบายระบบเปนหลัก วิเคราะหเนื้อหาสําคัญของหนวยการ
เรี ย น และจั ด ลํา ดั บ ตามความสํ า คั ญ ได ม า 7 หน ว ยการเรี ย น
ดังนี้
หนวยที่1 การเขาใชงานระบบ
หนวยที่2 แสดงรายการ / บั น ทึ ก ใบคํ า ขอ
ประเมิน
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หนวยที่3

ตรวจสอบ / แกไข / สงอนุมัติใบ

คําขอประเมิน

Ed
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หนวยที่4 พิ ม พ ใ บ คํ า ข อ ป ร ะ เ มิ น
หลักประกัน (5) สงกลับเพื่อทําการแกไข (6) ยกเลิกใบคําขอ
ประเมิน (7) เพิ่มหลักทรัพย
4.3.1.2 ออกแบบองคประกอบบทเรียน
และขั้นตอนการเรี ยนดวยเว็บชวยฝกอบรมแบบปฏิสัม พันธ
ไดผล ดังภาพที่ 1

2) นําขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาทําการ
ประเมินความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC: Item Objective
Congruence Index)
3) คั ด เลื อ กข อ สอบที่ ผ า นการประเมิ น เพื่อ นํ าไปใช
สรางแบบทดสอบในบทเรียนไดจํานวน 45 ขอ เปนแบบปรนัย
เลือกคําตอบที่ถูกเพียงขอเดียว
4.3.3 แบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจ มี ขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
1) ผูวิจัยศึกษารูปแบบของแบบสอบถามและรายการ
เอกสารงานวิจัยตาง ๆ จากนั้นทําการคัดเลือกคําถามที่ตรงกับ
รูปแบบงานวิจัย
2) แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
จากนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด
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5. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินการวิจัยไดผลดังนี้
5.1 เว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น เปนแบบศึกษาเนื้อหา
ใหม 7 หนวยการเรียน แบบฝกทักษะแบบปฏิสัมพันธ จํานวน
7 หนวย และขอสอบที่ผานการวิเคราะหจํานวน 45 ขอ โดย
ผูเชี่ยวชาญ ดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4.
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ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการเรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมแบบปฏิสัมพันธ

N

4.3.1.3 พัฒนาเว็บฝกอบรมเพื่อฝกทักษะตามที่
ไดออกแบบไว โดยการใชโปรแกรม Adobe Captivate 5,
Macromedia Flash,Photoshop จากนั้นนําเว็บไปติดตั้งไวบน
เ ค รื่ อ ง แ ม ข า ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ เ ข า ทํ า ไ ด ที่
http://intra.smebank/it/training
4.3.1.4 ทดสอบการใชงานเว็บฝกอบรมเพื่อหา
ขอผิดพลาดในการทํางานและปรับปรุงแกไขใหถูกตองจากนั้น
นําเสนอตอ ผู เชี่ย วชาญทางด า นเทคนิค และเนื้อ หาจํ า นวน 6
ทานเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บโดยไดผลสรุปในการ
ประเมิ น อยู ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช ท ดลองกั บ กลุ ม
ตัวอยางได
4.3.2 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น มี
ขั้นตอนในการสรางดังนี้
1) ออกขอสอบตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน
50 ขอ
NCTechEd06CED05

ภาพที่ 2 บทเรียนชวยฝกอบรมทีถ่ ูกพัฒนาขึ้น
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ฝกอบรม โดยใชการเรียนแบบปฏิสัมพันธโดยการนําคะแนน
จากการทดสอบหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบกอน
เรีย น มาวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) ไดผลดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรม

ภาพที่ 3 แบบฝกทักษะแบบปฏิสัมพันธ 7 หนวย

คะแนน

จํานวน

กอนเรียน
หลังเรียน

42
42

คะแนน
S.D.
เต็ม
45 21.14 3.82
45 34.90 4.08

t

6.49*

06

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 df=41
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จากการคํานวณคา t มีคาเทากับ 6.49 และเมื่อเปดตาราง
แจกแจง T-Distribution One-tail ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
.05 โดยคา df = 41 ตารางคา t มีคาเทากับ 1.682 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผูฝกอบรมที่เรียนดวยเว็บ ชวย
ฝ ก อบรม เรื่ อ งระบบหลั ก ประกั น และประกั น ภั ย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สูง
กวานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพที่ 4 แบบทดสอบเพื่อวัดความรูจํานวน 45 ขอ

C
Te

5.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูฝกอบรม
จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 3

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
จากการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นพบว า มี ค า
เทากับ 1.65 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูฝกอบรม

ตารางที่ 1 สําหรับใสขอความอธิบายตาราง

N

คะแน
นเต็ม

คะแนน จํานวน
กอน
เรียน
หลัง
เรียน

42

45

42

45

S.D.

รายการประเมิน

ประสิทธิภา
S.D.
พ
(เมกุยแกนส)
21. 3.82
14
1.65
34. 4.08
90

1. เนื้อหาและการ
ดําเนินเรื่อง
2. ภาพ ภาษา และเสียง
3. ตัวอักษร และสี
4. แบบทดสอบ
5. การจัดการบทเรียน
รวม

ประสิทธิภาพของเว็บฝกอบรม = 34.90/21.14 = 1.65

4.19

0.49

4.11
4.09
4.21
4.07
4.13

0.53
0.49
0.6
0.57
0.53

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
การวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู
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7. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเห็นไดวาเว็บฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นตอบสนอง
ความตองการไดดี ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาควรนําเอารูปแบบการ
เรี ย นรู แ บบต า ง ๆ มาประยุ ก ต ใ ช กั บ ทุ ก ๆ ระบบของทาง
ธนาคาร
8. การเขียนเอกสารอางอิง
[1]

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย.ความเปนมา.[ออนไลน].สืบคนเมื่อ 01 ก.ย. 56. จาก
http://www.smebank.co.th

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย.เกี่ยวกับธนาคาร.[ออนไลน].สืบคนเมื่อ 01 ก.ย. 56. จาก
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[2]

http://www.smebank.co.th

[3]

มนตชัย เทียนทอง.การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร.
พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ,2554.
[4] ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ.ระบบหลักประกันและประกันภัย.
[ออนไลน].สืบคนเมื่อ 01 ก.ย. 56.จาก http://intra.smebank/it
[5] Web Based Training.การฝกอบรมผานเว็บ.[ออนไลน].สิบคน
เมื่อ 01 ก.ย.56 .จาก http://chalor-wbt.blogspot.com
[6] สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ.เทคนิคการสุมตัวอยางและการ
ประเมินคา.[ออนไลน].สืบคนเมื่อ 01 ก.ย.56.จาก
http://service.nso.go.th
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6. สรุปผล
ผลการการวิ จั ย สรุ ป ได ว า การนํ า เว็ บ ช ว ยฝ ก อบรมแบบ
ปฏิ สั ม พั น ธ ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถตอบสนองการการจั ด การ
อบรมที่ ยึ ด หลั ก ว า ผู ฝ ก อบรมทุ ก คนมี ค วามสามารถในการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดทําใหเกิดความนาสนใจใน
การอบรม และสามารถทราบผลคะแนนไดทันที สงผลใหเว็บ
ชวยฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 1.65 ตามเกณฑมาตรฐาน
แบบเมกุยแกนส
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด ว ยเว็ บ ช ว ยฝ ก อบรมแบบ
ปฏิสัมพันธ เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัย กรณีศึกษา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอมแหงประเทศไทย
พบวาหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานที่ต้งั ไว
ความพึ ง พอใจในการอบรมของผู เ รี ย นด ว ยเว็ บ ช ว ย
ฝ ก อบรม เรื่ อ งระบบหลั ก ประกั น และประกั น ภั ย แบบ
ปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผล
จากการวัดความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียนอยูในระดับ
มากทั้ง 4 ดาน
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรม
เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ มแห ง ประเทศไทย ต อ งอาศั ย การ
ฝกอบรมอยางเปนกระบวนการ มีการกําหนดเปาหมายอยาง
ชัดเจน สรางใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่กําลังทําอยูและไดมี
โอกาสลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง พร อ มทั้ ง ได รั บ การชี้ แ นะและ
ประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ปจจัยหลักที่สําคัญ คือ
ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอ เว็บชวยฝกอบรม ถาผู เรียนเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนแลว ก็จะเปนสวนชวย
ให ก ารฝ ก อบรมนั้ น สํ า เร็ จ ได ง า ยยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง จั ด ให มี ก าร
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย า งใกล ชิ ด จะช ว ยให เ กิ ด ผลของการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพราะผูปฏิบัติงานที่ไดรับการสอน
งานจะทํ า งานด ว ยความรู ค วามเข า ใจในงาน ช ว ยลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นได
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
สําหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
A Development of Online Learning using Project-Based Learning
In Computer in Workplace for Certificate Level

อรนุช พงษา1, สุธิดา ชัยชมชื่น2 และวิทวัส ทิพยสุวรรณ3
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ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ สําหรับ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาขึ้น 3) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับ ชั้น ปวช.2
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จํานวน 20 คน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ บทเรียนออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.79/80.77 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนมีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานเทากับ 4.6
แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดีสามารถนําไปใชในการเรียนได

N

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน โครงงานเปนฐาน

Abstract

The purposes of this research were to 1) develop a online learning using project-based learning in computer in
workplace for certificate level, 2) compare the students learning achievement between before and after using the WBI,
and 3) evaluate students satisfaction towards using the WBI. The samples used in the experiment were 20 students in
computer in workplace for certificate level at Panyapiwat technological college. The research tools included the
developed WBI, learning achievement tests, and questionnaire. The results from the experiment are shown as follows:
1) students’ learning achievement scores after using the WBI are higher than those before using at the statistically
significant value of .05, and 2) the students’ satisfaction is at the high level.
Keyword: Online Learning, Project-Based Learning
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2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน
เ รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร เ พื่ อ ง า น อ า ชี พ สํ า ห รั บ ร ะ ดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย น
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรีย น
ออนไลนที่พัฒนาขึ้น

Ed

ผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศที่ผานมาพบวา
เกิดวิกฤตทางดานการศึกษาขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนที่
มุงเนนการทองจําเพื่อทดสอบเพียงอยางเดียวมากกวาการเนน
ให ผูเรียนรูจั กคิดวิ เคราะหแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําให
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยมี ม าตรฐานค อ นข า งต่ํ า เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาของอี ก หลาย
ประเทศในระดับเดียวกันเด็กและเยาวชนไทยยังไมไดรับการ
พั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพขาดการปลู ก ฝ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงคเชนการใฝรูใฝเรียนการคิดการวิเคราะหและการใช
เหตุผลในการแกปญหาความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย
เปนตนนอกจากนั้นวิธีการสอนของครูยังใชวิธีการบอกความรู
โดยใชวิชาเปนตัวตั้งไมยึดผูเรียนเปนตัวตั้งไมสามารถทําให
ผูเรียนเผชิญและแกปญหาในชีวิตจริงได [1]
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วทํ า ให มี ก ารสํ า รวจประเด็ น สํ า คั ญ ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป พ.ศ.2553–2554 จึงไดออกแบบ
สอบถามเพื่อสํารวจประเด็นปญหาในการจัดการเรียนการสอน
วิชา คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ระหวางวันที่ 1–30 พฤศจิกายน
2555 จากครูในแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 7 คนและนักเรียนแผนกธุรกิจคาปลีกที่เคย
เรียนวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพจํานวน 40 คน ผลจากการ
สํ า รวจประเด็ น สํ า คั ญ ได ว า กระบวนการเรี ย นการสอน
ส ว นมากยั ง คงเป น แบบบรรยายอยู ภ ายในห อ งเรี ย น ยั ง ขาด
กระบวนการที่จะทําใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง การเรียนการ
สอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากยังขาดสื่อที่ใช
ประกอบในการเรี ย นการสอนที่ จ ะสนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นได
เรียนรูนอกหองเรียนหรือนอกเวลาเรียน ผูเรียนสวนใหญไม
สามารถประยุ ก ต ค วามรู ที่ เ รี ย นมา เพื่ อ ใช พั ฒ นาชิ้ น งานที่
สามารถนํามาใชงานจริงได กระบวนการเรียนการสอนยังขาด
การจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกั นกับเพื่อ น อันจะนํามาซึ่งกระบวนการเรี ยนรูที่
เสริมสรางสัมพันธภาพของผูเรียน ที่จะทําใหผูเรียนรูจักพึ่งพา
อาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่น
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใช
โครงงานเป น ฐาน เรื่อ ง คอมพิ ว เตอรเ พื่ อ งานอาชีพ สํ าหรั บ

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อชวยใหการเรียนการสอน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ช ว ยพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให
นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพฤติกรรมที่ค าดหวัง
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1. บทนํา

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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3.1 บทเรียนออนไลน
บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาผาน
คอมพิ ว เตอร บ นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง แบบฝ ก หั ด แหล ง
สืบคนขอมูล ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได
และเนื้อหาในบทเรียนสามารถเชื่อมโยงกลับไปกลับมาได เพื่อ
ใชในการเรียนรูโดยนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง [2]
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3.2 การเรียนรูแบบโครงงาน
การเรี ย นรู แ บบโครงงาน หมายถึ ง การจั ด ให นั ก ศึ ก ษา
รวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษา
หาความรู หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจของ
นั กศึก ษา การเรียนรูแบบโครงงานนี้ จึงมุง ตอบสนองความ
สนใจ ความกระตือรือรน และความใฝเรียนรูของผูเรียนเอง ใน
การแสวงหาขอมูล ความรูตางๆ เพื่อทําโครงงานรวมกั นให
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของโครงงาน [3]
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลัดดาวัลย [4] ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บดวยการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อ
การเรียนรูเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกลาพระนครเหนือ กลุม ตัวอยางไดแ ก
480

www.ncteched.org 28-29 พฤศจิกายน 2556
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

การศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกขอสอบเปนแบบหลายตัวเลือก
ชนิด 4 ตัวเลือกเพื่อใชในบทเรียน
4.1.5 ศึกษาการสรางแบบประเมินเพื่อวัดความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญทั้งทางดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการ และ
ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานเว็บจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและตัวอยาง
แบบสอบถามตางๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.6 ศึกษาการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานเว็บไดแก การหาประสิทธิภาพของบทเรียน การหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
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นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุ
ศาสตร อุ ต สาหกรรม โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาครู
ประจําการศูนยการเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 18 คน
ด ว ยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนเว็ บ แบบทดสอบและ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ผลการวิ จั ย พบว า บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บดวยการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อ
การเรียนรูเปนทีมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.16/80.19 สูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผูเรียนมีค วามพึงพอใจตอบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก

4.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว
สอบกอน-สอบหลัง ดังภาพที่1
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเนื้อหารายวิชา
4.1.1 ศึกษาขอ มูล หลักสูตร จุด ประสงคร ายวิช า
มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของวิชาคอมพิวเตอร
เพื่องานอาชีพ
4.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบการเรียนการสอน เชน
การวิเคราะหเนื้อหา การเขียนวัตถุประสงค การออกแบบ
บทเรียน วิธีการใหเนื้อหา การออกขอสอบและการหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของข อ สอบและศึ ก ษาการพั ฒ นาบทเรี ย น
ออนไลนไดแก การออกแบบ สวนประกอบของบทเรียน
ออนไลน รูปแบบการนําเสนอบทเรียนผานเวิลดไวดเว็บ เปน
ตน
4.1.3 ศึกษารูปแบบการเรียนแบบโครงงานโดย อนงค
วรรณ [5] กลาวถึงขั้นตอนการดําเนินโครงงานโดยมีขั้นตอน 7
ขั้นคือ 1) การนําเสนอความหมายของการเรียนรูแบบโครงงาน
2) การเสนอหั วข อ โครงงานที่ส นใจ 3) การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของของโครงงาน 4) การเขียนเคาโครงของโครงงาน 5)
การปฏิบัติโครงงาน 6) การเขียนรายงาน และ 7) การเสนอ
ผลงาน
4.1.4 ศึ ก ษาการสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นโดยการดู จ ากเอกสารและตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
งานวิจัยและวิเคราะหเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อออกขอสอบ
ตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวแลวในหลักสูตร
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ภาพที่ 1 แบบแผนการทดสองแบบกลุมเดียว สอบกอน-สอบหลัง

