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สารจากอธิการบด ี
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 ยทุธศาสตร์สาํคญัในการพฒันาประเทศประการหน่ึง คือ การมุ่งพฒันาฐานความรู้ของบุคลากรของ
ประเทศ งานวิจยัและพฒันาดา้นวิชาการจึงเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพึงตระหนกัและให้
ความสําคญั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จึงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ในแผนการ
พฒันามหาวิทยาลยัมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัและพฒันา โดยการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างเครือข่าย
และศกัยภาพของนกัวิจยัสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 6 และการจัดประชุมวิชาการ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบันานาชาติ 2013 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมท่ีจดัข้ึนในคร้ังน้ี จึงสอดคลอ้ง
กับแผนพฒันามหาวิทยาลยัฯ ทั้งน้ี ยงัได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลยัและ
สถาบนัการศึกษาทางดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีก 9 แห่ง ใหค้วามร่วมมือเป็นพนัธมิตรเครือข่าย เพื่อสร้าง
ศกัยภาพของนักวิจัย   โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสถานประกอบการ ศิษย์เก่าและ
นักศึกษาปัจจุบัน   การสร้างพลังความร่วมมือเช่นน้ี  จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาวิชาการด้าน 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไดข้ยายสู่วงการวิชาชีพและวิชาการ ในระดบัสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 

 ในนามของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ขอร่วมแสดงความยินดี 
และขอใหก้ารจดัประชุมวิชาการในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ขอแสดงความช่ืนชม 
และขอขอบคุณคณาจารย ์บุคลากรและศิษยเ์ก่าของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะเจา้ภาพการจดั
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 และการจดัประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดบันานาชาติ 2013 ท่ีไดพ้ยายามดาํเนินการจดัการประชุมคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีไดร่้วมกนัพฒันาองคค์วามรู้อนัทรงคุณค่าน้ีให้ดาํเนินการไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์  และครุศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

 
(ศาสตราจารย ์ดร.ธีรวฒิุ   บุณยโสภณ) 

อธิการบดี 
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สารจากคณบด ี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดจ้ดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2551 สําหรับการจดัประชุมวิชาการ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 และประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบันานาชาติ 2013 
ระหว่างวนัท่ี 28–29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ในหัวขอ้เร่ือง “Engineering and Technical Education” คร้ังน้ี  
มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นเวทีใหน้กัวิจยั นกัวิชาการ นิสิต นกัศึกษา และผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้สนใจ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้าน
วิชาการ อนันาํมาซ่ึงการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีของแต่ละประเทศในปัจจุบัน อีกทั้ งยงัเป็นการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือดา้นการวิจยัในระดบันานาชาติใหมี้ความเขม้แขง็เพิ่มมากข้ึน 
 ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบคุณคณะกรรมการดาํเนินงานการจดัการประชุม
วิชาการทุก ๆ ท่าน คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือ
และสนบัสนุนการจดัประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 และการจดัประชุมวิชาการ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบันานาชาติ 2013 บรรลุวตัถุประสงคแ์ละประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร, Technical University of Dresden และสมาคม 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศทุกท่าน ทา้ยน้ี 
ตอ้งขอขอบคุณวิทยากร ผูท้รงคุณวุฒิ แขกผูมี้เกียรติ ผูบ้ริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือทุก ๆ ท่านท่ีไดร่้วมมือเป็นส่วนหน่ึงของการจดังาน หากมีขอ้บกพร่องประการ
ใดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอนอ้มรับและขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

 
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนาฤทธ์ิ   เศรษฐกลุ) 

   คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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คาํนํา 

 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งหน่ึง ท่ีไดจ้ดัการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในระดบัชาติอยา่งต่อเน่ืองมา
ทุก ๆ ปี คร้ังน้ีจัดเป็นคร้ังท่ี 6 โดยในปีน้ียงัเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีก
ดว้ย ซ่ึงทุกคร้ังท่ีจดัการประชุม คณะผูจ้ดัไดด้าํเนินการปรับปรุง พฒันา โดยมีนโยบายในการส่งเสริม อาํนวย
ความสะดวก เอ้ือให้แก่ผูว้ิจยั ทั้งการปรับแผนช่วงเวลาของการจดัประชุม การจดัส่งผลงานทางออนไลน์  
การกาํหนดแบบฟอร์มในการส่งเอกสารผลงานวิจยั การแจง้ผล การส่ือสารกบัผูว้ิจยั การส่งผลงานวิจยัใหถึ้ง 
ผูป้ระเมิน การคัดกรองผูป้ระเมินท่ีเช่ียวชาญเฉพาะสาขาอย่างแท้จริง โดยผ่านการคัดกรองจากกอง
บรรณาธิการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในคณะฯ โดยในคร้ังน้ี มีบทความวิจยัท่ีส่งผ่านเขา้
ระบบทั้งส้ิน 93 ผลงานวิจยั ผา่นการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุเฉพาะสาขาทั้งส้ิน 80 ผลงานวิจยั ลงตีพิมพเ์พื่อ
นําเสนอผลงานวิจัยทั้ งส้ิน 80  ผลงานวิจัย ซ่ึงคณะกรรมการจัดงานการประชุม ขอถือโอกาสน้ีขอบ 
พระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีไดป้ระเมินผลงานดา้นวิชาการ เพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพอยา่งเพียงพอต่อการ
เผยแพร่ การนาํเสนอต่อสังคมโดยรวม ขอขอบคุณผูว้ิจยัทุกท่านท่ีไดส่้งผลงงานวิจยัเขา้ร่วมงานในคร้ังน้ี  
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม คร้ังท่ี 6 ภายใตห้ัวขอ้เร่ือง “Engineering and Technical 
Education” จดัข้ึน  ระหว่างวนัท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ หวงัเป็นเวทีหน่ึงท่ีนกัวิชาการจะไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยั
และแลกเปล่ียนประสบการณ์รวมกนั นอกจากน้ีการจดัประชุมยงัประกอบดว้ยการบรรยายพิเศษทางวิชาการ  
การอภิปรายเสวนา โดยท่านผูท้รงคุณวฒิุ โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่นทุกคร้ังท่ีผา่นมา  

ทา้ยน้ีในนามของคณะกรรมการดาํเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ขอยึดแนวทางการร่วมสร้างสรรค์
พฒันาสังคมไทยเพ่ือความยัง่ยืน ขอกราบขอบคุณท่านประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการจดังานประชุมวิชาการคร้ังน้ี อย่างไรก็ตามหากมี
ขอ้บกพร่องประการใด คณะกรรมการดาํเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ขอนอ้มรับและขออภยัมา ณ โอกาสน้ี 

     
ประธานคณะกรรมการดาํเนินการจดังาน 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ  คร้ังท่ี 6 
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สารบัญ 
 
รหัสบทความ ช่ือบทความและผู้แต่ง หน้า 
 วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
NCTechEd06TEE01 การพฒันาชุดปฏิบติัการแบบบูรณาการเร่ืองระบบการส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สาย   3 
 ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา,  จุมพล อุดมชัยบรรเจิด และนายชาคริตย์ แก้วใส 

NCTechEd06TEE02 โปรแกรมจาํลองสายอากาศไมโครสตริปแพตชโ์ดยใชว้ธีิการวนรอบของคล่ืน 10 

 สุรศักด์ิ อินทร์จันทร์,  พินิจ เน่ืองภิรมย์ และสมศักด์ิ อรรคทิมากูล 

NCTechEd06TEE03 โมดูลสังเคราะห์ความถ่ีสาํหรับวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอม็ 15 
 ณัฐวฒิุ พานิชเจริญ และอัญชลี พานิชเจริญ  
NCTechEd06TEE04 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถ่ีในท่อนาํคล่ืนโดยใชว้งจรช่องแคบ 

แบบเรโซแนนซ์ดว้ยวธีิการวนรอบของคล่ืน 
21 

 ศรัณย์ ชูคดี,  ธภัทร ชัยชูโชค,  พินิจ เน่ืองภิรมย์ และสมศักด์ิ อรรคทิมากูล  
NCTechEd06TEE05 การพฒันาแหล่งพลงังานไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานชีวภาพ   27 
 ลญัฉกร นิลทรัตน์,  ธภัทร ชัยชูโชค และศรัณย์ ชูคดี  
NCTechEd06TEE06 การออกแบบและหาประสิทธิภาพตูอ้บแสงอาทิตยค์วบคุมอุณหภูมิ 32 
 ธราธิป  ภู่ระหงษ์ และ บญุเย่ียม  ยศเรืองศักด์ิ  
NCTechEd06TEE07 การศึกษาการนาํคุณสมบติักาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์มาใชใ้นการจดักลุ่ม

อาร์เรย ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าใหก้บัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
38 

 ศรีศศิน ด่านตระกูล ,  หาญพล พ่ึงรัศมี และไพรัช อุศภุรัตน์  
NCTechEd06TEE08 ระบบวงจรจาํลองค่าอุปกรณ์แบบลอยท่ีเป็นอิสระจากอุณหภมิู โดยใช ้DV-CCTA  

ท่ีควบคุมดว้ยกระแส 
45 

 กังวาล พยคัฆกลุ,  ประชารัฐ สัตถาผล,  ไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร  และมนตรี ศิริปรัชญานันท์  
NCTechEd06TEE09 อิเลก็ทรอนิกส์โหลดไฟตรงแบบผสม 51 
 ณิชมน  พูนน้อย        
NCTechEd06TEE10 การเปรียบเทียบสมรรถนะวงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์ วงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์ 