N

C
Te

ความหมายสัญลักษณ เมื่อ
E คือ กลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนที่สราง
ขึ้นT1 คือ การทดสอบกอนเรียน (Pretest)
X คือ วิธีการเรียนดวยบทเรียนออนไลน
T2 คือ การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
โดยมีขั้นตอนในการทดลองคือ กอนเริ่มเรียนผูเรียนจะตอง
ทํ า แบบทดสอบก อ นเรี ย น จากนั้ น จึ ง เริ่ ม ศึ ก ษาเนื้ อ หาของ
บทเรียน เมื่อศึกษาจบผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง
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4.3 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
4.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญ ญาภิวั ฒน ที่ล งทะเบี ย นในรายวิ ชาคอมพิ วเตอร เพื่อ งาน
อาชีพ ในปการศึกษา 2555
4.3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
481
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5.1 ผู เ รี ย นทุ ก คนลงทะเบี ย นเพื่ อ เข า สู ร ะบบการเรี ย น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5.2 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพื่อวัด
ความรูกอนที่จะเรียนแลวเก็บรวบรวมผลคะแนนไวใน Server
5.3 ผูเรียนศึกษาหัวขอการเรียนรูแบบโครงงานโดยจะให
ความรู เ กี่ ย วกั บ ความหมายของการเรี ย นรู แ บบโครงงาน
วัตถุประสงคของโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานคืออะไร
ประเภทของโครงงาน
5.4 ผู เ รี ย นศึ ก ษาบทเรี ย นแต ล ะหน ว ยโดยเริ่ ม จากศึ ก ษา
เนื้อหาประกอบการเรียนการสอน วีดิโอสาธิต ไฟลเอกสารและ
ทํากิจกรรมทายบทเรียนเมื่อเรียนจบหนวยการเรียนแลวใหทํา
แบบฝกหัดทายบทเรียน
5.5 ผูเรียนศึกษาขั้นตอนการทําโครงงานเริ่มจากการคิดและ
เลือกหัวขอ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการเขียนเคาโครง
ของการปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน การดําเนินงาน
โครงงานการเขียนรายงาน การแสดงผลงาน
5.6 ผูเรียนสงโครงงานโดยแบงเปนเคาโครงของโครงงาน
บทที่ 1 จนถึง บทที่ 5 และรูปเลมสมบูรณตามลําดับ
5.7 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
5.8 ผูเรีย นตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอ บทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ
5.9 หาคาคะแนนเฉลี่ยและหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.10 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานเว็บโดยหาคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ทํา
แบบฝ ก หั ด ท า ยบทเรี ย นและแบบทดสอบท า ยบทเรี ย นได
ถูกตองตามสูตร E1/E2

ภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการเรียนบทเรียนโดยใชโครงงานเปนฐาน
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4.4 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 สวนคือ
4.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บดวยการ
เรียนรูแบบโครงงาน [5]
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4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยมี
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือตามหลักการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนดวย ADDIE Model [2] ดังนี้

N

ภาพที่ 3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนผานเว็บดวย
ADDIE Model

5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็ บรวบรวมขอมูล ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนระหวางวันที่ 1
มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2556 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้
ชี้แจงและแนะนําวิธีการใชบทเรียนเพื่อสรางทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอรใหแกผูเรียน หลังจากนั้นแนะนําวิธีการเขาสู
บทเรียน วิธีการเรียน การควบคุมบทเรียน การนําเขาสูบทเรียน
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6. ผลการดําเนินการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน
เรื่อง คอมพิวเตอรเพื่อ งานอาชีพโดยใชระบบบริหารจัดการ
บทเรียน Moodle มาใชเปนระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ผานเว็บที่ผูใชสามารถเรียกใชงานผาน Web Browser คือ
http://www.garragate.com ดังภาพที่ 4
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จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.12/81.43 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
โดยที่ 80.12 คือ คะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบฝกหัดทาย
บทเรียนและ 81.43 คือคะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบทดสอบ
หลังเรียน
ภาพที่ 4 หนาจอรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
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6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดย
การทดสอบหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของผูเรียน
โดยทดสอบคาแจกแจงแบบที (t-test) ปรากฏผลดังตารางที่ 2

กลุม

N

Mean

S.D.

กอนเรียน

20

12.15

3.69

หลังเรียน

20

31.2

5.14

Ed

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของผูเรียน

1.765

ch

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน

t

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยคาที (t-test) พบวา คา t ที่
ไดมาจากตารางมีคาเทากับ 1.7291 และคา t ที่คํานวณไดคือ
1.765 ซึ่งมีคาสูงกวา ดังนั้นสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เ รี ย นหลั ง เรี ย นด ว ยบทเรี ย นออนไลน ผ า นระบบการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05

C
Te

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน
จากการนําบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางไดผลดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานระบบการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต

คะแนน
เต็ม
14
คะแนน
เต็ม
6
7
15
42
42

N
รายการ

หนวยที่ 1
รายการ

หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4
ทายบทเรียน (E1)
หลังเรียน (E2)

คะแนน
เฉลี่ย
10.85
คะแนน
เฉลี่ย
5
6.5
11.3
33.65
34.2

6.3 ผลการวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
ออนไลน
จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนผาน จํานวน 20 ชุดเพื่อหาความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นปรากฏผลดัง
ตารางที่ 3

รอยละ
77.5
รอยละ
83.3
92.8
75.3
80.12
81.43

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ตารางที่ 3 การวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนออนไลน
เรื่องที่ประเมิน
1.ดานการออกแบบบทเรียน
2.ดานการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน
483

(X )

S.D.

แปลผล

4.61
4.5

0.8
0.7

มากที่สุด
มากที่สุด
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4.6

0.7

มากที่สุด

4.7

0.4

มากที่สุด

4.6

0.7

มากที่สุด
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จากตารางพบว าผู เรีย นมีค วามพึง พอใจในการเรีย นดว ย
บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นแบงออกเปน 4 ดาน ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานเทากับ 4.6 สรุปไดวาบทเรียนบทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาขึ้นทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจมาก
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7. สรุปผล
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานระบบ
การจัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชพื้นฐานการ
เรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น
ปวช.2สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน
โดยมีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บดวย
ADDIE Model [2] ไดคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัดทายบทเรียน
เทากับ 81.79 และแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
80.77 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผ า นเว็ บ ที่ พั ฒ นาขึ้ น พบว า มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ
81.79/80.77 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไวผล
การเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลั ง
เรี ย นด ว ยบทเรี ย นออนไลน ผ า นระบบการจั ด การเรี ย นรู บ น
เครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลั ง เรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนผ า นเว็ บ ที่
พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 ความ
พึง พอใจของผู เรียนที่ เรียนด ว ยบทเรีย นบทเรี ย นออนไลน ที่
พัฒนาขึ้นมีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานเทากับ 4.6 อยูในเกณฑพึง
พอใจมาก
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3.ด า นการจั ด การเรี ย นโดยใช ก าร
เรียนรูแบบโครงงาน
4.ดา นประโยชนจากการเรีย นด ว ย
บทเรียนออนไลน
รวม

8. ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนดานสื่อที่ใชประกอบการ
เรียนใหมีความสอดคลองกันและครอบคลุมเนื้อหาทุกหนวย
การเรี ย น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถทบทวนเนื้ อ หาบทเรี ย น
ออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลา
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
แบบเกมการสอนเพื่อสงเสริมความคิดเชิงตรรกะ เรื่อง ผังงาน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
The Development of Web-based Instruction with the Game Style for Promoting
Logical Thinking on the Lesson Entitled Flowchart for Second year,
Vocational Diploma Students

Ed
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. Kanlaya.csk@gmail.com , jsr@kmutnb.ac.th
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งานวิจัยที่นําเสนอนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
แบบเกมการสอน เพื่อสงเสริมความคิดเชิงตรรกะ เรื่องผังงาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพ
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนที่พัฒนา และเพื่อเปรียบเทียบความคิด
เชิงตรรกะกอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา วิธีการดําเนินการวิจัยเริ่มจากรวบรวมขอมูล ศึกษาหลักสูตร
รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม กําหนดกลุมตัวอยางโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 24 คน จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
กําหนดแบบแผนการทดลอง พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดานเนื้อหา แบบทดสอบ
ความคิดเชิงตรรกะ บทเรียนแบบเกมการสอน จากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนดานเนื้อหาและดานตรรกะ ศึกษาเนื้อหา
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เก็บคะแนนระหวางเรียน ทําแบบทดสอบหลังบทเรียนดานเนื้อหาและดานตรรกะ จากนั้นนําขอมูลที่
ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวยบทเรียน
แบบเกม 6 บทเรียนและมีประสิทธิภาพ 84.26/90.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และความคิดเชิงตรรกะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยมี
ความกาวหนารอยละ 56.89 สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบเกมการสอนเพื่อสงเสริม
ความคิดเชิงตรรกะ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชเปนสื่อการการเรียนการสอนได
คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบนิรนัย , การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเกมการสอน, ความคิดเชิงตรรกะ
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Abstract
This research was an experimental research. The purposes of this research were to develop the web-based
instruction (WBI) with Game Style for promoting the Logical Thinking on Flowchart for 2nd year Vocational Diploma
students, to evaluate the efficiency of the developed WBI, to compare the learning achievement of students before and
after using the developed WBI, and to compare logical thinking of student before and after using the developed WBI.
The research methodology was as follows: studying the relative information, studying the Principle of Computer
Programming, defining the sampling group that was 24 2nd year vocational diploma students, Business Computing,
Bangkok Health and Service Technical College (2/2555), selected by using purposive sampling method, defining
experimental method, developing the research tools: the developed WBI, pretest and posttest, and logical thinking
questionnaire, trying-out, collecting student’s data during experiment phase and analyzing the data. The research

06

results showed that the developed WBI was 6 lessons with game style and the efficiency of the developed WBI was at
84.26/90.18 that higher than the criteria level 80/80. The learning achievement of students after using the developed
WBI was statically significantly higher than before using it at 05. And the logical thinking of students after using the
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developed WBI was statically significantly higher than before using it at .05 with the progression 56.89%. In
conclusion, the developed WBI can be used to promote the logical thinking of students as well.

ch

Keyword: Graduates, knowledge, Skills, Attitudes, Human

บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดมีการจัดการ
สอบ V-NET เพื่ อ ทดสอบการศึก ษาระดับ ชาติท างดา น
อาชี ว ศึ ก ษา โดยทดสอบวั ด ความรู ค วามสามารถระดั บ
มาตรฐานทางด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปที่ 3 ปรากฏผลการสอบของ
นักเรียนที่เขาสอบ V – NET ปการศึกษา 2554 มีระดับผล
คะแนนเฉลี่ยไมผานเกณฑในรายวิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห การ
คิดเชิงตรรกะ ความมีเหตุผล และการแกปญหา โดยคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 43.34 คะแนน ซึ่งไมถึงเกณฑตามที่ได
กําหนดไว
เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่อง ผัง
งาน นักเรียนมีคะแนนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ตลอดจนชิ้นงาน
ที่ นํ า เสนอมี ก ารแก ไ ขเป น จํ า นวนมาก จากป ญ หาข า งต น
วิเคราะหไดวานักเรียนมีปญหาในเรื่องของกระบวนการคิดที่
เปนเหตุเปนผล เปนขั้นตอน ตามหลักการทํางานที่เปนระบบ
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สงผลใหการเรียนในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเปนไป
อยางลาชา ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมาใช
เปนสื่อการเรียนการสอน โดยนําทฤษฎีการสอนแบบนิรนัย
ผสมผสานกับแบบเกมการสอน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะ
การคิดอยางเปนเหตุเปนผล ทั้งยังเปนการสงเสริมกระบวนการ
คิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และทําใหมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะหมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต แบบเกมการสอน เพื่อสงเสริมความคิดเชิงตรรกะ
เรื่องผังงาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2
2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย น
กอนและหลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
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[8] ซึ่งประกอบดวย การจัดประเภท การอุปมาอุปไมย และการ
สรุปความ
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน เปน
บทเรียนที่ชวยสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทาทายและมี
เปาหมายที่ชัดเจนภายใตกฎกติกาของการแขงขัน เพื่อมุงเนนที่
จะสรางบรรยากาศการเรียนรูที่จูงใจนักเรียนนั้น ผูสรางจะตอง
มีห ลักเกณฑในการออกแบบที่แตกตางออกไปจากบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบอื่น ๆ [9-10] ทฤษฎีที่ผูวิจัยนําใชคือ
ทฤษฎีสรางแรงจูงใจของมาโลน (Malone’s motivation theory)
มี ป จ จั ย 4 ประการที่ ทํ า ให เ กิ ด แรงจู ง ใจตามทฤษฎี ได แ ก
ความทาทาย จิตนาการ ความอยากรูอยากเห็นและความรูสึกที่
ไดควบคุมบทเรียน [11]

4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เชิ ง ตรรกะก อ นและหลั ง ใช
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น

06

3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความคิ ด เชิ ง ตรรกะ โดยใช เ กมเป น สื่ อ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ไดศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังตอไปนี้
1. วิธีสอนแบบนิรนัย เปนการสอนที่ใชปญหาในการ
กระตุ น ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความสนใจ และทํ า การศึ ก ษาทฤษฎี
กฎเกณฑ หลั ก การ เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการแก ป ญ หาใน
สถานการณตาง ๆ ซึ่งการสอนแบบนิรนัยเนนการสงเสริมให
นั ก เรี ย นมี ก ระบวนการคิ ด ที่ เ ป น ขั้ น ตอน มี เ หตุ ผ ลในการ
แกปญหา [1-4] โดยการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดหลักการสอน
แบบนิ ร มั ย ที่ นํ า เสนอโดยทิ ศ นา [1] ซึ่ ง ประกอบด ว ย
4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอธิบายปญหา คือ ระบุสิ่งที่จะสอน
อธิบายปญหาเพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะหาคําตอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงหลักการ คือ เมื่อผูเรียนเกิดความสนใจ อยาก
เรียน ก็นํากฎเกณฑหรือหลักการที่มีอยูแลวมาแสดงใหผูเรียน
ไดรู ใหผูเรียนเลือกใชกับปญหาไดอยางเหมาะสม ขั้นที่ 3 ขั้น
อธิ บ าย คื อ การอธิ บ ายความเป น มาของหลั ก การ โดยใช
ข อ เท็ จ จริ ง กฎ ต า งๆและเหตุ ผ ล เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเข า ใจใน
หลักการและตัดสินใจเลือกหลักการเพื่อไปใชไดถูกตอง และ
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ คือ เปนขั้นทดสอบหลักการอีกครั้ง เพื่อดู
ความสมเหตุ ส มผลดู ว า เป น ความจริ ง หรื อ ไม โดยการทํ า
แบบฝกหัด ปรึกษาครู คนควาจากตํารา และทดลอง
2. ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เปนรูปแบบของ
การคิ ดที่ เ ป นทักษะเฉพาะบุค คลที่มี ป ระสบการณ ในการนํ า
ขอมูล หรือปรากฏการณตาง ๆ มาทําการวิเคราะหโดยอาศัย
หลักการ ขอเท็จจริง เพื่อใหเกิดเปนความรูใหม [5-8] โดย
รู ป แบบการคิ ด แบบ Logical Thinking
ได มี ก ารสรุ ป
คุณลักษณะออกเปน 2 ประเภท ไดแก การคิดเชิงเหตุผลแบบ
นิรนัย และการคิดเชิงเหตุผลแบบอุปนัย ในการวิจัยในครั้ง
ผูวิจัยเลือกการคิดเชิงเหตุผลแบบนิรมัย ที่นําเสนอโดยเสาวนีย
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก
1. การวิเ คราะห เปนการศึกษาสภาพปญหาของงานวิจัย
ศึกษาเอกสารรายงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพปญหา
โดยการศึกษาเนื้อหารายวิชา กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
หลักการ ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนแบบนิรนัย แบบเกม
การสอนเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ โดยการรวบรวม
สรุปผลเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. การออกแบบ นําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบนิ ร มั ย เป น กรอบแนวทางการออกแบบพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําผลการวิเคราะหมากําหนดการ
ทํางานในทุกสวนของระบบ และมีการออกแบบขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําเสนอเนื้อหาบทเรียน การ
ทดสอบก อ นเรี ย น - หลั ง เรี ย นด า นเนื้ อ หา และด า นตรรกะ
ออกแบบเกมที่ตรงตามเนื้อหารายวิชา และสามารถสงเสริม
ทักษะทางดานตรรกะ
3. การพัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1) แบบทดสอบความคิดเชิงตรรกะ แบบทดสอบเรื่องผังงาน
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกใชวิธีการนําเสนอแบบทดสอบโดย
การสุม และแบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อและดาน
เทคนิ ค วิ ธี ก าร 2) บทเรี ย น ประกอบด ว ย หนั ง สื อ เรี ย น
อิเล็กทรอนิกส เปนแหลงขอมูลเพื่อใหนักเรียนใชในการศึกษา
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เนื้อหาที่ไดศึกษาไปทําการแกปญหา โดยการเลนเกม ดังภาพที่
2 3 และ 4 เพื่อพัฒนาความคิดเชิงตรรกะในแตละดาน
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ภาพที่ 1 ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
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เสนอเนื้อหาบทเรียนในแตละหัวขอของหนวยการเรียน และ
เกมการสอนเป น เกมที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด เชิ ง
ตรรกะทั้ง 3 ดานของนักเรียนโดยมีเนื้อหาสอดคลองกับหนวย
การเรียน
4. การทดลองใช นําบทเรียนที่ไดทําการพัฒนาไปใชกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน จากจํานวน 55 คน โดยคัดเลือก
แบบวิธีการเจาะจงจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ในการเรียนดวยบทเรียน
ที่พัฒนาขึ้น
5. การประเมินผล ผูวิจัยไดทําการแบงรูปแบบการประเมิน
ออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การประเมินจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการ โดย
จะทําการประเมินกอนการนําบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยาง 2)
การประเมินจากสถิติพื้นฐานที่ใชในงานวิจัย ไดแก การหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม การหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก การหา
ค า คะแนนเฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การหาค า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ KR-21 ซึ่งจะทํา
การประเมิ น หลั ง จากนํ า ไปใช กั บ กลุ ม ตั ว อย า ง และ
3) การวิเคราะหขอมูลที่ไดหลังจากนําบทเรียนไปใชกับกลุม
ตั ว อย า งได แ ก การวิ เ คราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนและ การเปรียบเทียบการ
สงเสริมความคิดเชิงตรรกะของนักเรียน
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ภาพที่ 2 เกมที่สงเสริมตรรกะดานการจําแนกประเภท

5. ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนประกอบดวย 6 บทเรียนแบบเกม
การสอน โดยเริ่มจากการนําเสนอปญหาดวยการตั้งคําถาม เพื่อ
เปน การกระตุ น ใหนัก เรี ย นเกิด ความสนใจในการแกป ญ หา
แลวนําเสนอเนื้อหา บทเรียนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ดังภาพที่ 1 เพื่อเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนในการศึกษาเพื่อ
นํ า ไปใช ใ นการตอบโจทย ป ญ หาที่ ไ ด กํ า หนด และเป น การ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาบทเรียน ทั้งเปนการ
พัฒนาทักษะความคิดเชิงตรรกะในการทํางานแบบเปนขั้นเปน
ตอน เป น เหตุ แ ละเป น ผลให แ ก ผู เ รี ย น จากนั้ น ผู เ รี ย นจะนํ า

NCTechEd06CED07

ภาพที่ 3 เกมที่สงเสริมตรรกะดานการอุปมาอุปไมย

ภาพที่ 4 เกมที่สงเสริมตรรกะดานการสรุปความ
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ระดับ .05 และเมื่อนําคะแนนทั้งหมดมาคํานวณความกาวหนา
ของความคิดเชิงตรรกะ ไดดังนี้

2. ผลการวิเคราะหห าประสิท ธิภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
พบวา E1 มีคา 84.26 และ E2 มีคา 90.81 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ได
กําหนดไวนั่นแสดงวามีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ
ดี สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนกอนเรีย น
และหลังเรียนของผูเรียนที่ศึกษาดวยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

รอยละความกาวหนา

คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบความคิดเชิงตรรกะทั้ง
3 ด านของการทํา แบบทดสอบกอ นเรีย นมีค า เฉลี่ย รวม 2.67
และคา เฉลี่ยคะแนนการทําแบบทดสอบความคิดเชิงตรรกะ
หลังเรียนมีคา 4.11 ดังนั้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบคาที่วิเคราะห
ไดสูงขึ้นรอยละ 53.93

06

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. อภิปรายและสรุปผล
1. ผลการหาคาประสิทธิภาพบทเรียนที่พัฒนา โดยใชเกณฑ
การประเมิน E1/E2 พบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.26/90.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑ และยังพบวาคะแนนหลัง
เรียนสูงกวาระหวางเรียนเนื่องจากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไดเปด
โอกาสใหผูเรียนไดทบทวนบทเรียนดวยตนเองกอนที่จะทําการ
สอบหลังจากเรียนครบทุกบทแลว
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน
ที่มีการจัดกิจกรรมทางการเรียนแบบนิรนัย โดยประยุกตกับ
เกมการสอนที่พัฒนาขึ้น ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนบน
อินเทอรเน็ตนั้นยังชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเขามา
ทบทวนเนื้อหาวิชาไดตลอดเวลา
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเชิง ตรรกะ พบวา
ความคิดเชิงตรรกะของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 นั่นแสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
นิ ร นั ย โดยประยุ ก ต กั บ เกมการสอน นั้ น ทํ า ให ค วามคิ ด เชิ ง
ตรรกะของผูเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
ดังกลาว โดยมีความกาวหนาสูงขึ้นรอยละ 54.06
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวาคาเฉลี่ยของคะแนน
หลั ง เรี ย น มี ค า สู ง กว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนนก อ นเรี ย น ดั ง นั้ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมความคิดเชิงตรรกะของ
นักเรียนที่ศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต แบบเกมการสอน

N

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเชิงตรรกะ

คะแนนจําแนกประเภทความคิดเชิงตรรกะกอนเรียน และ
หลังเรียนของผูเรียน พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ
หลั ง เรี ย นด ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนเครื อ ข า ย
อิ น เทอร เ น็ ต มี ค า มากกว า ค า เฉลี่ ย ของคะแนนการทํ า
แบบทดสอบกอนเรียน โดยจําแนกตามประเภทของความคิด
เชิงตรรกะตามตารางที่ 2 ผลจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนน คา t คํานวณ สูงกวาคา t ตารางดังนั้นความคิดเชิง
ตรรกะของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
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ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาทุกทานที่มอบความรู โอกาส ประสบการณที่มีคุณคายิ่ง
ให แ ก ผู วิ จั ย เสมอมา ทั้ ง สละเวลาในการตรวจสอบ ให
คําแนะนํา ชี้แนวทาง มอบแนวคิด ปรับปรุงแกไขจนสมบูรณ
489

NCTechEd06CED07

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th National Conference on Technical Education

สุดทายนี้ผูวิจัยขอมอบคุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้
เปนเครื่องบูชาครูบาอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ได
ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย อีกทั้งบิดามารดาที่
อบรมเลี้ยงดูใหชีวิตจนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผู วิ จั ย หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า งานวิ จั ย นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ
การศึกษา และผูที่สนใจตอไป

[10] ลัดดา ณ แกว. การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเกม
คณิตศาสตร เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4. การศึกษา คนควาดวยตนเอง. มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2532.
[11] เทวิน ศรีดาโคตร. สื่อมัลติมีเดียชวยการสืบคนและใหบริการขอมูล
สารสนเทศของหองสมุด. มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
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การพัฒนาแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Development of Lesson Plan via Problem Based Learning
for Computer Programming

มนตรวี ทองเสนห 1 และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 2
1

Ed

06

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
2
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.
charmcharm33@gmail.com, jpp@kmutnb.ac.th
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
กลุมวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร มีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก วิเคราะห
คําอธิบายรายวิชา กําหนดจุดประสงคและเนื้อหา กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สรางโจทยปญหาและแบบ
เฉลยโจทยปญหา 2. สรางแบบทดสอบ วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ 3. ประเมินแผนการสอน ไดแก แตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมิน รวบรวมผลการประเมิน ผลการดําเนินงานวิจัยสรุปผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญเปน
ดังนี้คือ มีคาเฉลี่ย 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 แปลผลไดคือ คุณภาพของแผนการสอนอยูในระดับ
เหมาะสมมาก สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน หรือพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได
คําสําคัญ: แผนการสอน ปญหาเปนฐาน การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Abstract
The purpose of this study were to develop and to validate a lesson plan using Problem-Based Learning Technique
for Computer Programming. Process research 1. Study analyzes the course . purpose and content,. the learning
activities , the problems and solutions of problem . 2. Created pretest and posttest, evaluate the test. 3. Evaluation
lesson plan, appoint experts, evaluation result. The result of the study was reliability average 4.41 and standard
deviation 0.35. The quality of lesson plan was very appropriate and can used for teaching or development of
a computer-assisted instruction.
Keyword: Lesson Plan, Problem Based Learning, Programming.
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู
ตลอดชี วิ ต อย า งยั่ ง ยื น มุ ง เตรี ย มคนให พ ร อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง
และมี พ ลั ง เพี ย งพอในการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการพั ฒ นา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือ ทุนมนุษ ยใหเขม แข็ง
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล ตอยอดองค
ความรูสูนวัตกรรม และโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการ
เรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย เนนการพัฒนาผูเรียนเปน
สําคัญ ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูเปนกลุม
จนติ ด เป น นิ สั ย ใฝ เ รี ย นรู มี ร ะบบเที ย บโอนความรู แ ละ
ประสบการณ ปรับระบบการวัดประเมินผลผูเรียน และระบบ
การเขารับการศึกษาตอใหเอื้อตอการจัดการศึกษาทางเลือกใน
ประชากรทุกกลุมตามศักยภาพของผูเรียน สงเสริมใหมีการ
พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และการใชมาตรการ
ทางภาษี ใ นการสนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11)
การจัดการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุ ร กิ จ คณะบริห ารธุร กิจ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ นักศึกษา
จะตองศึกษาทฤษฎีพื้นฐานแลวนํามาประยุกตสูการปฏิบัติ เพื่อ
สามารถพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถตอบสนองหนวยงานทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน การโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนเรื่องที่มี
เนื้อหาซับซอนยุงยาก ผูเรียนมักแสดงอาการเบื่อหนายในการ
เรียน ผูเรียนมีพื้นฐานการเรียนรูไมเทากัน บางคนไมชอบการ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ทํ า ให ร ะหว า งการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ
นักศึกษามีการ สลับหนาจอไปยังโปรแกรมอื่น ๆ เปนสาเหตุ
ให เรียนไมรูเรื่อง เมื่ อไดรับการมอบหมายงานจากผูส อนจึง
แกปญหาดวยการคัดลอกงานของผูอื่น หรือมีผูอื่นทํางานให

ผู ส อนต อ งใช ก ลยุ ท ธ ม ากมายใน การสอนเพื่ อ ป อ งกั น การ
คัดลอกงานของนักศึกษาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการเตือนดวย
วาจา เตือนดวยเอกสาร หรือแมแตการหักคะแนนก็ยังไมไดผล
แสดงใหเห็นถึงการขาดจิตสํานึกและ ความพยายามที่จะคิดหา
คําตอบในการเรียน ขาดความคิดสรางสรรคทางบวกในการคิด
ตอบโจทยปฏิบัติ สงผลใหนักศึกษาขาดความรูในวิชาดังกลาว
ทํ า ให ไ ม ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการเรี ย น (ข อ มู ล จาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ของประชากรกลุมตัวอยาง)
การไดรับมอบหมายงานถือเปนปญหาใหญอยางหนึ่ง
สําหรับผูเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่มีการนําเอาการ
จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)
ซึ่ ง เ ป น วิ ธี ก า ร ส อ น ที่ เ น น ผู เ รี ย น เ ป น ศู น ย ก ล า ง ที่ ใ ห
ประสบการณ ต รง ท า ทายความคิ ด ส ง เสริ ม ทั ก ษะในการ
แกปญหา มาประยุกตใชก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง เนื่องจากเปน
กระบวนการที่ ผู ส อนเน น ให ผู เ รี ย นคิ ด แก ป ญ หาอย า งเป น
กระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผลดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนได
ฝกคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน มีเหตุผล ฝกทักษะการสังเกต
การเก็ บ ข อ มู ล การวิเ คราะห ข อ มู ล การตี ค วามและสรุป ผล
เพื่อ เปนการเพิ่มประสิท ธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู (สุวิทย, 2545)
ผู วิ จั ย จึ ง ได พั ฒ นาแผนการสอนการเรี ย นรู โ ดยใช
ปญ หาเปนฐาน สําหรับกลุม วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่ อ เปน ข อ มู ล เบื้ อ งตน ในการพั ฒ นาพั ฒ นาระบบช วยเหลื อ
แบบอัตโนมัติเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชปญหา
เป น ฐานการเรี ย นการสอนสํ า หรั บ กลุ ม วิ ช าการโปรแกรม
คอมพิวเตอร ตอไป ซึ่งจะทําใหสามารถจัดการความรูความ
เข า ใจในการเรี ย นรู ไ ด โ ดยผ า นเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต
มี ร ายละเอี ย ดของการให ข อ มู ล เสริ ม การเรี ย นรู มี ร ะบบ
ชวยเหลือเก็บรายละเอียดในการเขาใชงานผานระบบเครือขาย
ซึ่ ง ถื อ เป น เครื่ อ งมื อ หรื อ ผู ช ว ยสอนที่ ถู ก จั ด การด ว ยระบบ
สามารถเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยปลูกจิตสํานึกในการเรียนดวย
กระบวนการวิเคราะห สังเคราะห จนไดรูปแบบที่ใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อเปนสื่อกลางที่เชื่อมความรูสึกที่ดีใหอาจารย
และนักศึกษาในการเรียนการสอน การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ไดอยางสรางสรรค สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ของผูเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เปนเยาวชนที่มีคุณคาในสังคม
และประเทศชาติในอนาคตอยางมีคุณภาพ

1.4.3.3 แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในกลุ ม
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใชหองสนทนา (Chat room)
ตั้งกระทูถามตอบโดยใชกระดานเสวนา (Webboard)
1.4.2.4 กลุ ม ผู เ รี ย นร ว มกั น อธิ บ ายและ
ตั้งสมมติฐานเชื่อมโยงกับปญหาตามที่ไดระดมสมอง
1.4.2.5 กลุ ม ผู เ รี ย นช ว ยกั น สรุ ป ภาพรวม
ของปญหาทั้งหมด
1.4.3 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2556
1.4.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.4.5.1 ประชากร คือ อาจารยผูสอนการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
1.4.5.2 กลุมตัวอยาง คือ อาจารยผูสอนการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน
10 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อพัฒนาแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร
1.2.2 เพื่อหาคุณภาพแผนการสอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 แผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
สํ า หรั บ กลุ ม วิ ช า การโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ส ร า งขึ้ น มี
คุณภาพอยูในระดับดี
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
เนื้อหาของวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยไดแบง
หนวยเรียนตามคําอธิบายรายวิชาออกเปน 8 หนวยเรียน ดังนี้
การทํ า งานของบริ ก ารบนระบบอิ น เทอร เ น็ ต และสภาวะ
แวดลอมของเว็บ โปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การออกแบบ
สวนประสานกับผูใช การเขียนโปรแกรมเว็บพลวัติ กลไลคุกกี้
และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลรวมกับ
ฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน ปฏิบัติการออกแบบ
และการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
1.4.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ทองจันทร, 2537)
1.4.2.1 กลุมผูเรียนชวยกันระดมความคิด
ในการแก โ จทย ป ญ หาที่ กํ า หนด โดยใช ป ระสบการณ แ ละ
ความรูเดิมของตนเอง
1.4.2.2 ผูเรียนแตละคนศึกษาความรูตามที่
ไดรับมอบหมายจากกลุม โดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ไดแก ใบ
เนื้อหา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ จากเว็บไซต
http://www.cedonline.in.th และใชโปรแกรมคนหา (Search engine)
เรียนรูดวยตนเอง

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

C
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2.1 แผนการสอน
การวางแผนการสอน หมายถึง การเตรียมการสอนอยาง
เป น ลายลั กษณ อัก ษรไวล ว งหนา เพื่ อ เปน แนวทางการสอน
สําหรับผูสอน ซึ่งจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ (อาภรณ, 2546)

N

2.2 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง วิธีการเรียนการ
สอนที่ เ ปน ไปตามหลั ก จิ ต วิ ท ยาการเรีย นรู คือ การเรี ย นรู จ ะ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น จึ ง เป น วิ ธี ส อนให เ กิ ด การเรี ย นรู
วิธีการแกปญหาซึ่งเกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูเดิมรวม
กับความรูใหมและกระบวนการตาง ๆ เพื่อใชแกปญหาชวยให
ผู เ รี ย นคิ ด เป น แก ป ญ หาเป น และนํ า ความรู ไ ปใช ใ นการ
แกปญหาได (สุคนธ สินธพานนทและคณะ, 2545)
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2.3 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
การโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนขั้นตอนการเขียน ทดสอบ
และดูแลของโปรแกรม คอมพิวเตอร ซึ่งซอรสโคดนั้นจะเขียน
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 สุทธิรัตน สุขสวัสดิ์ ศึกษาเรื่องการสรางแผนการ
สอน เรื่องการแจกแจงความนาจะเปนชนิดไมตอเนื่องโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติชวยใน การสอน
โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่ อ สรางแผนการสอนเรื่องการแจกแจง
ความนาจะเปนชนิดไมตอเนื่องโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ช ว ย ใ น ก า ร ส อ น
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการสอนที่สรางขึ้น
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พฤติ ก รรมการ
เรียนรูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติกับกลุมที่
เรียนแบบปกติ ผลวิจัยพบวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากแผนการสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
และสถิตมิ ีคาสูงกวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากแผนการ
สอนปกติ กลุ ม ที่ เ รี ย นด ว ยแผนการสอนโดยใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับ ดี พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับ ดี และแรงจูงใจ
ใฝ สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู เ รี ย นอยู ใ นระดั บ สู ง ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรูและ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั้งสองกลุม พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย น พฤติก รรมการเรียนรูและแรงจูงใจใฝสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4.2 นาฎศิลป จันจาย ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เรื่องการหารทศนิยมวิชาคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงคเพื่อ
พั ฒ นาแผนการสอนใหมี ป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ ม าตรฐาน
75/75 และเพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอน
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/5 โรงเรียน
อนุบ าลพยัค ฆภูมิพิ สัย จํานวน 40 คน เครื่ องมื อ ที่ใ ชคื อ
แผนการสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร ผลการวิ จั ย แผนการสอนที่

สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.48/78.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
และนักเรียนที่เรียนดวยแผนการสอนมีดัชนีประสิทธิผลมีคา
เทากับ 0.59 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 59
2.4.3 เนื้อทิพย ปนยอย ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสนอผ า นเว็ บ วิ ช าการเขี ย นโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน
เปรียบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นกอนและหลังเรียนดวย
บทเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น กลุ ม ตั ว อย า ง นั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพ 91.91/81.43 สูงกวาเกณฑทีกําหนดไว
ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สรุปวาบทเรียน
มีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถนําไปใชประกอบการเรียน
การสอนได

06

ดวยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตองการความรู
ในหลายดานดวยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่ตองการจะเขียน และ
อั ล กอริ ทึ ม ที่ จ ะใช ซึ่ ง ในวิ ศ วกรรมซอฟต แ วรนั้ น การเขี ย น
โปรแกรมถื อ เป น เพี ย งขั้ น หนึ่ ง ในวงจรชี วิ ต ของการพั ฒ นา
ซอฟแวร

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
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3.1 ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ
3.1.1 วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา วิชาที่ใชในการทํา
แผนการสอนครั้งนี้ คือ วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ซึ่งเปน
วิ ช าบั ง คั บ ในสาขาวิ ช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร
3.1.2 แบงหนวยเรียนและกําหนดจุดประสงค
งานวิจัยครั้งนี้ใชเนื้อหาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีคําอธิบาย
รายวิ ช า ดั ง นี้ ศึ ก ษาการทํ า งานของบริ ก ารเว็ บ บนระบบ
อินเทอรเน็ต
การออกแบบสวนติดตอกับผูใช สภาวะ
แวดลอมของเว็บแอปปลิเคชัน การใชประโยชนโปรแกรมฝง
ลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อควบคุมการ
ทํ า งานของเว็ บ กลไกคุ ก กี้ แ ละการสร า งเว็ บ ที่ เ ก็ บ สถานะ
ระบบประมวลผลร ว มกั บ ฐานข อ มู ล ความปลอดภั ย ของ
ระบบงาน การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัต ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
ผู วิ จั ย ได แ บ ง หน ว ยเรี ย นตามคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าออกเป น
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8 หนวยเรียน ดังนี้ การทํางานของบริการบนระบบอินเทอรเน็ต
และสภาวะแวดลอมของเว็บ โปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย
การออกแบบสวนประสานกับผูใช การเขียนโปรแกรมเว็บพล
วัติ กลไลคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผล
รวมกับฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน ปฏิบัติการ
ออกแบบและการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเค
ชัน และไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดทั้งหมด
3.1.3 กําหนดเนื้อหา
วิเคราะหเนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชา กําหนดเนื้อหา
แบบแผนภูมิปะการัง ลําดับความสําคัญของเนื้อหา แบงเนื้อหา
ตามวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง พฤติ ก รรม ดั ง นี้ ศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค
เชิ ง พฤติ ก รรม ศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล เนื้ อ หา ประเมิ น
ความสํ า คั ญ ของหั ว เรื่ อ ง จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของหั ว เรื่ อ ง
สรางเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
3.1.4 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูวิจัย กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหา
เปนฐาน โจทยปญหาที่สรางขึ้น สอดคลองกับเนื้อหาที่ผูเรียน
ได เ รี ย นไปแล ว ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาแล ว
ก็จะตองรับโจทยปญหา ไปแกดวย
3.1.5 การสรางโจทยปญหาและแบบเฉลย

4. ผลการดําเนินงาน
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งานวิจัยชิ้นนี้เปนการพัฒนาแผนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร มีผลของการ
วิจัยดังนี้
4.1 ผลการพัฒนาแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร รายละเอียด
ของแผนการสอนดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดของแผนการสอน
ลําดับ
รายการ
จํานวนหนวยเรียน
1
การแบงหนวยเรียน
8
2
จุดประสงคการเรียนรู
8
3
แผนการสอน
8
4
ใบความรู
8
5
โจทยปญหา
8
6
แบบทดสอบ
8
4.2 ผลการหาคุณภาพแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญสรุปไดดังตามรางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพแผนการสอนการเรียนรู
ลําดับ
รายการ
X SD แปล
ผล
1 การแบงหนวยเรียน
4.20 0.84 มาก
2 ค ว า ม ส ม บู ร ณ ข อ ง 4.44 0.55 มาก
องค ป ระกอบแผนการ
สอน
3 สาระสําคัญ
4.90 0.12 มาก
4 จุดประสงคการเรียนรู
4.43 0.37 มาก
5 กิจกรรมการเรียนรู
4.93 0.12 มาก
6 สื่อและแหลงเรียนรู
4.81 0.19 มาก
7 ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร 3.80 0.69 ปาน
ประเมินผล
กลาง
8 โจทยปญหา
4.25 0.37 มาก
9 ใบความรู
4.28 0.33 มาก
10 เฉลยโจทยปญหา
4.93 0.07 มาก

N

3.2 สรางแบบทดสอบ
3.2.1 สรางแบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบ
กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู
3.2.2 วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ ไดแก หาคา
อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น ความยากงายของแบบทดสอบ
3.2.3 ปรับปรุงความยาก งายของแบบทดสอบ
3.2.4 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวเสนออาจารย
ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
3.3 สรางแบบประเมินแผนการสอน
3.3.1 แตงตั้งผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
3.3.2 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินคุณภาพ
ของแผนการสอนแบบการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐาน
รายวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 5 ระดับ
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แบบทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยรวม

4.20 0.21
4.41 0.35

มาก
มาก

5. บทสรุป
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แผนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับกลุมวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ แผนการสอนการเรียนรู
โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน สํ า หรั บ กลุ ม วิ ช า การโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ที่ ส ร า งขึ้ น มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง ผลการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญเปนดังนี้ คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 แปลผลคือ มีความ
เหมาะสมในดับมากสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน หรือ
พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได
ผลจากการวิจัยชิ้นนี้ ทําใหสามารถนํารายละเอียดและผล
วิจัยจากการพัฒนาแผนการสอน มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนผ า นเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต
ซึ่งการเรียนการสอนแบบ PBL ไดสงเสริมการคิดใหกับผูเรียน
ทําใหสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบชวยเหลือแบบอัตโนมัติ
เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับ
กลุมวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใชการเรียนการสอน
ตอไป

ปที่ 6. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและ
การสอน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
[5] เนื้อทิพย ปนยอย. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ
วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธกี าจัดการ
เรียนรูแบบปญหาเปนฐาน. ปญหาพิเศษ ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554.
[6] มนตชัย เทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. กรุงเทพฯ : ศูนยผลิตตําราเรียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2548.
[7] ศุภชัย สมพาณิช. Basic HTML5 with CSS3&jQuery. นนทบุรี
: ไอดีซีฯ, 2556.
[8] สุทธิรัตน สุขสวัสดิ์. การสรางแผนการสอนเรื่องการแจกแจงความ
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สร า งแผนการสอนแบบการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอรและเพื่อหาคุณภาพของแผนการสอนที่สรางขึ้น สรางแผนการสอนจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา กิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดจากการสังเคราะหขึ้น ทําการประเมินความเหมาะสมโดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ผลการวิจัย
พบวา แผนการสอนที่สรางขึ้นประกอบดวยหนวย การเรียนยอย ๆ จํานวน 15 หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะหปญหา 3) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) เรียนรูดวยตนเอง
และ 5) สรุปผลและนําเสนอ ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา แผนการสอนที่สราง
ขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=4.63, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.49) สรุปไดวาสามารถนําแผนการสอนที่สราง
ขึ้นไปใชไดอยางเหมาะสมในขั้นตอไป

N

คําสําคัญ: แผนการสอน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Abstract

The objective of this research to develop of lesson plans by problem-based learning on computer programming. To
determine the quality of the lesson plans created. Create lesson plans based on analysis of the subject. Synthetic activity
by using problem based learning. The evaluation by experts of 5 members. The result of this research show that the
lesson plans by problem-based learning on computer programming Sub-unit consists of 15 units. Activities using
problem-based learning includes 5 steps: 1) Define the Problem 2) Analyzing the Problem 3) Formulating Learning
Issues 4) Self-study and 5) Conclusion and Reporting. The evaluation found that lesson plans created are appropriate
in the most (Mean = 4.63, SD = 0.49), concluded that the plan can be created to be used properly in the next step.
Keyword: Lesson Plan, Problem-Based Learning, Computer Programming
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนน
การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพื่อใหค นไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย อย า งมี คุ ณ ภาพในทุ ก ระดั บ /
ประเภทการศึกษา [1] การจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดย
ทั่ว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพและการเรียนการ
สอนที่ ดี แ ละมี แ นวทางการพั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งเหมาะสม
สอดคลองกั บ บริบ ทของสังคม แผนการจัดการเรี ยนรูทํา ให
ผู ส อนเกิ ด การวางแผนวิ ธี ส อนที่ ดี ผู ส อนมี คู มื อ การจั ด การ
เรียนรูที่ไดจัดทําไวล วงหนาดวยตนเอง ทํ าใหผูส อนมีความ
มั่นใจในการจัดการเรียนรู ทราบวาการสอนของตนไดเดินไป
ในทิศทางใด หรือทราบวาจะสอนอะไร ดวยวิธีใด สอนทําไม
สอนอยางไร จะใชสื่อและแหลงเรียนรูอะไร และจะวัดและ
ประเมินผลอยางไร นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใช
และพัฒนาแลวจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษา [2]
การเขียนโปรแกรมที่ดีจําเปนตองมีแบบแผนและสามารถ
ถายทอดกันได การเขียนโปรแกรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน
เริ่มตนจากการวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การวิเคราะหปญหาจําเปนตองอานโจทย
อยางระมัดระวัง โดยการวิเคราะหและตีโจทยใหแตก เขาใจถึง
แกนแทของปญหา หากไมสามารถตอบโจทยหรือตีความสิ่งที่
โจทยตอ งการผิด พลาด ย อ มสง ผลกระทบตอ เนื่อ งกันทํา ให
โปรแกรมที่เขียนขึ้นไมตรงกับความตองการ [3]
ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช ป ญ ห า เ ป น ฐ า น ( Problem-Based
Learning: PBL) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยใชกระบวนการคิด แกป ญหาและการรวมกัน
ทํางานกลุม สงเสริมทักษะในการแกปญหา โดยผานการสืบ
เสาะหาความรู และเรี ย นด วยการทดลองปฏิ บัติ จ นสามารถ
คนพบทําใหไดประสบการณตรงจากการเรียนรู และสามารถ
บูรณาการความรูไปใชในการแกปญหาได [4] รายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เน น การศึ ก ษา
ขั้ น ตอนวิ ธี ท างคอมพิ ว เตอร การแสดงผลข อ มู ล การรั บ ค า
ขอมูล การดําเนินการ ตัวแปร การกําหนดคาใหตัวแปร การ
ทํางานแบบเงื่อนไข การทํางานแบบวนซ้ํา ฟงกชัน แถวลําดับ
ตั ว ชี้ โครงสร า ง และแฟ ม ข อ มู ล และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซีเพื่อแกโจทยปญหาตาง ๆ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดคิดพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น ซึ่ง
ในขั้นตอไปผูวิจัยจะนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปพัฒนาเปน
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนตามรู ป แบบปรั บ เปลี่ ย นการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อสรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
1.2.2 เพื่ อ หาคุ ณ ภาพแผนการสอนแบบการเรี ย นรู
โดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ความคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต อ แผนการ
สอนแบบการเรีย นรูโดยใชปญ หาเปนฐานรายวิชาการเขีย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับเหมาะสมมาก
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัส
วิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.4.2 ประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
1.4.3 ผู เ ชี่ ย วชาญ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ 1) เป น ผู ส อน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ส อ น ห รื อ ส า ข า วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง
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การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนํา
ผู เ รี ย นไปเผชิ ญ สถานการณ ป ญ หาจริ ง หรื อ ผู ส อนอาจจั ด
สภาพการณ ใ ห ผู เ รี ย นเผชิ ญ ป ญ หา และฝ ก กระบวนการ
วิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยให
ผู เ รี ย นเกิ ด ความเข า ใจในป ญ หานั้ น อย า งชั ด เจน ได เ ห็ น
ทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้ง
ชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแกปญหาตาง ๆ [8]
วั ช รา เล า เรี ย นดี [9] ได ส รุ ป ขั้ น ตอนการเรี ย นรู โ ดยใช
ปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ สเตปเพียน และแกลแลก
เกอร ดั ง นี้ 1) เข า สู ป ญ หาและนิ ย ามป ญ หา 2) หาข อ มู ล
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และ 3) สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ
และสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการ
นําเสนอของ เซวอย และฮิวจ ดังนี้ 1) ระบุปญหาที่เหมาะสม
สํ า หรั บ ผู เ รี ย น 2) เชื่ อ มโยงป ญ หากั บ บริ บ ทของผู เ รี ย น
3) มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียน 4) กระตุนความรวมมือ
และ 5) ตั้งความคาดหวังหรือกําหนดเปาหมาย

2) จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก และ 3) มี ป ระสบการณ
ทํางานไมนอยกวา 5 ป
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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2.1 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผู วิ จั ย ได นํ า หลั ก สู ต รรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปน
รายวิ ช าหนึ่ ง ใน หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิ ว เตอร โปรแกรมวิ ช าคอมพิ ว เตอร ศึ ก ษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ
มาใชในการสรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน
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2.2 แผนการสอน
ชัยยงค พรหมวงศ [5] ใหความหมายของแผนการสอนไว
ว า แผนการสอนเป น แผนซึ่ ง กํ า หนดขั้ น ตอนการสอนที่ ค รู
มุงหวังจะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเนื้อหาและ
ประสบการณหนวยใดหนวยหนึ่งตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว
อาภรณ ใจเที่ยง [6] ใหความหมายของแผนการสอนไววา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การ
วัด ผลประเมิน ผลให ส อดคลอ งกั บ เนื้ อ หาและจุ ดประสงค ที่
กําหนดไวในหลักสูตร ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะใชคําวา แผนการจัดการเรียนรู
ชนาธิป พรกุล [7] ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนสอนไววา เปนเอกสารทางวิชาการที่ครูจัดทําลวงหนา
อย า งเป น ระบบเพื่ อ ใช จั ด การเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย
รายการกิ จ กรรมที่ ผู เ รี ย นและครู ร ว มกั น ทํ า ตามลํ า ดั บ ใน
ชวงเวลาหนึ่ง มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูดวยความสะดวก
และสนุกในการเรียน
แผนการสอนมีองค ป ระกอบ ดัง นี้ 1) วิ ชาหรือ เรื่ องที่จ ะ
สอน 2) หั ว เรื่ อ ง 3)มโนมติ 4) วั ต ถุ ป ระสงค 5) เนื้ อ หา
6) กิจกรรมการเรียน 7) สื่อการสอน และ 8) ประเมินผล [4]
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู โ ดยใช
ปญหาเปนฐาน [10] ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนบนเครื อ ข า ยแบบทบทวน
รวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงาน
ทํ า ซ้ํ า วิ ช าหลั ก การเขี ย นโปรแกรม พบว า บทเรี ย นมี
ประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
สอดคลองกับ [11] ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานอินเทอรเน็ต เรื่อง การสรางหุนยนต รวมกับเทคนิคการ
เรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนผ า นอิ น เทอร เ น็ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
81.51/80.18 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวย
เรียนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ

2.3 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัด
สภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือใน
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับ
มาก

3.4.1 สาระสําคัญ
3.4.2 จุดประสงคการเรียนรู
3.4.3 สาระการเรียนรู
3.4.4 กิจกรรมการเรียนรู
3.4.5 สื่อและแหลงเรียนรู
3.4.6 การวัดและการประเมินผล
3.4.7 โจทยกรณีปญหา
3.4.8 ใบเนื้อหา
3.4.9 เฉลยโจทยกรณีปญหา
3.4.10 แบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางเรียน
4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการกําหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนแบบการ
เรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 กําหนดปญหา
4.1.2 วิเคราะหปญหา
4.1.3 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
4.1.4 เรียนรูดวยตนเอง
4.1.5 สรุปผลและนําเสนอ
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3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
ดําเนินการโดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร รหั ส วิ ช า 4141502 จํ า นวน 3 หน ว ยกิ ต ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม การเขียนแผนการเรียนการสอน การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดแบงวิธีดําเนินการวิจัย
ออกเปน 4 ขั้นตอน 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 2) การกําหนด
ขั้ น ตอนกิ จ กรรมการเรี ย นรู 3) การสรา งแผนการสอน และ
4) การประเมินแผนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ
ดังนี้
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3.2 การกําหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู
สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
โดยใช ป ญ หาเป น ฐาน นํ า ความรู ไ ปกํ า หนดขั้ น ตอนการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นแผนการสอนแบบการเรี ย นรู โ ดยใช
ปญหาเปนฐาน และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมิน
เบื้องตน
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3.3 การสรางแผนการสอน
วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยใชแผนผังปะการังเนื้อหา นําเนื้อหาที่ไดไปออกแบบและ
สรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินเบื้องตน

4.2 ผลการสรางแผนการสอน
แผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสรางแผนการสอน
ลําดับ
รายการ

3.4 การประเมินแผนการสอน
การประเมิ น ความเหมาะสมของแผนการสอนแบบการ
เรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ผู วิ จั ย ได นํ า แผนการสอนที่ ส ร า งขึ้ น ไปให
ผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 5 คน ประเมิ น ความเหมาะสมเพื่ อ หา
คุ ณ ภาพของแผนการสอน โดยแผนการสอนแต ล ะหน ว ยมี
องคประกอบ ดังนี้
NCTechEd06CED09
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จํานวน

1

แผนการสอน

15 หนวย

2

จุดประสงคการเรียนรู

30 ขอ

3

โจทยกรณีปญหา

15 ขอ

4

ขอสอบ

120 ขอ
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4.3 ผลการประเมินแผนการสอน
ผลการประเมินแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหา
เป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร โดย
ผูเชี่ยวชาญ ไดผลดังตอไปนี้

จากตารางที่ 2 พบวา แผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช
ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.49 มี ค วามเหมาะสมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยหน ว ยที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุดคือหนวยที่ 8 โครงสรางการ
ทํางานแบบซ้ํา do while มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา กับ 0.47 สํ าหรับ หน วยที่ มีค าเฉลี่ ย น อ ยที่สุ ด มี
ความเหมาะสมระดั บ มากที่ สุ ด คื อ หน ว ยที่ 14 แฟ ม ข อ มู ล
ตั ว อั ก ษร มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.59 และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52

4.63

0.49

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4. หนวยที่ 4 การดําเนินการ
ทางคณิตศาสตร
5. หนวยที่ 5 โครงสรางการ
ทํางานแบบเงื่อนไข if
6. หนวยที่ 6 โครงสรางการ
ทํางานแบบเงื่อนไข switch
7. หนวยที่ 7 โครงสรางการ
ทํางานแบบซ้ํา while
8. หนวยที่ 8 โครงสรางการ
ทํางานแบบซ้ํา do while
9. หนวยที่ 9 โครงสรางการ
ทํางานแบบซ้ํา for
10. หนวยที่ 10 ตัวแปร
แถวลําดับ
11. หนวยที่ 11 ขอมูลแบบ
โครงสราง
12. หนวยที่ 12 ตัวชี้

4.64

0.48

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

0.49

มากที่สุด
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4.61

5. สรุปผลการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อสรางแผนการ
สอนแบบการเรีย นรูโดยใชปญ หาเปนฐานรายวิชาการเขีย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร และ 2) เพื่อหาคุณภาพแผนการสอน
แบบการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐานรายวิ ช าการเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรประกอบดวย หนวยการเรียนยอย ๆ จํานวน 15
หน ว ยการเรี ย น กิ จ กรรมการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐาน
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะห
ปญหา 3) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) เรียนรูดวยตนเอง
และ 5) สรุปผลและนําเสนอ ผลการประเมินความเหมาะสม
ของแผนการสอนที่ส รางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา แผนการ
สอนที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 สามารถ
นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชงานได

Ed

1. หนวยที่ 1 ขั้นตอนวิธีทาง
คอมพิวเตอร
2. หนวยที่ 2 การแสดงผล
ขอมูลและการรับคาขอมูล
3. หนวยที่ 3 ตัวแปร

06

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน
S.D. ความหมาย
แผนการสอน

0.47

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4.64

0.48

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

13. หนวยที่ 13 ฟงกชัน

4.63

0.49

มากที่สุด

14. หนวยที่ 14 แฟมขอมูล
ตัวอักษร
15. หนวยที่ 15 แฟมขอมูล
เลขฐาน
รวม

4.59

0.52

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.63

0.49

มากที่สุด

N

4.67
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รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอ ื่นอยาง
สรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน
Instruction Model with Social Network to Enhance “Working with Others
Creatively” Course of Cartoon and Comic Production

ธนะวัชร จริยะภูมิ 1 และณมน จีรังสุวรรณ2
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การวิจัยนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อ
สงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมด 9 ทาน แบงออกเปนดานรูปแบบการเรียนการสอน 3 ทาน ดานเนื้อหารายวิชาการการสรางการตูน 3 ทาน ดานเครือขาย
สังคม 3 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน และแบบประเมินความเหมาะสม โดยการนําไปเก็บและรวบรวมขอมูลดวย
สถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน พบวา ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดออกแบบและ
พัฒนาขึ้น ดานรูปแบบการเรียนการสอนระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.13,S.D. = 0.16) ดานเนื้อหารายวิชาการสรางการตูนระดับ
เหมาะสมมาก ( X = 4.21,S.D. = 0.18) ดานเครือขายสังคมระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.91,S.D. = 0.14) และมีความเหมาะโดย
ภาพรวมระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.20,S.D. = 0.28) แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถไปประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน เครือขายสังคม การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
Abstract
The purposes of the research study were to 1) provide instruction model with social network to enhance “working
with others creatively” course of cartoon and comic production. 2) assess the appropriateness of the study of
instruction model with social network to enhance “working with others creatively” course of cartoon and comic
production. The purposive sample was nine experts in this research, instruction model three users, course of cartoon
and comic production three users, social network three users. The tools use instruction model with social network to
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enhance “working with others creatively” course of cartoon and comic production and evaluation in its data collection
were average and the standard deviation. The result of model design in this study was very appropriate ( X = 4.20,S.D.
= 0.28) ,that means the instruction model was suitable to use properly.
Keyword: Instruction Model, Social Network, Working with Others Creatively
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ปจจุบันอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาดวยความสรางสรรคทั่ว
โลกมีมูลคาถึง 424.4 พันลานดอลลารสหรัฐ และมีอัตราการ
เติบโตในอุตสาหกรรมทั่วโลกเฉลี่ยสูงกวา 8.7% ทําใหการจาง
งานในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาดวยความสรางสรรคเติบโต
มากกวาอุตสาหกรรมอื่นถึง 50% [8] ซึ่งสินคาเหลานั้นกวาจะ
ผลิ ตออกมาตองใชการทํางานรวมกันระดมความคิดรวมกัน
ของคนในองคกร ดังนั้นถาองคกรใดทําเชนนี้มันจะเปนกุญแจ
สําคัญในการแขงขันทางธุรกิจระดับนานาชาติ สวนประเทศ
ไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ ป ญ หากั บ การแข ง ขั น ทางอุ ต สาหกรรมกั บ
ประเทศตางๆในโลกรวมทั้งประเทศเพื่อนบาน เชน จีน และ
เวียดนาม ที่ส ามารถผลิ ตสินคาดวยกําลังผลิตที่มากกวาและ
ตนทุ นถู กกวา และประเทศเหลานี้ยังมีการพัฒนาและลงทุน
ทางด า นการศึ ก ษาที่ ดี ก ว า โดยเน น ความสามารถปรั บ ตั ว ให
ทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบท
ทางสังคมในทุกมิติรอบดาน [6] จึงเปนตัวแปรสาคัญที่ตองเกิด
ขึ้นกับตัวผูเรียนในการเรียนรูในยุคสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปาหมายใน
แผนการศึ ก ษาในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(3) วา “การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และทุ ก รู ป แบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” [1]
จึงสอดคลองกับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century
Learning) ในดานผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน (Student Outcomes)
สวนของทักษะการเรียนรูนวัตกรรม ในการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางสรางสรรคดังนั้นเราจึงตองพัฒนาทักษะนี้แกผูเรียน
การเรีย นการสอนรายวิ ช าการสร า งการ ตูน จะเปน ศึก ษา
หลั ก การคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก การสร า งภาพเคลื่ อ นไหว
ตลอดจนเทคนิคในการวาดตัวการตูน ไดแก การวาดการตูน

จากรูปทรงเรขาคณิต โครงสรางตัวการตูน การเคลื่อนไหวของ
ตัวการตูน การดัดแปลงภาพคนเป นตัวการตูน อารมณข อง
การตูน เปนตน โดยรายวิชานี้จะเปนพื้นฐานสําคัญของผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษาและไปทํางานทางดานการสรางการตูนและ
มัลติมีเดียตางๆ ซึ่งที่ผานมาผูสอนพบวา ผูเรียนขาดทักษะการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่นอยางสรางสรรค จากการสังเกตุผูเรียน
และสอบถามจากบริษัทที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานสวนใหญ
และผู วิ จั ย ได ศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะผู สํ า เร็ จ
การศึก ษา พบว าผูสําเร็จ การศึกษาขาดความสามารถในการ
รวมมือกันทํางานอยางสรางสรรคและยังพบอีกวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาไมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ใน
การประชุ ม หรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น ร ว มกั น กั บ ผู อื่ น
เนื่องจากไมกลาและพูดไมเกง [5] ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในทักษะ
การทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น อย า งสร า งสรรค ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได
นํ า เสนอเอ็ ด โมโด (Edmodo) มาแก ป ญ หาในส ว นของการ
แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอื่นโดนใชการพิมพแทนการพูด
เพื่อแสดงความความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
เอ็ ด โมโดเป น ระบบการจั ด บริ ห ารเรี ย นรู (Learning
Management System) หนึ่ง ซึ่งเปนเครือขายสังคมออนไลน
สําหรับ ครู นักเรียน ที่สามารถติดตอสื่อสาร แบงปนเนื้อหา
และแสดงความคิดเห็นรวมกันได ไมวาแบบโพสหรือจะแชทก็
ได [4] กลาวคือ เอ็ดโมโดมีไดนําเอาลักษณะเดนของเฟสบุคมา
ใชและมีข อที่ดีกวาตรงที่เปนเครือขายสังคมที่มีแตเรื่องของ
การศึกษาเทานั้น ซึ่งคุณสมบัตินี้จึงเหมาะสมในการนํามาใช
ออกแบบการเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่จ ะใหผู เ รี ย น
สามารถแสดงความคิดเห็นในเอ็ดโมโดไดอยางเต็มที่รวมกับ
การออกแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มุงใหผูเรียนมีการ
ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Azis
[9] ที่นําเอ็ดโมโดมาใชในการเรียนการสอนพบวา เอ็ดโมโด
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ผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษา
พบวาผูสําเร็จการศึกษาขาดความสามารถในการรวมมื อ กัน
ทํางานอยางสรางสรรคและไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงความคิดเห็นไดไมเต็มที่เพราะพูดไมเกง [5]

สามารถชวยสงเสริมแรงบันดาลใจในการเรียน และยังชวยใน
เรื่องของการทํางานรวมกันอีกดวย
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนดวยเครือขายสังคมเพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน เพื่อสงเสริม
ผูเรียนทางดานการทํางานรวมกันอยางสรางสรรคในยุคแหง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนได
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป

4. ขอบเขตการวิจัย

4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบ
การเรียนการสอน 3 ทานที่มีประสบการณในการออกแบบการ
เรี ย นการสอนอย า งดี ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกขึ้ น ไป ด า นเนื้ อ ที่ มี
ประสบการณในการสอนรายวิชาการสรางการตูน 3 ทานและ
ดานเครือขายสังคมที่มีประสบการณในการออกแบบหรือเขีน
โปรแกรมเครือขายสังคม 3 ทาน
กลุม ตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ( Purposive sampling ) คือ ผูเชี่ยวชาญดาน
รูปแบบการเรียนการสอน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหารายวิชาการ
การสรางการตูน และดานเครือขายสังคม ดานละ 3 ทาน รวม
เปน 9 ทาน
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
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2.1 เพื่อออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขาย
สั ง คมเพื่ อ ส ง เสริ ม “ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น อย า ง
สรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน
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2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนดวยเครือขายสังคมเพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพหรือลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อตางๆ โดยมี
การจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัย
วิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขาไปชวยใหสภาพการเรียน
การสอนนั้นเปนไปตามหลักที่ยึดถือ [3]
3.2 เครือขายสังคม (Edmodo) คือ ระบบการจัดหารเรียนรู
(Learning Management System) หนึ่ง ซึ่งเปนเครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับ ครู นักเรียน ที่สามารถติดตอสื่อสาร แบงปน
เนื้อหา และแสดงความคิดเห็นรวมกันได ไมวาแบบโพสหรือ
จะแชทก็ได [4]
3.3 การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค คือ การสื่อสาร
และปฏิบัติกับผูอื่นในแนวคิดใหมๆ และมีใจเปดกวางยอมรับ
ความคิดเห็นผูอื่น [6]
3.4 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยพบวา การเรียนการสอนโดยใช
เครือขายสังคม (Edmodo) จะชวยสงเสริมแรงบันดาลใจในการ
เรียน และยังชวยในเรื่องของการทํางานรวมกันอีกดวย [9] และ