แบบเหล่ือมเฟส และวงจรมลัติดีไวซ์บูสตค์อนเวอร์เตอร์แบบเหล่ือมเฟส ประยกุตใ์ชง้าน
ร่วมกบัแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

57 

 ณิชมน  พูนน้อย และ เมธีพจน์  พัฒนศักด์ิ    
NCTechEd06TEE11 เคร่ืองช่วยเดินอตัโนมติัสาํหรับผูป่้วยควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรเลอร์ 63 
 จรัญ  คนแรง,  อัญชณา อุประกูล        
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 NCTechEd06TEE12 การสร้างชุดประลองการควบคุมระดบันํ้าโดยใชต้วัควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซี 
ผา่นโปรแกรมแลปววิ  

69 

 มนตรี เตียวพรเจริญ,  สุรัตน์ ธัญญะภูมิ,  กฤษณะ ศรีมาวรรณ์,  สันติ หุตะมาน,  พรจิต ประทุมสุวรรณ 
และ วชัรินทร์ โพธ์ิเงิน 

 

NCTechEd06TEE13 การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟัซซ่ีสไลดด้ิ์งโหมด 75 
 มนัส หมิดหวงั และชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล  
NCTechEd06TEE14 การสร้างสมการทาํนายรูปเทา้ใหแ้ก่วธีิดชันีเทา้ Arch Length, Footprint 

 และ Truncated Arch 
82 

 ทวีเดช ศิริธนาพิพฒัน์  และสุภาวดี อุสาห์ค้า        
NCTechEd06TEE15 การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช ้GUI-SCILAB ในการศึกษาการหาจุดศูนยถ่์วง

ของภาพสองมิติ ในการเรียนวชิาการประมวลผลภาพดิจิตอล 
สาํหรับนกัศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

89 

 กิตติ  เสือแพร และมีชัย โลหะการ  
   
 วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 95 
NCTechEd06TME01 การออกแบบและสร้างหวัแบบฉีดเหน่ียวนาํเพ่ือระบบเติมอากาศ 97 
 ทวีเดช ศิริธนาพิพฒัน์  และ ลออง ผโลดม    
NCTechEd06TME02 การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพนัชข์องกระบวนการข้ึนรูปแบบรีดไหลกลบัหลงัสาํหรับ

ถว้ยทรงกระบอกผนงับาง   
103 

 สุรวฒิุ ยะนิล และอภิชาต ศรีประดิษฐ    
NCTechEd06TME03 การออกแบบสร้างแม่พิมพเ์พ่ือการศึกษาอิทธิพลของตวัแปรในการข้ึนรูปลึก 109 
 เชาวลิต ถาวรสิน,  ณัฐกฤต เอ่ียมเตง็  และสุรวฒิุ  ยะนิล  
   
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวชิาไฟฟ้า 115 
NCTechEd06TTE01 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน SMISEA สาํหรับการเรียนการสอนเร่ืองสายส่ง

ความถ่ีสูง 
117 

 พินิจ เน่ืองภิรมย์,  สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์  และสมศักด์ิ อรรคทิมากูล      
NCTechEd06TTE02 การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 

เร่ือง วงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ สาํหรับการศึกษาดา้นวศิวกรรม   
123 

 รจเรศ ราชบรีุ,  พรวิไล สุขมาก  และสมศักด์ิ อรรคทิมากูล       
NCTechEd06TTE03 การพฒันาชุดคู่มือการซ่อมบาํรุงระบบเทคโนโลยโีทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G โดยใชก้ารเรียนรู้

เชิงประสบการณ์สาํหรับวศิวกรปฏิบติัการ 
129 

 ธวชั ชมภู,  สมศักด์ิ อรรคทิมากูล  และ สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์      
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 NCTechEd06TTE04 การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ืองวงจรไมโครเวฟโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนรู้ PESDEEP Model 

136 
 

 สมศักด์ิ  ธนพทุธิวิโรจน์  และสมศักด์ิ  อรรคทิมากูล  
NCTechEd06TTE05 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE สาํหรับการเรียนวชิาปฏิบติั

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
142 

 อนุชาติ ศรีศิริวฒัน์,  พูลศักด์ิ โกษียาภรณ์,  มานิตย์ สิทธิชัย,  สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์   
และ เอกกมล  บญุยะผลานันท์   

 

NCTechEd06TTE06 การพฒันา GUI ของ MATLAB 2012a สาํหรับการจาํลองวงจรขยายความนาํ  
และการประยกุตใ์ชก้บัการสอนวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ 

148 

 สมมารถ ขาํเกลีย้ง  และศรันย์ ชูคดี       
NCTechEd06TTE07 การพฒันาโปรแกรมจาํลองสาํหรับการวเิคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอนัดบัสอง RLC 

โดยใช ้MAT LAB 2012a GUIs 
154 

 ศิวดล นวลนภดล  และสมมารถ ขาํเกลีย้ง      
NCTechEd06TTE08 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนดา้นวศิวกรรมโทรคมนาคมหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
160 

 วีรวฒิุ ขนัรัตน์,  พินิจ เน่ืองภิรมย์,  สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์  และสมศักด์ิ อรรคทิมากูล    
NCTechEd06TTE09 การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ  

โดยการปรับปรุงรูปแบบการเขียนโปรแกรม 
166 

 วิโรจน์  องอาจ,  พัชรี  ชูชาติ  และวนัชัย  วนรัตน์วิจิตร      
NCTechEd06TTE10 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม HMI/SCADA 172 
 อิศรา โตอดิเทพย์ และพูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์       
NCTechEd06TTE11 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ือง การออกแบบวงจรดิจิตอล 178 
 นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยธุยา  และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์      
NCTechEd06TTE12 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา 

เร่ืองการบูรณาการเซ็นเซอร์กบัระบบสมองกลฝังตวั 
186 

 วิชาญ เพช็รทอง,  กันตภณ มะหาหมดั  และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์  
NCTechEd06TTE13 การพฒันาชุดประลองการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน  เร่ืองการควบคุมอุณหภมิู 

ดว้ยตวัควบคุมแบบพีไอดี 
192 

 ยอดรัก ดิษกร,  ประมขุ แก้วภักดี,  สันติ หุตะมาน,  สิทธิพงศ์ อินทรายทุธ,  วิชาญ เพช็รทอง,   
อรอนงค์  วิริยานุรักษ์นคร และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์ 

 

NCTechEd06TTE14 ชุดฝึกอบรมหุ่นยนตเ์พ่ือการศึกษา   198 
 ธวชัชัย ละม่อม,  นาํโชค วฒันานัย และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์      
NCTechEd06TTE15 การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP   

เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  
204 

 สุริยาวธุ เสาวคนธ์,  โกเมศ กาบแก้ว  และสมมารถ ขาํเกลีย้ง       
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 วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 216 
NCTechEd06TTC01 ผลของเรยโ์นลดน์มัเบอร์ต่อการไหลในท่อ 219 
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 ณพล อยู่บรรพต,  และ อุทัยฤทธ์ิ โรจนวิภาต  
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โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 
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 กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์  และณัฐวฒิุ ธนศรีสถิตย์  
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 ณพงศ์  วรรณพิรุณ  และปณิตา  วรรณพิรุณ        
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 NCTechEd06SIT06 การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบอตัโนมติัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล 

289 

 นิพนธ์  สุขวิลยั  และปณิตา  วรรณพิรุณ        
NCTechEd06SIT07 การพฒันาระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI 295 
 บษุราคัม ทองเพชร,  สุราษฎร์ พรมจันทร์ และสมคิด แซ่หลี       
NCTechEd06SIT08 ระบบจดัการคลงัขอ้สอบออนไลน์ กรณีศึกษา: วิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อีเทค) 301 
 ณัฐพล  ชุมดี,  สุธิดา ชัยชมช่ืน และวิทวสั ทิพย์สุวรรณ      
   
 บริหารอาชีวศึกษาและวจิัยพฒันาหลกัสูตร 307 
NCTechEd06TEM01 การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อหลกัสูตรช่างอุตสาหกรรมของ 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
309 

 สิทธิพงศ์ อินทรายทุธ,  นาํโชค วฒันานัย,  กันตภณ  มะหาหมดั, สันติ หุตามาน,  วิชาญ  เพช็รทอง,               
สมทรง  คุปตะนาวิน  และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์ 

 

NCTechEd06TEM02 การศึกษาความตอ้งการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการใชง้านบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเอง 
ของระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีต่างกนั ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

315 

 วริล ชัยเฉลิม, ชัยวิชิต เชียรชนะ  และประดิษฐ์ เหมือนคิด     
NCTechEd06TEM03 การศึกษาองคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา 

แบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
322 

 พิชัย  วาจนสุนทร  และตระกานต์ ทะสังขา        
NCTechEd06TEM04 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงานสาํหรับอาชีวศึกษาไทย 330 
 วิเชษฐ์ พลายมาศ  และมณเฑียร รัตนศิริวงศ์วฒิุ  
NCTechEd06TEM05 ยทุธวธีิจูงใจใหน้กัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3  เขา้ศึกษาต่อและ 

ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในสาขาวิชาการก่อสร้าง  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
336 

 พัชรพล  พานประทีป     
NCTechEd06TEM06 การศึกษาพฤติกรรมการทาํแบบฝึกหดัของนกัศึกษา วชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า   

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

344 

 สิทธิพงศ์ อินทรายทุธ,  สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์  และพูลศักด์ิ โกษียาภรณ์  
NCTechEd06TEM07 การศึกษาเปรียบเทียบความถนดัดา้นเหตุผลเชิงนามธรรมของนกัศึกษาในสาขาวิชา ไฟฟ้า 

เคร่ืองกล  โยธา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี ๑ วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

350 

 บญุสา  ประเสริฐสวสัด์ิ  และวรพจน์  ศรีวงษ์คล       
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 NCTechEd06TEM08 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทียบนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต   
(ค.อ.บ. 5 ปี) ระหวา่งนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพกบันกัศึกษาหลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนปลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

355 

 สุทธิพงษ์ ฟุ้ งเดช,  และตระกานต์  ทะสังขา  
NCTechEd06TEM09 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวดัเคร่ืองวดัและการวดัทางไฟฟ้าของ

นกัศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
361 

 เสกสรร ชะนะ,  กันตภณ  มะหาหมดั,  สุรพันธ์  ตันศรีวงษ์  และพูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์      
NCTechEd06TEM10 การประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ของนกัศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
367 

 ประเทียบ พรมสีนอง,  และวรพจน์  ศรีวงษ์คล  
NCTechEd06TEM11 การพฒันากระบวนการดาํเนินงานสาํหรับระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ 

ในรูปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบติัจริงในสถานศึกษา 
373 

 บษุราคัม ทองเพชร,  สุราษฎร์ พรมจันทร์  และสมคิด แซ่หลี      
  
 บริหารธุรกจิอุตสาหกรรม 379 
NCTechEd06IBA01 การศึกษาความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีและแนวทางป้องกนัตามทศันะ

ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี 
381 

 วรทัย  ประจักษ์เพ่ิมศักด์ิ       
NCTechEd06IBA02 การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 387 
 ทิพยวลัย์  ศรีพนม  
NCTechEd06IBA03 การศึกษาความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นการพสัดุและแนวทางป้องกนัตามทศันะของ

ผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุ 
394 

 วรภร  โจแฮนสัน        
   
 เทคโนโลยกีารศึกษา 401 
NCTechEd06MET01 การพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนฝึกทกัษะความสามารถแบบอิงเกณฑ ์

วชิาเคร่ืองรับวทิย ุ(2104 - 2209)  เร่ือง เคร่ืองรับวิทยเุอฟเอม็หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546 ) 

403 

 ศิริวรรณ  พวงภู่,  อรรณพ  ภาคพาไชย,  สิทธิโชค  อรุณชัย  และรัฐพล  จินะวงค์        
NCTechEd06MET02 การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียร่วมกบัชุดสาธิตการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 กรณีศึกษา:วทิยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 
408 

 จันทร์ขาว  สายแปลง  และณรงค์  เครือกันทา            
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 NCTechEd06MET03 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการเขียนแบบเบ้ืองตน้  
สาํหรับปรับพ้ืนฐานความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 

414 

 ภูวดล  ทาฟ่ัน,  สุธิดา ชัยชมช่ืน และวิทวสั  ทิพย์สุวรรณ          
NCTechEd06MET04 การศึกษาการยอมรับเพศท่ีสามโดยภาพยนตร์สั้น เร่ือง “Relationship”  421 
 วยัวฒัน์  สายทุ้ม,  ธีระพงศ์  คาํภา,  พทัธ์ธิดา  ศักด์ิพิบูลรัตน์  และสุนทรียา  ละอองเภา        
NCTechEd06MET05 การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบกระบวนพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

แบบรู้เรียนหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
427 

 ภริดา ภู่ ศิริ และวรพจน์  ศรีวงษ์คล            
NCTechEd06MET06 การประเมินความตอ้งการการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาต่อกิจกรรมของ 

สถานีวทิยกุระจายเสียง เพ่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(K-radio) 

433 

 พรสวรรค์  จันทะคัด              
NCTechEd06MET07 การพฒันาระบบจดัการเรียนรู้ท่ีมีการคดักรองจริตและใหค้าํปรึกษา 439 
 สิริพร  เอ่ียมวิลยั,  สุราษฎร์  พรมจันทร์ และจิรพันธ์ุ ศรีสมพันธ์ุ     
   
 คอมพวิเตอร์ศึกษา 445 
NCTechEd06CED01 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาํหรับผูท่ี้มีความ

บกพร่องทางการไดย้นิโดยจดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวชิาวทิยาศาสตร์ ระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

447 

 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม  และจรัญ แสนราช  
NCTechEd06CED02 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม รายวชิาภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

สาํหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
455 

 นิพนธ์  พิมพ์เบ้าธรรม, อัญวีณ์  ไชยวชิระกัมพล และอลงกรณ์ อัมพชุ  
NCTechEd06CED03 การพฒันาส่ือการเรียนการสอนเสริม เร่ืองเลขยกกาํลงัและพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  

รายวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 บนแอนดรอยดแ์ทบ็แลต็ 
461 

 เพญ็นภา  พวงทอ  และสุธิดา  ชัยชมช่ืน            
NCTechEd06CED04 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชท้ฤษฎีการเสริมแรง เร่ือง สนุกกบัภาษา 

ของนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวดัโมลี (นนัทวมิล) 
467 

 วรรษมน  มียอด   
NCTechEd06CED05 การพฒันาเวบ็ช่วยฝึกอบรมแบบปฏิสัมพนัธ์ เร่ืองระบบหลกัประกนัและประกนัภยั 

กรณีศึกษาธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
473 

 สุชยา   เอนกทรัพย์,  สุธิดา  ชัยชมช่ืน  และวิทวสั  ทิพย์สุวรรณ           
NCTechEd06CED06 การพฒันาบทเรียนออนไลน์โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน เร่ือง คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ  

สาํหรับระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
479 

 อรนุช  พงษา,  สุธิดา  ชัยชมช่ืน  และวิทวสั  ทิพย์สุวรรณ  
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 NCTechEd06CED07 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมการสอน  
เพ่ือส่งเสริมความคิดเชิงตรรกะ เร่ืองผงังาน ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 2 

485 

 กัลยา  จันทร์สระแก้ว   และจรัญ  แสนราช  
NCTechEd06CED08 การพฒันาแผนการสอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สาํหรับกลุ่มวิชา 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
491 

 มนต์รวี  ทองเสน่ห์  และจิรพันธ์ุ  ศรีสมพันธ์ุ  
NCTechEd06CED09 การพฒันาแผนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานรายวชิาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
497 

 ไกยสิทธ์ิ อภิระติง   และจิรพันธ์ุ  ศรีสมพันธ์ุ  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ชุด

ปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย สําหรับใชในวิชาปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง 

(Advanced Telecommunication System Laboratory) ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ชุดปฏิบัติการแบบบูรณา
การเรื่องระบบการส่ือสารขอมูลแบบไรสาย 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 จากน้ันทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือเก็บผลมาวิเคราะห
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 

การพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบบรูณาการเรื่องระบบการส่ือสารขอมูลแบบไรสาย   
Development of an Integrated Experimental Set on Wireless       

Communication System 

ฐิติพงษ เลิศวิริยะประภา1, จุมพล อุดมชัยบรรเจิด2, และชาคริตย แกวใส3 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ttp@kmutnb.ac.th1, jumponu@kmutnb.ac.th2and chakrit.kaewsai@hotmail.co.th3 
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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 

1. บทนํา 
ปจจุบันเทคโนโลยีดานการส่ือสารขอมูลแบบไรสาย 

(Wireless Communication) โดยอาศัยการเช่ือมตอโครงขายตัว
ตรวจจับแบบไรสาย (Wireless Sensor Network) มีใชงานกัน
อยางแพรหลายในงานอุตสาหกรรม งานสิ่งแวดลอม งาน
กอสรางและงานทางการแพทย เชนในงานอุตสาหกรรมตัว
ตรวจจับ  (sensor) ไดถูกนํามาติดต้ังไวในอุปกรณผสมสารเคมี
ขนาดใหญหรือทอสงสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ตรวจจับการรั่วซึมของสารเคมี [1] ในดานงานทางสิ่งแวดลอม
มีการฝงอุปกรณตัวตรวจจับไวในรังนกที่หายากบางชนิดเพ่ือ
ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีผลตอการยายถ่ินฐาน
ของนกเหลาน้ัน [1] ในดานงานกอสรางไดถูกนํามาใชใน
การศึกษาผลกระทบของแผนดินไหวตอโครงสรางอาคารโดย
ฝงตัวตรวจจับไวภายใตกําแพงที่ถูกสรางขึ้นมาเพ่ือวัดขอมูลที่
ไดจากการจําลองแผนดินไหวในลักษณะตางๆ เปนตน [1] ใน
อดีตการรับสงขอมูลจากตัวตรวจจับจะใชสายนําสัญญาณซึ่งทํา
ใหมีความยุ งยากในการติด ต้ังในบาง พ้ืนที่  สิ้น เป ลือง
งบประมาณ และยากตอการบํารุงรักษา ในปจจุบันไดมีการนํา
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย เขามาชวยในการรับสง
ขอมูลจากอุปกรณตัวตรวจจับ เพ่ือใหงายตอการติดต้ังและ
สามารถขยายพ้ืนที่การรับสงขอมูลได  