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อสงเสริม
“ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการ
สรางการตูน คือ รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งใชเอ็ดโมโดมา
รวมกับการออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเอ็ดโมโดในการ
แสดงความคิดเห็นของผูเรียนและใชการวิเคราะหสังเคราะห
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Instructional Model of
Cooperative Learning) Johnson and Johnson [12] รวมกับการ
สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนของ Tyler [14], Glaser
[11], Gerlach and Ely [10] นํามาเปนขั้นตอนจัดการเรียนรูตาม
รู ป แบบการเรี ย นการสอนด ว ยเครื อ ข า ยสั ง คมเพื่ อ ส ง เสริ ม
“ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการ
สรางการตูน
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ด า น ได แ ก ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ ป น พื้ น ฐานของหลั ก การ
หลั ก การของรู ป แบบการเรี ย นการสอน วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
รูปแบบ เนื้อหาวิชาเหมาะสมกับรูปแบบ ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล และการประเมินโดยภาพรวม
5.5 นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคม
เพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค”
รายวิชาการสรางการตูน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของประเมิน
และรับฟงขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
5.6 ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขจากข อ เสนอแนะผู เ ชี่ ย วชาญและ
สรุปผลผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนดวย
เครื อ ข า ยสั ง คมเพื่อ ส งเสริม “ทั ก ษะการทํ า งานรว มกับ ผู อื่ น
อยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน ตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ ดังภาพที่ 1
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5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั น อย า ง
สรางสรรค และรูปแบบการเรียนดวยเครือขายสังคม
5.2 ศึ ก ษาเนื้ อ หารายวิ ช าการสร า งการ ตู น หลั ก สู ต ร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.3 ออกแบบรูปการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมกับ
เครือขายสังคมเพื่อสงเสริมทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคตามวัตถุประสงคและขั้นตอนการออกแบบรูปเรียน
การสอน Smith and Ragan [13] โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.3.1 วิเคราะหการเรียน โดย
- วิเคราะหสภาพแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมตางๆ
วัฒนธรรม ความเชื่อของผูเรียน และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการ
เรียน
- วิเคราะหผูเรียน ไดแก ความรูพื้นฐาน และลักษณะผูเรียน
- วิเคราะหงานการเรียนรู ไดแก เปาหมายของการเรียนการ
สอน และทักษะที่จําเปนในการเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
เรียน
5.3.2 พัฒนายุทธวิธีการเรียนการสอน โดย ตั้งคําถามกับ
ตัวเองวา
- เนื้อหามีความเหมาะสมไหม
- กิจกรรมอะไรและกิจกรรมควรเปนสวนหลักหรือสวน
สนับสนุน
- การสอนเหมาะสมไหม
- เครื่องมือที่นํามาใชเหมาะสมไหม (Edmodo)
- กลุมการเรียนควรมีขนาดเล็กหรือใหญ
5.3.3 ทํ า การประเมิ น โดยกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
งานวิ จั ย โดยผู วิ จั ย ได กํ า หนดกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทางดานรูปแบบการเรียนการสอน ดานเนื้อหารายวิชาการการ
สรางการตูน และดานเครื่อขายสังคม
5.4 ออกแบบและสรางเครื่องมือวิจัยแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
โดยวิเคราะหประเด็นตางๆ โดยกําหนดเปน 3 คอลัมม ไดแก
ตัวแปร หลักการ และคําถาม [2] โดยเครื่องมือที่ไดหลังจากการ
พัฒนาขึ้นมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับแบงออกเปน 6
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ขั้นเตรียม
1. กําหนด
วัตถุประสงค
การเรียนรู
2. จัดลําดับ
เนื้อหาตาม
3. การเตรียม
ความพรอม
ผูสอน
4. ชี้แจงการ
เรียนการสอน
และเตรียม
ความพรอม
ผูเรียน
5. ทํา
แบบทดสอบ
กอนเรียน

NCTechEd06CED10

ขั้นจัดการ
เรียนการสอน
1. การนํา
2. ขั้นจัดกลุม
3. ขั้นปกติ
4. ขั้นสราง
ความตระหนัก
5. ขั้นระดม
พลังความคิด
6. ขั้น
สรางสรรค
ชิ้นงาน
7. ขั้นนําเสนอ
ผลงาน
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ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อ
สงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค”
รายวิชาการสรางการตูน
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จากภาพที่ 1 จะใชเ อ็ด โมโดในขึ้ น ตอนของการทดสอบ
กอนเรียน ทดสอบหลังเรียนในขั้นของการประเมินผล ขั้นการ
ระดมความคิ ด และการนํ า เสนอผลงานเพื่ อ สนั บ สนุ น
ความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็ น ได อ ย า งเต็ ม
ความสามารถของผูเรียนที่และในสวนของการใชเอ็ดโมโดจะ
ใหผูเรียนทํานอกเวลาเรียนปกติสวนขั้นอื่นๆ จะเรียนในชั้น
เรียนสามารถอธิบายไดดัง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพื่อ
สงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค”
รายวิชาการสรางการตูน
ขั้นตอน
การเรียนการสอน
ขั้นเตรียม
1. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
ที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติและผูสอน
ส า ม า ร ถ สั ง เ ก ตุ วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลได
2.
จั ด ลํ า ดั บ เนื้ อ หาลํ า ดั บ
ความสําคัญกอนหลังใหเหมาะสม
3. เตรีย มความพรอ มผูส อนให มี
ทักษะและสามารถใช Edmodoใน
กระบวนการเรียนการสอนไดอยาง
ดี
Classroom
4.
การชี้แจงจะเปนการชี้แจง
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
และแนะนํ า การใช Edmodo ให
ผูเรียน
Edmodo
5. ทําแบบทดสอบกอนเรียนใน
Edmodo

Classroom

Ed
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Edmodo
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Classroom

N

Edmodo

ขั้นจัดการเรียนการ
สอน

Classroom

Classroom

1. การนํา ขั้นนี้เปนการนําเสนอ
ภาพรวมอย า งกว า งๆ ของหน ว ย
การเรี ย นรู เพื่ อ ให ผู เ รี ย นทราบ
ล ว งหน า ถึ ง เนื้ อ หาที่ จ ะต อ งเรี ย น
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โดยผู ส อนแจ ง วั ต ถุ ป ระสงค ก าร
เรียนรูประจําหนวยการเรียนรู
2. ขั้นจัดกลุม
โดยจัดผูเรียนเขากลุมคละ
ความสามารถจากคะแนนการ
ทดสอบกอนเรียน (4-5 คน)
- สมาชิกแตละกลุมประชุมแตงตั้ง
หัวหนากลุม
- มอบหมายงานแตละกลุม
3. ขั้นปกติ
- ผูเรียนรวมกันคิดและรวมงานแต
ละคนเปนงานกลุมที่สมบูรณแลว
ทําการสงงานชิ้นแรกใน Edmodo
ตามปกติ และให ส มาชิก กลุ ม อื่ น
มาแสดงความคิดเห็น
4. ขั้นสรางความตระหนัก
ผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิด
จิ น ตนาการ เชน บทเพลง นิท าน
เกมส เป น ต น ที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นเกิ ด
จิ น ตนาการนํ า ไปสร า งสรรค
ผลงานการสรางการตูน
5. ขั้นระดมพลังความคิด
- ผูเรียนกลับไปดูการแสดงความ
คิ ด เห็ น ต อ งานกลุ ม ตนเองใน
Edmodo และดูงานกลุมอื่นๆ ใน
Edmodo แลวเปรียบเทียบงานกับ
ของกลุมตัวเองแลวระดมความคิด
กันเพื่อพัฒนางานของกลุมตัวเอง
6. ขั้นสรางสรรคชิ้นงาน
- นํ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ขอเสนอแนะจากผูสอนมารวมกัน
คิดและแบงหนาที่ในกลุมและแบง
หนาที่กันสรางชิ้นงาน
7. ขั้นนําเสนอผลงาน
- แตละกลุมรวบรวมงานที่สมาชิก

Classroom+
Edmodo
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ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นดานรูปแบบการเรียนการสอน ดาน
เนื้อหาการสรางการตูน และดานเครือขายสังคม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลประเมินความเหมาะสม
ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน
S.D. ความหมา
X
ย
ดานรูปแบบการเรียนการสอน
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ ป น
4.00 0.00 ระดับมาก
พื้นฐานของหลักการ
หลั ก การของรู ป แบบการ
4.00 0.00 ระดับมาก
เรียนการสอน
วัตถุประสงคของรูปแบบ
4.33 0.57 ระดับมาก
เนื้ อ หาวิ ช าเหมาะสมกั บ
4.33 0.57 ระดับมาก
รูปแบบ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
4.11 0.16 ระดับมาก
การวัดและประเมินผล
4.00 0.00 ระดับมาก
การประเมิ น โดยภาพรวม
ภาพรวมด า นรู ป แบบการ 4.13 0.16 ระดับมาก
เรียนการสอน
ดานเนื่อหาการสรางการตูน
เนื้ อ หาวิ ช าเหมาะสมกั บ
4.33 0.57 ระดับมาก
รูปแบบ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
4.29 0.07 ระดับมาก
การวัดและประเมินผล
4.00 0.00 ระดับมาก
การประเมิ น โดยภาพรวม
4.21 0.18 ระดับมาก
ดานเนื้อหาการสรางการตูน
ดานเครือขายสังคม
ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู
4.91 0.14 ระดับมาก
(ที่ใชเครือขายสังคมมารวม)
การประเมินโดยภาพรวม
การประเมิ น โดยภาพรวม
4.20 0.28 ระดับมาก
ทั้ง 3 ดาน
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การประเมินผล

แต ล ะคนมี ห น า ที่ ทํ า เป น ชิ้ น งาน
กลุมที่สมบูรณและสงชิ้นงานทาง
Edmodo และมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
ประเมินผลการทํางานรวมกับผูอื่น
อย า งสร า งสรรค แ ละคะแนน
ชิ้ น ง า น โ ด น ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ
ประเมินดังนี้
1. การกําหนดมาตราฐาน
- ดานเนื้อหาไดแก ผูเรียนสามารถ
ทํ า ได ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ร ายวิ ช า
แ ล ะ ทํ า ง า น ร ว ม กั น ไ ด อ ย า ง
สรางสรรค
- ดานกระบวนการไดแก การ
สื่ อ สารในกลุ ม และการยอมรั บ
ความคิดเห็นผูอื่น
ดานคุณคาไดแก ผูเรียนมี
แ น ว คิ ด ใ ห ม ๆ แ น ว คิ ด ที่
หลากหลาย และความรับผิดชอบ
ในแตละบุคคล
2. การสรางเกณฑมาตราฐาน
- ใช รูบริค (Rubric) ในการสราง
เกณฑมาตราฐาน

N

6. เก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคม
เพื่อสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค”
รายวิชาการสรางการตูน และแบบประเมินความเหมาะสมของ
รู ป แบบการเรีย นการสอนที่พั ฒนาขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญทํา การ
ประเมิ น ผลความเหมาะสม และเก็ บ รวบรวมผลของการ
ประเมินผลแตละดานโดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน และนําไปวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย
7. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
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ดังตารางที่ 2 ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะ
โดยดานรูปแบบการเรียนการสอนระดับเหมาะสมมาก ( X =
4.13,S.D. = 0.16) ดานเนื้อหารายวิชาการสรางการตูนระดับ
เหมาะสมมาก ( X = 4.21,S.D. = 0.18) ดานเครือขายสังคม
ระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.91,S.D. = 0.14) และมีความ
เหมาะโดยภาพรวมระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.20,S.D. =
0.28) แสดงว า รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ส ามารถไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
8. เอกสารอางอิง
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การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรือ่ ง “รูรักษ พลังงาน”
3D Animation Movie Entitled “Energy Saver”

วัยวัฒน สายทุม1, จิรายุทธ ลาภนิธิพร2, ชัยณรงค แสงหิรัญ3 และสราญจิต โรจนปตพิ ร4
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
waiyawat.sai@kmutt.ac.th1
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โครงงานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ 3D แอนิเมชัน เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” สําหรับเปนสื่อเพื่อแนะนําแนวทางในการ
ปฏิบัติในการเพื่อลดภาวะโลกรอน โดยมีขอบเขตของเนื้อหาเปนเรื่องพื้นฐานของสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน และวิธีการ
ปฏิบัตตนอยางงายๆ ที่สามารถทําไดโดยเริ่มจากสิ่งรอบๆ ตัว เชน การประหยัดเพลิงดวยการปดไฟ การรูจัดใชทรัพยากรอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีระยะเวลาในการนําเสนอประมาณ 4-5 นาที โดยแบงกระบวนการทํางานออกไดเปนขั้นตอน คือ แตง
เนื้อหาเรื่องราว, การออกแบบตัวละคร, ออกแบบฉาก และสรางสตอรี่บอรดเพื่อลําดับเรื่องราวสําหรับนําไปทํา animation, สราง
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Model ตัวละคร, ฉาก และอุปกรณประกอบฉากดวยโปรแกรม 3D, กําหนดมุมกลองและการจัดแสง จากนั้นนํามาตัดตอ ใสเอฟ

N

เฟกตตางๆ และใสเสียงประกอบ ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและนําไปวิเคราะห ผลจากการประเมินหาความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่มีตอการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” จํานวน 76 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกดวยวิธีการสุม
อยางงาย พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79
คําสําคัญ: การตูน / 3D แอนิเมชัน / รูรักษ พลังงาน
Abstract
This research was aimed to present the 3D Animation entitled “Energy Saver” as a medium to give guidance and
practical approach to reduce global warming. The scope of the content is the basis which causes of global warming and
shows the way how to solves it by started from around ourselves. Such as saving fuel by turning off the lights. How to
manage limit resources for maximum benefit use. A period for presentation is approximately 4-5 minutes. The research
procedure could be summarized as follows: making a story, designing characters, designing scenes, and creating a
storyboard for a sequence of events for the development of animation, modeling characters, scene and scene
accessories using 3D software. The angle and the lighting were specified and then the effects were added along with
sounds. The result of assessment by the experts, it was found that the media effectiveness was 4.00 on average, or at
good level. And according to the evaluation of their satisfaction by the sampling group found that the present was 4.21
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on average, or at good level. The data were collected using questionnaire and then they were analyzed. The sampling
group of 76 persons chosen through simple random sampling method expressed their satisfaction towards the 3D
Animation entitled “Energy Saver” at a high level.
Keyword: Cartoon / 3D Animation / Satisfaction

ดวยเหตุนี้เองทางผูจัดทําโครงงานจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการปลูก ฝง จิ ตสํ านึ ก และพฤติ ก รรมในดา นการอนุรั ก ษ
พลังงานใหเกิดเปนนิสัยตั้งแตเด็ก โดยจําลองเรื่องราวในการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในครอบครั ว ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได ให อ อกมาเข า ใจง า ย โดยการนํ า เสนอใน
รูปแบบการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ซึ่งสามารถถายทอดจินตนาการ
ของผูสรางออกมาไดอยางสวยสดงดงาม มีมุมมองหลากหลาย
เปนที่นิยม อีกทั้งไดรับความสนใจเปนอยางมากในหมูผูสราง
สื่อยุคใหม

1. บทนํา

Ed
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จากการขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว ทั้ ง ภาคเศรษฐกิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มจํานวนของประชากรอยาง
ตอเนื่อง ลวนมีสวนสําคัญกอใหเกิดความตองการใชพลังงาน
เพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง ส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรอั น เป น แหล ง
พลังงาน สงผลใหสูญเสียทรัพยากรไปมากซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งปญหาดังกลาวไดกอใหเกิด
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางชัดเจน
แมในปจจุบัน มนุษยจะหันมาใหความสนใจในเรื่องของ
ภาวะโลกรอนมากขึ้น แตสิ่งที่มนุษยกระทําอยูนั้น ไมอาจเพียง
พอที่จะทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไป เพราะทรัพยากรบนโลก
ตองใชระยะเวลานานในการฟนฟูใหกลับสูสภาวะปกติ แตสิ่ง
ที่มนุษยสามารถกระทําไดคือ การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา
ประหยัด และใชเทาที่จําเปนโดยปลูกฝงจิตสํานึกที่ตนเองและ
ปฏิบัติใหเกิดเปนนิสัย [1]
(บุญญวัฒน วรรณนุรักษ และคณะ, 2547: 37-40) ปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ไ ด เ ข า มามี บ ทบาทต อ
ชีวิตประจําวันในดานสื่อประเภทตางๆ เพื่อการนําเสนอหรือ
เผยแพรผลงานในรูปแบบสื่อประสม (มัลติมีเดีย) โดยมีรูปแบบ
การนําเสนอที่ใชเทคนิคคอมพิวเตอรสามมิติ (3d Computer
Graphic)
ซึ่ ง เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการนํ า เสนอโดยใช
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(ชวมนต บริบูรณธนวัฒน และคณะ, 2548: 50-53) โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามมิติซึ่งสามารถสรางลักษณะการ
นํ า เสนอได ต ามที่ ผู ใ ช ต อ งการ อี ก ทั้ ง ยั ง ได ภ าพที่ มี ค วาม
สวยงาม และชวยถายทอดภาพที่อยูในจินตนาการของผูสราง
ใหปรากฏออกมาเปนจริงไดอยางดีเยี่ยม เปนการชวยเพิ่มความ
นาสนใจและชวยเพิ่มความสนุกสนานใหแกผูชมมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคการทําวิจัย
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1). เพื่อสรางการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “รูรักษ
พลังงาน”
2). เพื่อประเมินหาคุณภาพของการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน
3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน”
3). เพื่อประเมินหาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอ
การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน”
3. ขอบเขตงานวิจัย

N

3.1 ขอบขายเนื้อหา
นําเสนอเกี่ยวกับสภาวะโลกรอ น อันเนื่อ งมาจากสาเหตุ
ตางๆ ในปจจุบัน อีกทั้งนําเสนอการปฎิบัติตนอยางพื้นฐานใน
การบรรเทาสภาวะโลกรอนใหลดความรุนแรงลงซึ่งสามารถทํา
ไดอยางงายๆ ใกลตัว
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3.2 รูปแบบการนําเสนอ
เปนการตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ความยาวประมาณ 4-5 นาที
เป น เรื่ อ งราวของครอบครั ว เล็ ก ๆ ที่ มี พ อ แม ลู ก พู ด คุ ย กั น
ระหวางมื้ออาหาร โดยใชลักษณะตัวละครที่นารัก เพื่อสราง
บรรยากาศในการรับชมใหนาดู ไมนาเบื่อ
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4.1 ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยแตละคนมีความเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ ดังนี้ ดานเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะโลกรอน แอนิเมชัน 3 มิติ
และดานการตัดตอ
4.2 กลุมตัวอยาง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุ ก ต - มั ล ติ มี เ ดี ย คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี
จํานวน 76 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกดวยวิธีการสุมอยางงาย
5. กระบวนการ
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5.1 ทฤษฎี
5.1.1 หลักการเขียนบท [5] แบบรางของการสรางงาน
ละคร โดยจะมีการบอกเลาเรื่องราวสื่อความหมายออกมาเปน
ภาพในจิ น ตนาการ ลงรายละเอี ย ดย อ ยๆ ใส ส ถานการณ
ชวงเวลา สถานที่ ตัวละคร บทสนทนา อาจมีการกําหนดมุม
กลอง แสงสี บรรยากาศใหชัดเจน
5.1.2 หลั ก การออกแบบการ ตู น [6] ความมุ ง หมาย
เพื่ อ การที่ จ ะให เ กิ ด สิ่ ง ที่ ดี ก ว า ในด า นของประโยชน ที่ จ ะ
นําไปใชสอย มีความสวยงาม โดยพิจารณาจากความมุงหมาย
ของเนื้อหาที่จะนําเสนอ เขาถึงกลุมเปาหมายของผูรับสื่อได
เปนอยางดี
5.1.3 กระบวนการผลิ ต คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก 3 มิ ติ
สําหรับงานแอนิเมชัน [7] การนําภาพราง 2 มิติ มาเปนตนแบบ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ แลวทําการดัดแปลงให
อยูในรูป แบบที่มีทั้งปริมาตรและมิติ จากนั้นนําไปประมวล
ภาพในระบบ 3 มิติ ระบบจะระบุคาของพิกเซล (Pixel) โดย
การกราดตําแหนงของวัตถุที่ปรากฏในมุมมองของกลองและ
ทําการสรางภาพโดยอาศัยการคํานวณทิศทาง และคุณสมบัติ
ของพื้นผิว และขอมูลของแสง
5.1.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพกราฟก [8] หลักการ
ทํางานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอรกราฟกภาพที่เกิด
บนจอคอมพิวเตอร เกิดจากการทํางานของโหมดสี RGB ซึ่ง
ประกอบดวย สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน้ําเงิน (Blue)
โดยใชหลักการยิงประจุไฟฟาใหเกิดการเปลงแสง ของสีทั้ง 3

สีมาผสมกันทําใหเกิดเปนจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรียกวา พิกเซล
(Pixel) ซึ่งมาจากคําวา Picture กับ Elementโดยพิกเซลจะมี
หลากหลายสี เมื่อนํามาวางตอกันจะเกิดเปนรูปภาพ ซึ่งภาพที่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรมี 2 ประเภท คือ แบบ Raster และ
แบบVector
5.1.5 หลักพื้นฐาน 12 ขอสําหรับสรางแอนิเมชัน [9]
หลัก 12 ประการในการสรางภาพเคลื่อนไหวนั้น ไดถูกบัญญัติ
ขึ้นเมื่อตนยุคป 1930 โดยนักแอนิเมเตอรของวอลทดิสนีย
สตูดิโอ กฎเกณฑเหลานี้ถูกนํามาใชเพื่อชี้แนะแนวทางในการ
ผลิตผลงาน อีกทั้งเพื่อเปนหลักประกอบในการพิจารณาอยาง
สรางสรรคเพื่อฝกฝนนักแอนิเมเตอรรุนใหมไดอยางดีเยี่ยมและ
รวดเร็ว อันไดแก หลักของการหดและยืด หลักของการกระทํา
หลักการแสดงอารมณและทาทาง หลักการวาดภาพทาทางการ
เคลื่ อ นไหวอย า งคร า วๆ หลั ก ของท า ทางรอง หลั ก ท า ทาง
ตอเนื่อง หลักของการเรงและลด หลักองศาการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาติ หลักของระยะเวลา หลักของความเกินจริง หลักการ
รางภาพขึ้นอยางหยาบๆ และหลักความแตกตางของสัดสวน
รูปราง บุคลิกทาทาง
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4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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6. ขั้นตอนการดําเนินงาน

6.1 ขั้นตอนกอนการผลิต: วิเคราะหเนื้อหา
6.1.1 แนวความคิ ด เพื่ อ นํ า เสนอเนื้ อ หาความรู ถึ ง
สภาวะปจจุบันเกี่ยวกับโลกรอนที่เกิดขึ้น และนําเสนอแนะนํา
แนวทางการปฏิบัติตนใหเปนไปเพื่อลดทอนการใชพลังงาน
โดยสิ้นเปลือง เสริมความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางชาญ
ฉลาดโดยเริ่มจากสิ่งใกลตัว เปนไปเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
ตัวสื่อ
6.1.2 เนื้อเรื่อง เปนเรื่องราวของของครอบครัวเล็กๆ
สามคนพอแมลูก จากการที่ไดรับขาวสารของสภาวะปจจุบัน
เกี่ ย วกั บ โลกร อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากได มี ก ารพู ด คุ ย กั น ใน
ครอบครัว และมีการปรับพฤติกรรมใกลตัวกอน โดยเริ่มจาก
การประหยัดพลังงานภายในบาน โดยผูทําการวิจัยไดทําสื่อเปน
การตูนแอนิเมชั่น 3D เพื่อทําใหนาสนใจ และสามารถรับชมได
ทั่วไปเปนวงกวาง โดยอางอิงเนื้อเรื่องมาจากขอมูลทางเอกสาร
เกี่ยวกับสภาวะโลกรอน
6.1.3 รู ป แ บ บ ก า ร นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ง า น ก า ร ตู น
แอนิเมชัน 3 มิติ มีระยะเวลาในการนําเสนอประมาณ 4-5 นาที
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6.2.3 สรา งการเคลื่ อ นไหวใหกับ โมเดล 3 มิ ติ โดย
มุงเนนใหความสําคัญของดําเนินเรื่องเปนไปตามเนื้อหาหลักที่
ไดวางเอาไว กําหนดจัดแสงใหกับฉาก เพื่อสรางบรรยากาศที่
จะใหตัวละครไดแสดงอารมณตามกําหนด โดยความละเอียด
หนาจอกําหนดไวที่ 1280x720 พิกเซล ที่ 24 เฟรมตอวินาที
6.2.4 การบันทึกเสียง โดยจะทําการบันทึกตามสตอรี่
บอรดที่กําหนดเอาไว โดยในการพากยเสียงนั้นจะตองคํานึงถึง
อารมณ ข องตัว ละครในฉากนั้ น ๆ ด วย รวมทั้ ง น้ํา เสี ย ง และ
ลั ก ษณะการพู ด ของตั ว ละคร โดยไฟล เ สี ย งนั้ น ได กํ า หนด
ความถี่ไวที่ 22000 MHz เมื่อบันทึกแลวจะถูกจัดเก็บใหอยูใน
ไฟล WAV เพื่อเตรียมเขาสูกระบวนการตอไป
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ประกอบดว ยเสี ย งดนตรี มีการออกแบบตั วละคร ฉาก และ
สิ่งแวดลอมตางๆ ใหมีความนารักสามารถรับชมไดในกลุมอายุ
ทั่วไป โดยคํานึงถึงรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
โครงงาน กลุมเปาหมาย และแนวคิดของเนื้อเรื่องเปนหลัก
6.2 ขั้นตอนการผลิต: สรางโมเดลหุน และพื้นผิว
6.2.1 สรางโมเดล 3 มิติ และกําหนด Texture ตามที่
ไดออกแบบไว ซึ่งจําเปนตองกําหนดความละเอียดของไฟล
ภาพใหมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อไมใหภาพแตกเกิดเปน jaggies
โดยมีหลักการวา ถาพื้นผิวมีความสมจริงมากเทาไรจะทําใหตัว
ละครมีความสมจริงและนาเชื่อถือมากขึ้น

ch

Ed

6.3 ขั้นตอนหลังการผลิต: การ Render และตัดตอ
6.3.1 เรียบเรียง จัดองคประกอบ นําเอาภาพตัวละคร
ฉากและสิ่ ง แวดล อ มอื่ น ๆ ประกอบเข า กั น ทั้ ง หมด ทํ า การ
ตกแตงและใสเอฟเฟกตางๆ

C
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ภาพที่ 1 ตัวอยางภาพที่เกิด Jaggies จากการใชความละเอียดของ
Texture นอยเกินไป

6.2.2 สรางตัวควบคุมสวนใบหนาที่เรียกวา Facial
Controller มี ห นาที่ในการกํา หนดอารมณของตัว ละครที่
แสดงออกทางใบหนา โดยใช Spline ในการควบคุม Mesh

N

ภาพที่ 3 แสดงการตัดตอวีดีโอ และใสเสียงประกอบตางๆ โดยใช
โปรแกรม Adobe Premiere

6.3.2 สรางแอนิเมชั่นแปลงลําดับภาพนิ่งใหเปนไฟล
การตูนแอนิเมชันนามสกุล AVI ที่ไมมีการบีบอัด จากนั้นแปลง
ไปเปนไฟลนามสกุล MPEG เพื่อลดขนาดไฟล
6.4 การประเมินผล
เมื่อการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เสร็จสมบูรณแลวจึงนํามา
ทดสอบหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
6.4.1 ผูเชี่ยวชาญทดสอบคุณภาพ

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางการสรางตัว Facial Controller
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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- การเคลื่อนไหวของตัวละครมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ
ของการตูนที่เหมาะสม
- เสียงดนตรีและเสียงประกอบที่ใชมีความเหมาะสม
- แอนิเมชันนี้ชวยใหผูชมมีความตื่นตัวและสนใจในการทํา
แอนิเมชันมากขึ้น
2) นํามาหาคาเฉลี่ยของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ โดย
วัดคาดวย Likert Scale กําหนดระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
รู ป ของน้ํ า หนั ก คะแนน ดั ง นี้ 4.50-5.00 มากที่ สุ ด , 3.50-4.49
มาก, 2.50-3.49 ปานกลาง, 1.50-2.49 นอย, 1.00-1.49 นอยมาก
3) ผลการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21
สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.79 อยู ใ นระดับ มาก ซึ่ง แสดง
รายละเอียดเปนคาทั้ง 12 หัวขอดังตารางที่ 2
6.5 โปรแกรมที่ใช
1) Autodesk MAYA 2011 ใชสําหรับสราง 3D Model ตัว
ละครหลัก อีกทั้งใชในการ Render
2) Google Sketch Up ใชสําหรับสราง Model บาน
สิ่งกอสราง สวนประกอบตางๆ
3) Adobe Photoshop ในการสรางภาพสําหรับการตกแตง
พื้นผิวที่นําไปใชกับ 3D Model
4) Adobe Audition ใชสําหรับการอัดเสียงพูด บทบรรยาย
เสียงประกอบ เสียงดนตรี
5) Adobe Affect Effect เพื่อทําการตกแตง เปลี่ยนสีเพื่อคุม
โทน และใส Effect ตางๆ
6) Adobe Premiere ใชในการตัดตอ รวบรวมการตูน
แอนิเมชันออกมาจนสมบูรณ
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1) สอบถามความเห็นผูเชี่ยวชาญ และแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมสํ า หรั บ นํ า ไปประเมิ น ต อ ไป โดยแบ ง หั ว ข อ การ
ประเมินออกเปน 5 หัวขอใหญ ไดแก
- ดานเนื้อหาของสื่อ
- ดานความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ภายในสื่อ
- ดานการออกแบบ
- ดานประสิทธิภาพของสื่อ
- ดานเสียง (Audio)
2) คิดผลการประเมินจากคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญใหในแบบ
ประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญของการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
3) นํามาหาคาเฉลี่ยของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ
เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือของคะแนนนั้น โดยวัดคาดวย Likert
Scale กําหนดระดับคุณภาพในรูปของน้ําหนักคะแนน ดังนี้
4.50-5.00 ดีมาก, 3.50-4.49 ดี, 2.50-3.49 ปานกลาง, 1.50-2.49
พอใช, 1.00-1.49 ควรปรับปรุง
4) ผลการประเมินคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับดี ซึ่งแสดงรายละเอียดเปน
คาทั้ง 5 หัวขอดังตารางที่ 1
6.4.2 กลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจ
1) กําหนดประเด็นและหัวขอตางๆ ตามที่ออกแบบไว โดย
การศึกษาแบบประเมินจากโครงงานที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
เพื่อ ใชเปน แนวทางในการออกแบบและสรา งแบบประเมิ น
โดยนําตารางเขามาประกอบเพื่อความสะดวก โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 5 หัวขอใหญ ไดแก
- มุมกลองที่ใชการนําเสนอมีความเหมาะสม
- องคประกอบของภาพโดยรวมเหมาะสม
- ความชัดเจนของภาพและฉาก
- ความสัมพันธระหวางภาพกับเสียง
- ความเหมาะสมของการดําเนินเรื่อง
- ลวดลายของโมเดลที่ใชมีความเหมาะสมสวยงาม
- อุปกรณประกอบฉากมีรายละเอียดครบถวน
- ความสมจริงของการใชเทคนิคแอนิเมชัน
- ตัว ละครและฉากเหมาะสมกั บ การตู น แอนิเ มชั น 3 มิ ติ
แบบการตูน
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7. ผลการวิจัย

ในการดําเนินการสรางการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” โดยมีแนวคิดในการนําเสนอเรื่องภาวะ
โลกร อ น มี ก ระบวนทํ า ที่ พิ ถี พิ ถั น จนได เ ป น สื่ อ ที่ มี ค วาม
สวยงาม ผูชมมีความเขาใจในตัวสื่อไดงาย โดยรวมแลวตัวสื่อมี
คุณภาพดีสูงกวาคาเฉลี่ย แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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สนใจในแอนิเมชันมากขึ้น สามารถนําเอาเนื้อหาจากในเรื่องไป
ปรับใชกับชีวิตประจําวันไดเปนอยางสมดุลย
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
คุณภาพโดยรวม
หัวขอในการประเมิน
1. ดานเนื้อหาของสื่อ
2. ดานความเหมาะสมของ
องคประกอบตางๆ ภายในสื่อ
3. ดานการออกแบบ
4. ดานประสิทธิภาพของสื่อ
5. ดานเสียง