สืบเน่ืองจากในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ วิชา ปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง (Advanced 
Telecommunication System Laboratory) มีเน้ือหาที่เก่ียวกับ

เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูล  [2] และจากการสํารวจจาก
อาจารยผูสอนในวิชาปฏิบัติการระบบโทรคมนาคมขั้นสูง
ดังกลาว พบวายังไมมีชุดปฏิบัติการที่เก่ียวกับเรื่องเทคโนโลยี
ดานการส่ือสารขอมูลแบบไรสายใชในการเรียนการสอน และ
จากการสํารวจชุดทดลองท่ีมีในปจจุบันมี [3] ชุดทดลอง 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 การตรวจสอบอัตราเร็วเฉล่ียในการสงขอมูลจากอุปกรณ
เซ็นเซอรตางๆ และตรวจสอบขอผิดพลาดของการสง เปนตน 
พบวาเน้ือหานั้นยากเกินไป เหมาะสมกับการเรียนรูขั้นสูงและ
วิจัยเพ่ือพัฒนา ชุดทดลองทั้งสองจึงไมเหมาะสมกับเน้ือหาเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของเครือขายเซ็นเซอรไรสายขั้น
พ้ืนฐาน และการประยุกตใชงานเบื้องตน 

ปจจุบันมีเทคโนโลยีทางดานการสรางโครงขายการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสายหลายประเภท ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ตอง
เลือกพิจารณาระบบโครงขายที่เหมาะสมสําหรับใชในการเรียน
การสอน ดังน้ี 1) ระบบ WiFi (Wireless Fidelity) [5] หมายถึง
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย ที่สามารถสื่อสารขอมูลกัน
ไดผานคล่ืนวิทยุ ซึ่งสามารถใชงานไดทุกตําแหนงที่คล่ืนวิทยุ
ครอบคลุมถึง แตมีพ้ืนที่การใหบริการที่จํากัดประมาณหน่ึงรอย
เมตรข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอม การสื่อสารแบบน้ีเหมาะกับการ
ใชงานในอาคารสํานักงานตามหองประชุมหรือใชงานในบาน 
ไมเหมาะสําหรับการใชในงานอุตสาหกรรมที่ตองเช่ือมตอกับ

4

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

   NCTechEd06TEE01 

อุปกรณเซ็นเซอรตาง ๆ 2) ระบบ Zigbee เปนระบบโครงขาย
ตัวตรวจจับแบบไรสาย ที่รองรับการเช่ือมตอระบบโครงขาย
ขนาดใหญ เปนโครงขายที่มีความยืดหยุนและสามารถที่จะ
ขยายโครงขายไดงาย เนนใชอุปกรณที่ใชพลังงานตํ่า มีราคาถูก 
เหมาะสําหรับการเฝาระวัง (Monitor) และการควบคุม 
(Control) จึงเปนที่นิยมใชงานกันอยางแพรหลายในงาน
อุตสาหกรรม งานสิ่งแวดลอม งานกอสรางและงานทางการ
แพทย [6] แตจะมีขอจํากัดคือมีความเร็วในการรับสงขอมูลตํ่า 
ซึ่งในการเช่ือมตอโครงขายตัวตรวจจับแบบไรสายไมตองการ
ใชความเร็วสูงในการรับสงขอมูล การเช่ือมตอโครงขายตัว
ตรวจจับแบบไรสายในระบบ Zigbee จึงเปนตัวเลือกที่
เหมาะสมสําหรับใชในการเรียนการสอนในเรื่องการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสาย ที่ใชในงานภาคอุตสาหกรรมมากกวาระบบ
การรับสงขอมูลไรสายแบบอื่น ๆ 

เมื่อพิจารณาในดานของการเลือกใชอุปกรณสําหรับการสราง
โครงขายตัวตรวจจับแบบไรสาย จากงานวิจัยของ G. Auriol, 
C. Baron [7] เรื่อง “Design lab work in telecom” ไดนําชุด
ทดลองมาใช นักศึกษา  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัย  INSA 
Toulouse จํานวน 2 คน ทําการทดลองเพื่อคนหาขอดีและ
ขอจํากัดตาง ๆ ของอุปกรณสื่อสารขอมูลแบบไรสายตาง ๆ 
เชนโมดูล FM 433 MHz และโมดูล Zigbee พบวาโมดูล FM 
433 MHz ในระหวางการรับสงขอมูลลักษณะของเครือขาย จะ
เกิดการชนกันและการสูญหายของขอมูลไดงาย ตางจากโมดูล 
Zigbee ซึ่งเปนอุปกรณที่สามารถเลือกชองทางการสงขอมูลได 
จึงลดความเสี่ยงของการชนกันของขอมูลและการสูญหายของ
ขอมูล และสามารถเช่ือมตอเปนโครงขายแบบดาว, ตนไมและ
แบบตาขายได โมดูล Zigbee จึงเปนอุปกรณที่เหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชในการสรางชุดทดลองในเรื่องโครงขายตัวตรวจจับ
แบบไรสาย ที่สามารถนําไปประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งตองการความม่ันคงในการสงขอมูลและความยืดหยุนในการ
สรางโครงขาย  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทางคณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่
จะพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการ
เรื่องระบบการส่ือสารขอมูลแบบไรสาย เพ่ือใชประกอบการ
เรียนการสอนวิชา  ปฏิบั ติการระบบโทรคมนาคมข้ันสูง 

(Advanced Telecommunication System Laboratory) ภาควิชา
ครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพ่ือใหผูศึกษาสามารถ
นําไปประยุกตใชงานเบื้องตน และถายทอดความรูใหแก
ผูสนใจในงานภาคอุตสาหกรรม 

2.  วิธีการดําเนินการวิจัย   
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาชุดปฏิบัติการและ

หาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบ
การสื่อสารขอมูลแบบไรสาย  โดยมีรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

2.1 กําหนดกรอบเน้ือหา  
ผูวิจัยทําการศึกษาหลักสูตรและแผนการสอนวิชาปฏิบัติการ

ระบบโทรคมนาคมขั้นสูง และวิเคราะหเน้ือหาที่เก่ียวของ
รวมกับอาจารยประจําวิชา ทําใหไดเน้ือหาที่มีประโยชนและ
เหมาะสมกับนักศึกษา จํานวน 3 หัวขอเรื่อง ดังน้ี 

2.1.1 คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบซิกบี 
2.1.2 การประยุกตใชงานของตัวตรวจจับไรสายใน

ระบบซิกบี 
2.1.3 การเช่ือมตอไมโครคอนโทรลเลอรกับอุปกรณ

แบบไรสาย 

2.2 ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre – 

Experimental Research) โดยใชแผนการทดลองแบบกลุม
ทดลองกลุมเดียว วัดผลหลังทดลอง (One –Shot Case Design) 
[8] ดังภาพที่ 1 

 
 
 

เมื่อ  X เปน ตัวแปรสาเหตุที่จัดกระทํา (Treatment) 
O เปน ตัวแปรผลที่ไดจากการทดสอบหลังทดลอง 

ภาพที่ 1 การศึกษาแบบกลุมเดียว One –Shot Case Design 
สมชาย [9] ไดกลาวถึง ลักษณะการทดลองของแบบแผนการ

ทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลหลังทดลองไว ดังน้ี 

 

O X
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1) เปนการศึกษาเพียง 1 กลุม 1 ตัวแปรสาเหตุ ที่ไมมีกลุม
ควบคุม  

2) มีการวัด และการสังเกตผลที่เกิดขึ้นเพียง 1 ครั้ง ที่เปน
การทดสอบหลังเรียน (Posttest) และไดกลาวไววาแบบ
แผนการทดลองน้ีสามารถนํามาใชเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของสื่อนวัตกรรมที่ไดผลิตขึ้น วามีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดหรือไม 

2.3 สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การออกแบบสรางชุดทดลองเพื่อใชในการเรียนการสอน

ตองพิจารณาองคประกอบทุก ๆ โดยมนตชัย [10] มีขั้นตอน
การดําเนินการสรางพอสรุปไดดังภาพที่ 2 

วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน

ลอกเลียนแบบหรือปรับปรุงใหงายข้ึน
ออกแบบ

มี

ไมมีศึกษาแบบจาก Catalog
เพื่อหารูปแบบท่ีใกล

กําหนดวัตถุประสงคการทดลอง

กําหนดรูปแบบของชุดทดลอง

สรางชุดถาวร

ออกแบบ

ผาน

ไมผาน
ประเมินผล

สรางตนแบบและเขียนคูมือ

ทดลองใช

 
ภาพที่ 2 ข้ันตอนการออกแบบและสรางชุดทดลอง 

 

จากขั้นตอนดังภาพที่ 2 ทําใหไดชุดปฏิบัติการแบบบูรณา
การเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ซึ่งประกอบดวย
ชุดทดลอง ใบทดลอง แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน และโปรแกรม Xbee API ที่ผานการประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไข ทําใหชุดทดลองมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

 

2.4  ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  คือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ภาควิชาครุ
ศาสตรไฟฟา ช้ันป 3 และ ป 4 โดยทําการทดลองนอกเวลา
เรียน ผูวิจัยไดสํารวจชวงเวลาที่นักศึกษาวาง และจัดชวงเวลา
การเรียน ตามความสะดวกของผูเรียน เน้ือหาการทดลอง
ประกอบดวย 3 การทดลองใหญ ใน 1 การทดลองประกอบดวย 
2-7 การทดลองยอย รวมท้ังสิ้น 14 การทดลอง การทดลองแต
ละครั้ง จะทดลองครั้งละ 1 การทดลองใหญ ใชเวลาประมาณ 
2-3 ช่ัวโมง จํานวน 3 ครั้ง และเน่ืองจากชุดทดลองมีเพียงชุด
เดียวจึงสามารถทดลองไดทีละกลุม โดยแบงนักเรียนออกเปน
กลุม ๆ ละ 2 คน จํานวน 5 กลุม โดยในขั้นการทดลอง เริ่มจาก
ผูสอนอธิบายเน้ือหาดวย Power Point เปนเวลา 15 นาที เพ่ือให
นักเรียนเขาใจเน้ือหาและการใชงานของอุปกรณ หลังจากนั้น
ใหนักเรียนทดลอง และทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละ
การทดลองใหญ โดยผูสอนสามารถใหคําแนะนําเมื่อเกิดปญหา
ตางๆ ทําใหสามารถทดลองตอไปไดอยางตอเน่ือง หลังจาก
ทดลองจบ ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือวิเคราะห
ประสิทธิภาพของชุดทดลองตอไป  

3. ผลการดําเนินงาน  
ในการวิจัยครั้งน้ี ไดดําเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเร่ืองระบบการสื่อสารขอมูล
แบบไรสาย โดยมีผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

3.1 ผลการพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเร่ืองระบบ
การสื่อสารขอมูลแบบไรสาย 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาชุดปฏิบัติการ
แบบบูรณาการเรื่องระบบการส่ือสารขอมูลแบบไรสายจํานวน 
1 ชุด ซึ่งประกอบไปดวย ใบทดลอง แบบทดสอบระหวางเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน คูมือการใชงานของชุดทดลอง ชุด
ทดลอง Xbee ชุดแสดงผลไมโครคอนโทรลเลอร และโปรแกรม 
Xbee API ดังภาพที่ 3  
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ภาพท่ี 3 ชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสาร

ขอมูลแบบไรสาย 

3.2 การวิเคราะหผลการประเมินการออกแบบชุด
ปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 

ตารางที่ 1 แสดงคาประเมินการออกแบบชุดปฏิบัติการแบบ
บูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย 
โดยผูเช่ียวชาญ 

รายการ N X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

ดานเนือ้หาของใบ
ทดลอง 

3 4.31 0.34 ดี 

ดานเทคนิคการผลิตส่ือ
ชุดทดลอง 

3 4.50 0.36 ดีมาก 

ดานเทคนิคการผลิตส่ือ
โปรแกรม 

3 4.50 0.50 ดีมาก 

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ชุด
ปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไร
สายที่ผูวิจัยออกแบบและสรางขึ้น มีคาความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาของใบทดลองอยูที่ระดับ 4.31 ดาน
เทคนิคการผลิตสื่อชุดทดลองอยูที่ระดับ 4.50 และดานเทคนิค
การผลิตสื่อโปรแกรมอยูที่ระดับ 4.50 ซึ่งสรุปไดวา ผูเช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นวาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการ
สื่อสารขอมูลแบบไรสายที่ผูวิจัยออกแบบ และสรางขึ้น ดาน
เทคนิคการผลิตสื่อชุดทดลองและดานเทคนิคการผลิตสื่อ
โปรแกรม มีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก และดานเน้ือหา 
อยูในระดับ ดี โดยมีขอเสนอแนะ คือ การอธิบาย การใชภาษา 
ความกระชับของเน้ือหา บางสวนน้ัน ยงัตองนํามาแกไข 

3.3 การวิเคราะหผลการหาคาประสิทธิภาพของชุด
ปฏิบัติการโดยกลุมตัวอยาง 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะหคาหาประสิทธิภาพของชดุปฏิบัตกิาร
แบบบูรณาการเร่ืองระบบการส่ือสารขอมูลแบบไรสาย ตามเกณฑ 
80/80 

รายการ N 
คะแนน
รวม 

คะแนน
(เฉลี่ย) 

คะแนน
(รอยละ) 

คะแนนแบบฝกหัด
ระหวางเรียน 

10 2882 288.2 96.06 

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

10 2757 275.7 91.90 

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 2 ผลคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน (ประสิทธิภาพของกระบวนการ
เรียนรู) มีคาเฉล่ียเทากับ 96.06 และผลคะแนนที่ไดจาก
แบบทดสอบหลังเรียน (ประสิทธิภาพของผลลัพธการเรียนรู) มี
คาเฉล่ียเทากับ 91.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 
สรุปไดวาชุดทดลองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค 

4. บทสรุป  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

พัฒนาชุดทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดปฏิบัติการแบบ
บูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย  ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ

 
(ก) ชุดทดลอง Xbee และชุดแสดงผล 

ไมโครคอนโทรลเลอร 
 

 
 

 

(ข) โปรแกรม Xbee API 

ชุดแสดงผลไมโครคอนโทรลเลอร

ชุดทดลอง Xbee จํานวน 4 ชุด

แสดงผลอุณหภูมิ แสดงผลการรับคาจากสวิตซ 

สวนสําหรับสงขอมูล
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วิจัยครั้งน้ี นักศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (คอบ.) ป 3 และ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ จํานวน 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ
ระบบโทรคมนาคมขั้นสูง (Advanced Telecommunication 
System Laboratory)  โดยวิธีดําเนินการวิจัย ใหกลุมตัวอยาง
ทดลองดวยชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสาร
ขอมูลแบบไรสายที่ประกอบไปดวย สื่อชุดทดลอง สื่อโปรแกรม
ที่ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญในระดับ ดีมาก และใบทดลอง
ที่ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญในระดับ ดี จากน้ันใหกลุม
ตัวอยางทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เมื่อเรียนจบบทเรียนแตละ
บทใหทําแบบทดสอบหลังเรียน และเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 96.06/91.90 เปนคารอยละ
ของคะแนนเฉล่ียที่เกิดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน คิด
เปนรอยละมีคาเทากับ 96.06 และคารอยละของคะแนนเฉล่ียที่
เกิดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละมีคาเทากับ 
91.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดอาจเกิดจาก สื่อชุดทดลองท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการประเมินผลจากผูเช่ียวชาญท้ังทางดาน
เทคนิคการผลิตสื่ อ ชุดทดลอง  ด านเทคนิคการผลิตสื่ อ
โปรแกรม และเน้ือหาของใบทดลอง  ซึ่งทางผู วิจัยไดนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข จนมีคาประเมินแตละดานอยูใน
เกณฑที่ดี รวมทั้งกลุมตัวอยางไดคัดเลือกจากผูเรียนที่มีความ
สนใจ ผูเรียนจึงมีความต้ังใจในการเรียนรู ดังน้ันชุดปฏิบัติการ
แบบบูรณาการเรื่องระบบการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย ที่ผาน
การออกแบบและสรางอยางมีระบบ เมื่อนําไปใชฝกปฏิบัติกับ
ผูเรียนที่มีความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําไดดี
จนเกิดเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน คิดเปนรอยละ
มีคาเทากับ 96.06 ซึ่งสูงกวาคะแนนทางการเรียนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน โดยคิดเปนรอยละ มีคาเทากับ 91.90 
น้ัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ทํา
หลังจากศึกษาเน้ือหาแตละเรื่องเสร็จ จึงมีเน้ือหาที่เรียนรูเพียง
เรื่องเดียวและยังอยูในเวลาที่ตอเน่ืองกัน นักศึกษามีเวลาในการ
จึงสามารถจดจําเน้ือหาได สวนแบบทดสอบหลังเรียน จะทํา

หลังจากเรียนเน้ือหาทั้งหมดเสร็จ โดยเวนระยะในการทดสอบ 
ทําใหความจํา ในเน้ือหาบางสวนลดลง ตองใชทักษะและ
ความรูที่มากขึ้นโดยสอดคลองกับผลการวิจัยของ อลงกรณ 
[11] เ รื่ อ งก าร พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภ าพ ชุดทดลอง
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
พบวาชุดทดลองมีประสิทธิภาพ 85.7/83.1 และ สุริโยทัย [12] 
เรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื่อเสริม
ทักษะวิชาปฏิบัติ พบวาชุดทดลองมีประสิทธิภาพ 82.81/82.25 
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

เน่ืองจากการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตนเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดทดลองและศึกษาเพ่ือนํามาพัฒนา ไดใช
กับกลุมตัวอยางเพียง 10 คน ขอมูลที่ไดอาจไมเพียงพอ ควรนํา
ชุดทดลองไปศึกษากับกลุมตัวอยางมากข้ึนและนําไปเปรียบเทียบ
กับวิธีวิจัยอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอโปรแกรมจําลองสําหรับวิเคราะหสายอากาศไมโครสตริปแบบแพตช ที่ผูใชสามารถออกแบบโครงสราง