SD
0.86
0.63

ระดับ
ดี
ดี

4.22
4.00
4.09

0.46
0.72
0.54

ดี
ดี
ดี

4.00

0.64

ดี
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ภาพที่ 4 แสดงฉากเปดตัวในหองนอน

คาเฉลี่ย
3.89
3.80

Ed

Total

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ
พึงพอใจ
หัวขอในการประเมิน

1. มุมกลองที่ใชการนําเสนอมีความเหมาะสม
2. องคประกอบของภาพโดยรวมเหมาะสม
3. ความชัดเจนของภาพและฉาก
4. ความสัมพันธระหวางภาพกับเสียง
5. ความเหมาะสมของการดําเนินเรื่อง
6. ลวดลายของโมเดลทีใ่ ชมีความเหมาะสม
สวยงาม
7. อุปกรณประกอบฉากมีรายละเอียดครบถวน
8. ความสมจริงของการใชเทคนิคแอนิเมชัน
9. ตัวละครและฉากเหมาะสมกับการตนู
แอนิเมชัน 3 มิติ
10. การเคลื่อนไหวของตัวละครมีการเคลื่อนไหว
ในลักษณะของการตูนที่เหมาะสม
11. เสียงดนตรีและเสียงประกอบที่ใชมีความ
เหมาะสม
12. แอนิเมชันนีช้ วยใหผูชมมีความตื่นตัวและ
สนใจในการทําแอนิเมชันมากขึ้น
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ภาพที่ 5 แสดงฉากรับประทานอาหาร

N

ภาพที่ 6 แสดงฉากบริเวณหนาบานและเมืองที่ตัวละครอยู

8. สรุปผลการวิจัย

1) จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ พบวาดานประสิทธิภาพ
ของสื่อ อยูในเกณฑดี มีความเสมือนจริง เขาใจไดดี มีความ
เหมาะสมและมีเอกลักษณ จึงทําใหการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน
3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” มีความนาสนใจ
2) จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง พบวา
เนื้อเรื่องมีความนาสนใจ มีการสื่อความหมายของเรื่องราวไดดี
ชวนใหนาติดตาม องคประกอบของภาพโดยรวมทําออกมาได
ดี การออกแบบโมเดลตัวละครมีค วามสวยงาม มีเอกลัก ษณ
เฉพาะตัว ทําใหชิ้นงานมีความนาสนใจ และชวยใหผูชมมีความ
28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
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คาเฉลี่ย
4.25
4.19
4.34
4.22
4.09
4.16
4.32
4.10
4.38

SD
0.72
0.80
0.76
0.83
0.81
0.74
0.77
0.85
0.74

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.21

0.69

ดี

4.13

0.90

ดี

4.18

0.83

ดี

4.21

0.79

ดี
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ชื่อ
ณัฐพล ชุมดี
ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย
ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ
ณิชมน พูนนอย
ดาราวรรณ ญาณะนันท
ตระกานต ทะสังขา
ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ทิพยวัลย ศรีพนม
ธนะวัชร จริยะภูมิ
ธภัทร ชัยชูโชค
ธราธิป ภูระหงษ
ธวัช ชมภู
ธวัชชัย ละมอม
ธัญญรัตน ปรีติเวชพงษ
ธีระพงศ คําภา
นายชาคริตย แกวใส
นําชัย เลวัลย
นําโชค วัฒนานัย
นิพนธ สุขวิลัย
นิพนธ พิมพเบาธรรม
นิรันดร ชุมสาย ณ อยุธยา
บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์
บุญสา ประเสริฐสวัสดิ์
บุษราคัม ทองเพชร
ปณิตา วรรณพิรุณ
ประชารัฐ สัตถาผล
ประดิษฐ เหมือนคิด
ประเทียบ พรมสีนอง
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ชื่อ
กรรณิการ ภิรมยรัตน
กฤษณะ ศรีมาวรรณ
กังวาล พยัคฆกุล
กันตภณ มะหาหมัด
กันยารัตน หอมเศรษฐี
กัลยา จันทรสระแกว
กิตติ เสือแพร
โกเมศ กาบแกว
ไกยสิทธิ์ อภิระติง
คณิต เฉลยจรรยา
จรัญ คนแรง
จรัญ แสนราช
จันทรขาว สายแปลง
จํารัส กลิ่นหนู
จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
จิรพันธุ ศรีสมพันธุ
จิรายุทธ ลาภนิธิพร
จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ชัยณรงค แสงหิรัญ
ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล
ชัยวิชิต เชียรชนะ
เชาวลิต ถาวรสิน
ฐิติพงษ เลิศวิริยะประภา
ณพงศ วรรณพิรุณ
ณพล อยูบรรพต
ณมน จีรังสุวรรณ
ณรงค เครือกันทา
ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
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ชื่อ
วรพจน ศรีวงษคล
วรภร โจแฮนสัน
วรรษมน มียอด
วริล ชัยเฉลิม
วัชรินทร โพธิ์เงิน
วันชัย วนรัตนวิจิตร
วัยวัฒน สายทุม
วาทินี นุยเพียร
วิชาญ เพ็ชรทอง
วิเชษฐ พลายมาศ
วิทวัส ทิพยสุวรรณ
วิมพวิภา เผางามพันธ
วิโรจน องอาจ
วิลัยพร ไชยสิทธิ์
วีรวุฒิ ขันรัตน
ศรัณย ชูคดี
ศรันย ชูคดี
ศรีศศิน ดานตระกูล
ศิริวรรณ พวงภู
ศิวดล นวลนภดล
สถาพร จะนุ
สมคิด แซหลี
สมทรง คุปตะนาวิน
สมมารถ ขําเกลี้ยง
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สราญจิต โรจนปติพร
สันติ หุตะมาน
สันติ หุตามาน
สิทธิโชค อรุณชัย
สิทธิพงศ อินทรายุทธ
สิริพร เอี่ยมวิลัย
สุชยา เอนกทรัพย
สุทธิพงษ ฟุงเดช
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เพ็ญนภา พวงทอง
เพลินพิศ ปานแกว
ไพรัช อุศุภรัตน
ไพสิฐ พิพัฒนฐิติกร
ภริดา ภูศิริ
ภูวดล ทาฝน
มณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ
มนตรวี ทองเสนห
มนตรี เตียวพรเจริญ
มนตรี ศิริปรัชญานันท
มนัส หมิดหวัง
มานิตย สิทธิชัย
มีชัย โลหะการ
เมธีพจน พัฒนศักดิ์
ยศดนัย วิริยาจาร
ยอดรัก ดิษกร
รจเรศ ราชบุรี
รัฐพล จินะวงค
รินสุข อุนพิกุล
ลออง ผโลดม
ลัญฉกร นิลทรัตน
วรทัย ประจักษเพิ่มศักดิ์
วรพจน ศรีวงษคล
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69
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433
336
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414
367
491
69
45
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142,309
89
57
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97
27
381
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ชื่อ
ประมุข แกวภักดี
พรจิต ประทุมสุวรรณ
พรวิไล สุขมาก
พรสวรรค จันทะคัด
พัชรพล พานประทีป
พัชรี ชูชาติ
พัทธธิดา ศักดิ์พิบูลรัตน
พิชัย วาจนสุนทร
พินิจ เนื่องภิรมย
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ
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ชื่อ
อรรณพ ภาคพาไชย
อรอนงค วิริยานุรักษนคร
อลงกรณ อัมพุช
อัญชณา อุประกูล
อัญชลี พานิชเจริญ
อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล
อารดา มุงดี
อิศรา โตอดิเทพย
อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
เอกกมล บุญยะผลานันท
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ชื่อ
สุธิดา ชัยชมชื่น
สุนทรียา ละอองเภา
สุภาวดี อุสาหคา
สุรพันธ ตันศรีวงษ
สุรวุฒิ ยะนิล
สุรศักดิ์ อินทรจันทร
สุรัตน ธัญญะภูมิ
สุราษฎร พรมจันทร
สุริยาวุธ เสาวคนธ
เสกสรร ชะนะ
หาญพล พึ่งรัศมี
อนุชัย รามวรังกูร
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน
อภิชาต ศรีประดิษฐ
อรนุช พงษา
อรรณพ ภาคพาไชย
อรอนงค วิริยานุรักษนคร
อลงกรณ อัมพุช
อัญชณา อุประกูล
อัญชลี พานิชเจริญ
อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล
อารดา มุงดี
อิศรา โตอดิเทพย
อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต
เอกกมล บุญยะผลานันท
สุรัตน ธัญญะภูมิ
สุราษฎร พรมจันทร
สุริยาวุธ เสาวคนธ
เสกสรร ชะนะ
หาญพล พึ่งรัศมี
อนุชัย รามวรังกูร
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน
อภิชาต ศรีประดิษฐ
อรนุช พงษา
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คณะกรรมการจัดประชุ มวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
และการประชุ มวิชาการครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
(The 6th National Conference on Technical Education
and The 1st International Conference on Technical Education)
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556
ณ หอประชุ มเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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------------------------------------------------------------

เศรษฐกุล
อินทพิชยั
เทียนทอง
วิภาวิวฒั น์
หวังสถิตย์วงษ์
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชยั
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
อาจารย์ ดร.มงคล
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2.
3.
4.
5.
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

ประธานที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา

คณะกรรมการดําเนินการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
อาจารย์วทิ วัส
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์
อาจารย์ ดร.สมคิด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศกั ดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
อาจารย์สันติ
อาจารย์ ดร.วัฒนา
อาจารย์ ดร.สุ ธิดา
อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

28-29 พฤศจิกายน 2556 www.ncteched.org
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

แสนราช
ศรี ยรรยงค์
วิตตะ
อรรคทิมากูล
ทิพย์สุวรรณ
วิริยานนท์
แซ่หลี
โกษียาภรณ์
คงสมศักดิ์สกุล
ศิริปรัชญานันท์
หุตะมาน
แก้วมณี
ชัยชมชื่น
เชียรชนะ
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16.
17.
18.
19.

อาจารย์รักนริ นทร์
นางสาวมัลลิกา
นางสาวธิ ภาภัทร
นางสาววลัยพร
นางสาวศิริพร

แสนราช
ศรี เพ็ญ
แอบเพชร
ยอดคํามี
ยางสวย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเผยแพร่ และจัดทําเอกสารรายงาน
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แซ่หลี
ศรี ยรรยงค์
โกษียาภรณ์
โพธิ์เงิน
คงสมศักดิ์สกุล
แก้วมณี
ชัยชมชื่น
เชียรชนะ
หุตะมาน
ซนีเย็ง
ดีวี
จันทรังษี
มะแซ
เอี่ยมสุ ข
จันทะคัด
ยอดคํามี
ยางสวย
กลนาม
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อาจารย์ ดร.สมคิด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริ นทร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศกั ดิ์
อาจารย์ ดร.วัฒนา
อาจารย์ ดร.สุ ธิดา
อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต
อาจารย์สันติ
อาจารย์ธีราทร
นายประจักษ์เวช
นายเขมวันต์
นายวีระเชษฐ์
นางสาวพัชรี
นางสาวพรสวรรค์
นางสาววลัยพร
นางสาวศิริพร
นางสาวกณิ ตา
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
นางสาวมัลลิกา
นางเสาวภา
นางชวนชม
นางสาวดรุ ณี
นางสาวธัชพรรณ
นางสุ ชีลา

อรรคทิมากูล
ศรี เพ็ญ
วงศ์อกนิษฐ์
สิ บพันทา
ไชยรักษ์
กลิ่นเมธี
กุศลจิตกรณ์
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อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์
ผศ.ดร.สุ ชญั ญา
อาจารย์รักนริ นทร์
นายประจักษ์เวช
นางสาวพรสวรรค์
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นางสาววลัยพร
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คณะกรรมการผู้ดาํ เนินการนําเสนอบทความประจํากลุ่ม (Chair Session)
อาจารย์ ดร.สมคิด
แซ่หลี
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์
อรรคทิมากูล
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล
ธงชัยสุ รัชต์กลู
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน
จีรังสุ วรรณ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุ ข
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
ศิริปรัชญานันท์ กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์
โกษียาภรณ์
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริ นทร์ โพธิ์เงิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิ ตา
วรรณพิรุณ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์
เลิศวิริยะประภา กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนันต์
สื บสําราญ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤช
สิ นธนะกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร. นวพร
วิสิฐพงศ์พนั ธ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์
ประมงอุดมรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สัจจรักษ์
พรพีรเกียรติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พงศธร
ชมทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กิตติศกั ดิ์
แพบัว
กรรมการ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุ ธิดา
ชัยชมชื่น
อาจารย์ ดร.สรเดช
ครุ ฑจ้อน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์
ศรี สมพันธุ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วาทินี
นุย้ เพียร
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนีย ์
วรรธนโกมล
กรรมการ
เรื อโท ดร.ทวีศกั ดิ์
รู ปสิ งห์
กรรมการ
อาจารย์ธีราทร
ซนีเย็ง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อินทิรา
รอบรู้
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทักษิณา
เครื อหงส์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปิ ยะ
กรกชจินตนาการ กรรมการ
อาจารย์ ดร.เอกกมล
บุญยะผลานันท์ กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชยั
โลหะการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์
จันทร์ชยั ชนะกุล กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต
เชียรชนะ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อโนมา
ศิริพานิช
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤษชัย
ศรี บุญมา
กรรมการ
นางสาววลัยพร
ยอดคํามี
กรรมการและเลขานุการ
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ไชยสลี
กล้ายประยงค์
ภิษุณี
มีแสง
เลิศสิ รินุสรณ์
ศรี โยธา
เดชคุณ
ศรี สมุทร์
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นางสาวศันสนีย ์
นางสาวคริ ตชาภรณ์
นางสาวนงลักษณ์
นางสาวพวงเพ็ญ
นางสาวภัคจิรา
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คณะกรรมการจราจรและสถานทีจ่ อดรถ
1. อาจารย์วทิ วัส
ทิพย์สุวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นายเมธา
สุ ภาไชยกิจ
กรรมการ
3. นายศรชัย
ผาสิ น
กรรมการ
4. นายหนูแดง
ยืนนาน
กรรมการ
5. นายคมกริ ช
แพ่งพนม
กรรมการ
6. นายเทิดเกียรติ
สุ ขทิพย์
กรรมการ
7. นายศุภโชค
พงษ์จิตปรี อาทร กรรมการ
8. นายกิตติพนั ธ์
ชินธนรัตน์
กรรมการ
9. นายกฤตภาส
ธรรมาวิวฒั น์
กรรมการ
10. นางสาวเมลดา
กลิ่นมาลี
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเจริ ญ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
วิภาวิวฒั น์
บรรณาธิการ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. นาวาเอก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชยั
กาทอง
กองบรรณาธิ การ
วิทยาลัยพาณิ ชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
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3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ขสันติ์
หอพิบูลสุ ข
กองบรรณาธิ การ
คณะวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินนั ท์
บุญมี
กองบรรณาธิ การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ
ปิ่ นปฐมรัฐ
กองบรรณาธิ การ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช
วุฒิพฤกษ์
กองบรรณาธิ การ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศิริปรัชญานันท์
กองบรรณาธิ การ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
สถิรยากร
กองบรรณาธิ การ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์
โกษียาภรณ์
กองบรรณาธิ การ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์
ศรี ยรรยงค์
กองบรรณาธิ การ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริ นทร์
โพธิ์เงิน
กองบรรณาธิ การ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. อาจารย์ ดร.สมคิด
แซ่หลี
กองบรรณาธิ การ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13. อาจารย์รักนริ นทร์
แสนราช
ฝ่ ายเลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. นางสาวธิภาภัทร
แอบเพชร
ฝ่ ายเลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15. นางสาววลัยพร
ยอดคํามี
ฝ่ ายเลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16. นางสาวศิริพร
ยางสวย
ฝ่ ายเลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความ (ภายใน)
อาจารย์ ดร.กฤช
สิ นธนะกุล
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ
แสนราช
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์
ศรี สมพันธ์
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต
เชียรชนะ
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.ชูชาติ
สี เทา
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม
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