สายอากาศไดตามท่ีตองการ โปรแกรมท่ีพัฒนาทํางานบนหลักการของวิธีการวนรอบของคล่ืนรวมกับทฤษฎีพ้ืนฐานของการ
ออกแบบสายอากาศแบบแพตช ซึ่งสามารถคํานวณและวิเคราะหคาสนามไฟฟา สนามแมเหล็กที่เกิดบริเวณพ้ืนที่ของสายอากาศ 
รวมไปถึงแสดงคาการสูญเสียยอนกลับ โดยโครงสรางของโปรแกรมพัฒนาผานฟงกช่ัน GUI ของโปรแกรม MATLAB® ผลการ
ทดสอบพบวาโปรแกรมสามารถจําลองและวิเคราะหคล่ืนสนามแมเหล็กไฟฟาบนสายอากาศแบบแพตชที่ความถี่ใชงาน 1.8 GHz ที่
ใหผลลัพธสอดคลองกับผลของโปรแกรม IE3D และผลการวัดสายอากาศผานเครื่องวิเคราะหโครงขาย 

คําสําคัญ: สายอากาศไมโครสตริปแบบแพตช การวนรอบของคล่ืน 

Abstract 

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

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 
การออกแบบโปรแกรมจําลองสําหรับวิเคราะหวงจร

ไมโครเวฟ สวนใหญจะใชวิธีการเชิงตัวเลขที่ใชหลักการของ
การอินทิกรัลในอากาศแบบสามมิติ ความถูกตองและความ

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

โปรแกรมจําลองสายอากาศไมโครสตริปแพตชโดยใชวิธีการวนรอบของคลื่น  
The Simulation Program of Microstrip Patch Antenna Analysis using  

Wave Iterative Method 

สุรศักดิ์  อินทรจันทร ์,  พินิจ  เนื่องภิรมย,   และสมศักดิ์  อรรคทิมากูล 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กทม. 10800 
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ออกแบบงานทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยใชระเบียบวิธีไฟ
ไนตเอลิเมนต (Finite Element Method : FEM) ซึ่งเปนวิธีการ
คํานวณโดยใชสมการเชิงอนุพันธที่ตองมีสมการควบคุมระบบ
ภายใตเง่ือนไขขอบเขต โดยแบงเปาหมายออกเปนช้ินสวนยอย
ที่เรียกวาเอลิเมนต (Element) และแตละเอลิเมนตจะเช่ือมกัน
ดวยจุดตอ (Node) แลวจึงนําสมการควบคุมระบบมาสรางเปน
สมการไฟไนตเอลิเมนตสําหรับแตละ เอลิเมนตบนโดเมน 
จากน้ันจึงแกระบบสมการดังกลาว ซึ่งจะไดผลเฉลยโดย 
ประมาณที่จุดตอบนโดเมนน้ัน [2]  

วิธีการเชิงตัวเลขแตละวิธีตางมีขอดีและขอจํากัดใน
การศึกษาและเขาถึงเพ่ือประยุกตใชงานที่แตกตางกัน จึงไดมี
นักวิจัยกลุมหน่ึงคิดคนวิธีการทางตัวเลขแบบใหมที่เหมาะ
สําหรับการวิเคราะหวงจรไมโครเวฟ ที่เรียกวาวิธีการวนรอบ
ของคล่ืน (Wave Iterative Method) เปนวิธีที่ใชหลักการของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หลักการของทฤษฎีสายสง รวมกับวิธีการ
วนรอบ (Iterative Method) ที่สามารถประยุกตใชในการ
วิเคราะหวงจรไมโครเวฟตางๆ ได เชน วงจรตัวเหน่ียวนําแบบ
กนหอย [3] วงจรกรองความถ่ีไมโครสตริป [4] และ วงจร
กรองความถี่ภายในทอนําคลื่น [5] วิธีการคํานวณแบบใหมน้ี
ใหผลที่ถูกตองและสอดคลองกับทางทฤษฎี แตยังขาดการ
พัฒนาและนําไปประยุกตใชกับวงจรไมโครเวฟที่หลากหลาย 
ดังน้ันในบทความน้ี จึงนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมจําลองที่มี
การประยุกตใชวิธีการวนรอบของคลื่นที่ปรับปรุงใหมในการ
วิเคราะหสายอากาศไมโครสตริปแบบแพตช และเปรียบผลการ
จําลองกับโปรแกรมเชิงพาณิชยตางๆ 

2. ทฤษฎีการวนรอบของคลื่น 

ทฤษฎีการวนรอบของคลื่น จะใชทฤษฎีพ้ืนฐานทางดาน
วิศวกรรมโทรคมนาคม ที่ประกอบไปดวยทฤษฎีสายสง การ
วิเคราะหโครงขายไฟฟา ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟาและ
เง่ือนไขขอบ (Boundary condition) สําหรับการวิเคราะหการ
แพรกระจายของคลื่นไปในตัวกลางตางๆ ที่ประกอบดวยคล่ืน
ตกกระทบ คล่ืนสะทอนกลับ และคล่ืนสงผาน สําหรับการ
นําไปประยุกตใชสําหรับวิเคราะหวงจรที่มีโครงสรางที่
แตกตางกัน เชน วงจรคลื่นระนาบ (Planar circuit) วงจรคลื่น

ระนาบแบบกราวดรวม (Coplanar circuit) วงจรในทอนําคลื่น 
(Waveguide) เปนตน จําเปนตองเขียนเง่ือนไขและกําหนด
ขอบเขตการคํานวณในบริเวณของพ้ืนที่ที่จํากัดที่แตกตางกัน
ไปตามโครงสรางของวงจรน้ันๆ สําหรับกรณีการวิเคราะหใน
วงจรคล่ืนระนาบ จะกําหนดใหมีคล่ืนจากแหลงกําเนิด(Planar 
source) แพรกระจายผานตัวกลางตางๆ ที่มีคุณสมบัติเปนวงจร
สายสง แลวเกิดปรากฏการของคลื่นที่มีการการตกกระทบ การ
สะทอน และการสงผานภายในกลองตัวนํา (Conductor) ที่มี
แผนวงจรตัวนําวางอยูบนฐานรอง (Substrate) ที่ทําจากวัสดุ
ไดอิเล็กตริก คล่ืนจะสะทอนกลับไปมาภายในกลองตัวนําอยาง
ตอเน่ืองและวนซ้ําๆ กัน ซึ่งสามารถคํานวณหาคาสนามไฟฟา
และสนามแมเหล็กเพ่ือนํามาใชวิเคราะหหาคาพารามิเตอร
โครงขายของวงจรในกลองตัวนําน้ันๆ น่ันเอง [6] 

 

abx

y
z

1h

2h

ˆ
TS

1r

2r

Source
Dielectric

Metal

Medium 1

Medium 2
2r

1r
1B


1A


1

2B


2A


2

 
 

ภาพท่ี 1 : โครงสรางกลองตัวนํา 
 

ภาพที่ 1 กําหนดใหพ้ืนที่ใดๆ  ที่มีคล่ืนเคล่ือนที่ผาน  มี
สมการของคลื่นในเทอมความสัมพันธของสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็ก ที่สามารถเขียนไดดังน้ี  

 

 0E Z A B 
  และ  

0

1
H A B

Z
 

   (1) 
 

เมื่อ   Z0 หมายถึง  คาอิมพีแดนซของคล่ืน  (Wave 
Impedance) E

  และ   H
  หมายถึง   สนามไฟฟาและสนาม 

แมเหล็กในแนวสัมผัสผิวสวนโคง  (Electric and Magnetic 
Tangential fields) 

2.1 สมการตัวกระทําทางขนาด (พิกเซล) 
เมื่อคลื่นตกกระทบ (A) แพรกระจายไปกระทบกับวงจร

ภายในกลองตัวนําจะเกิดการสะทอนกลับดวยคาสัมประสิทธิ์
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ของการกระจัดกระจาย (S) ดังน้ันสมการของคลื่นสะทอนกลับ 
(B) เปนดังน้ี 

 

    B S A      (2) 
 

 โครงสรางของกลองตัวนําดังแสดงในภาพที่ 1 สามารถ
กําหนดสมการเง่ือนไขขอบเพ่ือนําไปเขียนเปนคาสัมประสิทธิ์
ของการกระจัดกระจาย (Scattering parameter : S) ไดโดย
จําแนกพ้ืนที่ออกเปนพิกเซลเล็กๆ 3 สวน ไดแก พิกเซลของ
ตัวนําที่เปนโลหะ (Metal) พิกเซลของไดอิเล็กตริก (Dielectric) 
และพิกเซลของแหลงกําเนิด (Source) ดังน้ี 

 

M D SS S S S         (3) 
 

โดยที่  SM หมายถึงพารามิเตอรของกระจัดกระจาย ในสวน
พ้ืนที่ของตัวนําที่เปนโลหะ  SD หมายถึงสวนพ้ืนที่ของไดอิเล็ก
ตริก และ  SS หมายถึง สวนพ้ืนที่ของแหลงกําเนิด  ตามลําดับ 
จากน้ันนําสมการ (2) และ (3) มาเขียนรวมกันจะไดดังน้ี 

 

1 1

2 2

B AM A M B

B AM B M C

 

 

    
    

    





   (4) 

 

โดยที่    2

1 2
2

1 2

1 1
1 1

D Sn n n
A

n n n


   


  
, 

   
2

2

12

1

22
1 1

SD nn
B

n n n


  
 

   2

1 2
2

1 2

1 1
1 1

D Sn n n
C

n n n


   


  
  

และคา 1D  , 1M  , 1S   เฉพาะบนพื้นที่ในสวนของ
ตัวนํา สวนของไดอิเล็กตริก และแหลงกําเนิด ตามลําดับ 

2.2 สมการตัวกระทําทางโมด 
คล่ืนสะทอนกลับที่ไดจากการกระทําทางพิกเซล เมื่อมีการ

แพรกระจายจากจุดเริ่มตน (บริเวณพ้ืนที่ของแหลงกําเนิดใน
วงจร) จะใชสมการตัวกระทําทางโมด เพ่ือทําการแปลงกลับ
จากคล่ืนตกกระทบ ใหเปนคลื่นสะทอนกลับอีกครั้ง เพ่ือให
คล่ืนมีการวนรอบในกลองตัวนํา สําหรับสมการที่ใชตัวกระทํา
ทางโมด มีดังน้ี 

 

, ,
,

( , ) ( , )T m n m n
m n

E x y E f x y  
    (5) 

 

, , ,
,

( , ) ( , ) ( , )n m n m n m n
m n

J x y H x y a E Y f x y    
     (6) 

โดยที่  ,TE x y
 ,  ,J x y

 หมายถึง สนามไฟฟาและความ
หนาแนนของกระแสในแนวแกน x และ y ตามลําดับ, ,m nE  
หมายถึง สนามไฟฟาในโมด TE และTM, ,m nf   หมายถึง 
ฟงกช่ันพ้ืนฐานของโมด TE และ TM, ,m nY  หมายถึงแอดมิต
แตนซของโมด TE และ TM และ m, n หมายถึง ลําดับของโมด 
จากสมการที่  (5) และ (6) สามารถเขียนสมการคล่ืนตกกระทบ
ในโดเมนทางสเปกตรัมในความสัมพันธกับตัวกระทําทางโม
ดของสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับของคล่ืนไดดังน้ี 

 

, , ,

/ / /

m n m n m n

TE TM TE TM TE TM
i i ia b 

     (7) 
 

โดยที่ 0

0

1

1
mn

n n
n mn

Z Y
f f

Z Y


   


    (8) 

 

และ i หมายถึงช้ันของรอยตอที่  1  และ  2, m,n หมายถึง 
ลําดับของโมด TE และ TM และสมการแอดมิตแตนซทางโมด 
เขียนไดดังน้ี 

 

, , ,
,

m n m n m n
m n

Y f Y f    
     (9) 

 

2.3 วิธีการวนรอบของคลื่น 
การคํานวณของคล่ืนที่มีการกระทําซ้ําหรือเรียกวาวิธีการ

วนรอบของคล่ืน (Wave Iteration Method) ดังภาพที่ 2 จะอาศัย
หลักการสะทอนไปมาของคล่ืนภายในทอนําคล่ืน เริ่มตนดวย
คล่ืนที่อยูในโดเมนทางขนาดหรือพิกเซลซึ่งเปนคล่ืนที่ตกระ
ทบที่วงจรตัวนํากระทํากับคาสัมประสิทธิ์การกระจัดกระจาย 
และรวมกับคล่ืนเริ่มตนที่สงเขาไป จะไดคล่ืนที่สะทอนออกมา
จากวงจรตัวนําในโดเมนทางขนาดเชนเดียวกัน หลังจากน้ันจะ
ถูกแปลงสภาพโดยใชการแปลงฟูเรียรอยางเร็ว (Fast Fourier 
Transform) จากคล่ืนสะทอนในโดเมนทางขนาดเปนคล่ืน
สะทอนในโดเมนทางโมดหรือสเปกตรัม แลวจึงนําไปกระทํา
กับคาสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับ จะไดคลื่นที่ตกกระทบใน
โดเมนทางโมด จากน้ันนําคล่ืนที่ไดแปลงกลับจากโดเมนทาง
โมดเปนโดเมนทางขนาด โดยใชการแปลงผกผันของฟูเรียร
อยางเร็ว จะไดเปนคล่ืนที่ตกกระทบ แลวจึงทําการตรวจสอบ
การลูเขาของคําตอบ ถาผลลัพธไมลูเขา คล่ืนทั้งหมดจะเกิดการ
ยอนกลับไปวนรอบใหม เสมือนกับคล่ืนมีการแพรกระจาย
กลับไปกลับมาในกลองตัวนํา น่ัน เอง  สุดท ายสามารถ
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คํานวณหาคาสนามแมเหล็กไฟฟา และคาพารามิเตอรโครงขาย
ของวงจรท่ีออกแบบตอไป 

 

-1FFT

Result , , , ,E H S Y Z

 
 

ภาพท่ี 2 : กระบวนการของวิธีการวนรอบของคล่ืน 
 

การพัฒนาและออกแบบโปรแกรมจําลองในบทความน้ี 
มุงเนนการวิเคราะหสายอากาศไมโครสตริปแพตช [7] ที่
ทํางานภายใตฟงกช่ัน GUI ของโปรแกรม MATLAB ตัว
โปรแกรมท่ีออกแบบมีลักษณะเปนหนาตางที่ผูใชสามารถ
ออกแบบโครงสราง ของวงจรสายอากาศที่ตองการจากนั้น
คํานวณและแสดงคาที่วิเคราะหไดผานบนหนาจอในรูปของ
กราฟก เชน รูปรางสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก คาการสูญเสีย
ยอนกลับ รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 3  

 

 
 

ภาพท่ี 3 : โปรแกรมจําลองสายอากาศไมโครสตริปแพตช 

3. ผลการวิจัย  
3.1 ผลการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช 
การทดสอบโปรแกรมสําหรับออกแบบสายอากาศไมโคร 

สตริปแพตชน้ี กําหนดความถ่ีใชงานที่ 1.8 GHz ไดสรางบน
วัสดุฐานรอง FR-4 ที่มีคาไดอิเล็กตริกของซับสเตรท  r

เทากับ 4.6 ความสูงของฐานรองมีคาเทากับ 1.6 มิลลิเมตร 
ไดผลการออกแบบแสดงดังภาพที่ 4  

 

 
 

ภาพท่ี 4 : สายอากาศไมโครสตริปตแพทช ที่มีคา Wp = 49.8 มม.  
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
มีคาแมนยําทุกครั้งเมื่อปรับเปล่ียนยานความถ่ีที่ตองการใชงาน 

3.2 ผลการจําลองคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
โปรแกรมจําลองที่ใชหลักการของวิธีการวนรอบของคลื่น 

ที่พัฒนาขึ้น สามารถวิเคราะหรูปรางของสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กที่ปรากฏบนโครงสรางของสายอากาศ ดังแสดง
ในภาพที่ 5 เปนการคํานวณสนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นในแตละ
รอบของการคํานวณ (Iteration) ที่พบวามีคาความหนาแนน
ของกระแสไฟฟาบนพ้ืนที่ของแผนตัวนํา มีการแพรกระจายที
ละเล็กทีละนอยในแตละรอบของการคํานวณ และจะมีคา
ถูกตองเมื่อจํานวนรอบลูเขาสูคําตอบ (ประมาณ 200 รอบ) และ
ทํานองเดียวกันกับสนามไฟฟาที่มีการแพรกระจายออกจาก
รอบๆ ของขอบแผนตัวนําและมีคาลดลงเมื่อหางออกไป ดัง
แสดงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงคาของสนามทั้งสองในแต
ละจํานวนรอบในภาพที่ 5 (ก) ถึง (ง) 
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ภาพท่ี 5 : สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาที่เกิดขึ้นบนสายอากาศ 
แบบแพตช ณ รอบการคํานวณท่ี 1,5,10 และ 200 ตามลําดับ 

 

3.3 ผลการวิเคราะหคาการสูญเสียยอนกลับ 
 

38.5mm

49.8mm

48.2mm

59.4mm

22.4mm

3mm

 
 

ภาพท่ี 6 : ผลการเปรียบเทียบคาการสูญเสียยอนกลับ 
 

การเปรียบเทียบคาการสูญเสียยอนกลับของสายอากาศ ไม
โครสตริปแบบแพตช ดังภาพที่ 6 พบวาจากผลการจําลองโดย
โปรแกรมจําลองที่ใชวิธีการวนรอบของคล่ืนที่พัฒนาขึ้น มีการ
ตอบสนองความถ่ีใชงานเทากับ 1.8 GHz มีความกวางแถบของ

การแผพลังงานที่ระดับ –3 dB เทากับ 150 MHz และมีผลลัพธ
ที่ใกลเคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจําลองดวยโปรแกรม 
IE3D และผลจําลองที่ไดมีความสอดคลองกับผลการวัดดวย
เครื่องวิเคราะหโครงขายจากวงจรจริงที่สรางขึ้น 

4. สรุปผล 

บทความน้ีนําเสนอการพัฒนาโปรแกรมจําลองที่ทํางาน
ภายใตวิธีการวนรอบของคลื่น  ที่พบวาสามารถวิเคราะห
สายอากาศไมโครสตริปแบบแพตชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถแสดงรูปคล่ืนของสนามแม เหล็กไฟฟาไดอยาง
เที่ยงตรงสอดคลองกับทฤษฎีของสายอากาศ และผลการจําลอง
มีความสอดคลองกับโปรแกรม IE3D และการวัดดวยเครื่อง
วิเคราะหโครงขาย ดังน้ันโปรแกรมดังกลาวสามารถนําไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ 
และใชในการวิเคราะหสายอากาศตามความตองการของ
ผูใชงานได 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายออกแบบและสรางโมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีกรอบความถี่

ตามมาตรฐานอยูที่ 87.5 MHz - 108 MHz โดยสังเคราะหความถี่ของแตละสถานีหางกันสเต็ปละ 250 KHz ตามมาตรฐานของการสง
วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม การสังเคราะหความถี่ครั้งน้ีใชหลักการของเฟสล็อกลูป โดยกลไกการทํางานของระบบจะถูกบรรจุ
อยูภายในชิป SAA1057 การกําหนดคุณสมบัติการทํางานของระบบไดโดยการใชไมโครคอนโทรลเลอร ทําหนาที่เปนตัวสงคาของ
ระบบเฟสล็อกลูป ตลอดจนควบคุมการแสดงผลบนจอเอลซีดี ในสวนของวงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดัน (VCO : voltage 
control oscillator) ซึ่งไมไดถูกบรรจุไวในชิป จึงไดทําการออกแบบสรางขึ้นมา วงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดันที่ออกแบบ
สามารถสรางความถี่ครอบคลุมความถี่ที่ใชงาน  หลังจากการวัดและทดสอบการสังเคราะหความถี่พบวาโมดูลสังเคราะหความถี่
สําหรับวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

คําสําคัญ: การสังเคราะหความถี่ วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม วงจรกําเนิดความถี่ควบคุมดวยแรงดัน 

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 voltage-

controlled 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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1. บทนํา 
ปจจุบันการสื่อสารที่ใชการสังเคราะหความถ่ีในการรับสง

ขอมูลขาวสาร มีบทบาทสําคัญมาก ไมวาจะเปน ระบบวิทยุ 
ระบบโทรทัศน ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ หรือเครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหม  ลวนแตอาศัยหลักการพ้ืนฐานทางความถ่ี ซึ่งวิธีการ
ในการสงขอมูลไปกับความถ่ีน้ัน   หากเปนการมอดูเลตแบบ
แอนาลอก การมอดูเลตแบบเอฟเอ็มเปนระบบที่ไดรับความ
นิยมมากเน่ืองจากประสิทธิภาพ ความคมชัดของเสียงที่ ซึ่งแต
กอนน้ันการสรางเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มจะ
อาศัยทฤษฎีการสรางอยู 2 วิธี คือ 1) วิธีของของอารมสตรอง 
เปนการสงยานกวาง (WBFM : wide band frequency 
modulate) ที่ไดจากการสรางแบบยานแคบ (NBFM : narrow 
band frequency modulate) กอน โดยการสรางความถ่ีที่
คล่ืนพาหตํ่า แลวเพ่ิมความถ่ีโดยใชวิธีทวีคูณความถ่ี (frequency 
multiplication) และลดคลื่นพาหลง โดยใชวิธีลดความถี่ (down 
converter) เพ่ือใหไดความถ่ีที่ตองการ ซึ่งวงจรของอารมสตอง
น้ัน  มีขอเสียตรงที่หากตองการเปล่ียนแปลงความถ่ีคล่ืนพาห
ในการสง จะตองเปล่ียนแปลงและออกแบบวงจรใหมเกือบ
ทั้งหมด หากจะเปล่ียนที่ตัวคริสตอลในวงจรเพียงอยางเดียวน้ัน 
อาจทําไดยากมาก เน่ืองจากตองทําการฝนคริสตอลจนกวาที่จะ
ไดความถ่ีตามท่ีตองการ 2) วิธีสรางสัญญาณเอฟเอ็มแบบตรง 
ซึ่งโดยทั่วไปสวนใหญจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนพ้ืนฐาน 
วงจรเหลาน้ีก็มีประสิทธิภาพไมดีพอที่จะผลิตคล่ืนพาหไดอยาง
มีเสถียรภาพ เพราะการเปล่ียนแปลงความถี่คล่ืนพาหของ
คริสตอลทําไดยาก  หากตองการวงจรเอฟเอ็มที่สามารถแกไข
ปญหาทั้งสองน้ีไดและไดรับความนิยมสูงในปจจุบันคือ วงจร
เอฟเอ็มที่หลักการของการสังเคราะหความถี่ที่เรียกวาเฟสล็อก
ลูป เปนวงจรท่ีมีการเอาสัญญาณเอาตพุตมาปอนกลับเพ่ือ
เปรียบเทียบกับสัญญาณอินพุต ซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐานของ
ระบบควบคุม ทําใหความถ่ีที่ออกไปน้ันมีความเที่ยงตรง จึงทํา
ใหวงจรมีประสิทธิภาพดีพอที่จะผลิตหรือควบคุมความถี่ได
อยางมีเสถียรภาพ และหากตองการเปล่ียนความถี่ใหมก็
สามารถเปลี่ยนไดโดยการกําหนดคาการหารของวงจรภายใน
วงจรเฟสล็อกลูป ก็สามารถสังเคราะหความถ่ีใหมไดตามความ
ตองการโดยไมตองเปล่ียนช้ินสวนของอุปกรณใหยุงยาก 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
2.1 ออกแบบสรางโมดูลสังเคราะหความถ่ีสําหรับวิทยุ 

กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม โดยประยุกตใชวิธีการเฟสล็อกลูป  
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองลดการนําเขาซึ่งอุปกรณ

สังเคราะหความถ่ีสวนมากนําเขาจากตางประเทศ 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

3.1 หลักการของเฟสล็อกลูป 
โมดูลที่ออกแบบน้ี  ใชหลักการสังเคราะหความถี่แบบ

เฟสล็อกลูป ดังมีแผนภาพบล็อกพ้ืนฐานดังภาพที่ 1 

 
เฟสล็อกลูปเปนระบบท่ีควบคุมใหวงจรออสซิเลเตอรมี

ความถ่ีหรือเฟสเปล่ียนแปลงไปตามความถ่ีหรือเฟสของ
สัญญาณอางอิงภายนอกเฟสล็อกลูป ซึ่งประกอบดวยภาคที่
สําคัญ 3 ภาค ภาคเทียบเฟสหรือเฟสดีเทกเตอร (phase 
detector) ภาคลูปฟลเตอร (loop filter) และภาคกําเนิดความถ่ี
ควบคุมดวยแรงดัน(VCO)  เมื่อมีสัญญาณความถ่ีอางอิงเขามาที่
อินพุตภาคเทียบเฟสทําหนาที่เปรียบเทียบเฟสระหวางสัญญาณ
อางอิงกับสัญญาณ VCO เอาตพุตที่ไดจากภาคเฟสดีเทกเตอร 
จะมีแรงดันที่มีแอมพลิจูดเปนสัดสวนกับผลตางในเฟสของ
สัญญาณทั้งสองที่ทําการเปรียบเทียบ แรงดันผลตางน้ีปอนไป
ให ว งจร ลูปฟ ล เตอร สร า งแรง ดัน  เ พ่ื อส ง ไปควบ คุม
ออสซิลเลเตอรของ VCO เมื่อลูปอยูในสภาวะล็อกความถ่ีของ 
VCO จะเทากับความถ่ีของสัญญาณทางอินพุตพอดี  

3.2 การใชเฟสล็อกลูปเปนตัวสังเคราะหความถี่ 
จากภาพที่ 2 สามารถกําหนดความถ่ีขาออกได เพียงแตเพ่ิม

วงจรหารซึ่งต้ังตัวหารได หรือเปนวงจรหารชนิดโปรแกรมได 
โดยความถ่ีขาออกจะมีคาเปน     

fo =   Nfr     (1) 

ภาพท่ี 1:  หลักการพื้นฐานของการสังเคราะหความถี่            
แบบเฟสล็อกลูป 
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จากภาพที่ 2 อาจปรับปรุงใหมีพรีสเกลเพ่ือใหสะดวกตอ
การนําไปใชงานดังภาพที่ 3 

 

 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย   
4.1 การออกแบบโมดูล 
สําหรับครั้งน้ีผูวิจัยประยุกตใชหลักการของเฟสล็อกลูป

โดยเลือกใชชิปเฟสล็อกลูปรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรโดย
จัดวงจรใหระบบทํางานไดดวยตัวเองลักษณะของสมองกลผัง
ตัว โดยไมโครคอนโทรลเลอรจะทําหนาที่กําหนดคาใหกับ
วงจรหารชนิดโปรแกรมได เพ่ือเปนตัวกําหนดความถี่ของการ
สังเคราะหความถ่ี ซึ่งถาตองการเปล่ียนความถ่ีใหมสามารถทํา
ไดดวยการโปรแกรมการหารใหมโดยไมตองเปลี่ยนฮารดแวร  

4.2 สวนประกอบของวงจรในโมดูล 
โมดูลที่ออกแบบน้ี  ใชหลักการสังเคราะหความถี่แบบ

เฟสล็อกลูป ดังมีแผนภาพบล็อกดังภาพที่ 4 แบงออกเปน 4 
สวนใหญๆ คือ สมองกลฝงตัวหรือไมโครคอนโทรเลอร ชิปที่
ทําหนาที่สังเคราะหความถ่ี ลูปฟลเตอร และภาคกําเนิดความถ่ี
ที่ควบคุมดวยแรงดัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5: วงจรสวนควบคุมการสังเคราะหความถี่และลูปฟลเตอร 
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ภาพท่ี 4: แผนภาพบล็อกโมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุกระกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

ภาพท่ี 3: วงจรเฟสล็อกลูปแบบพรีสเกลเลอร 

ภาพท่ี 2: การเพิ่มวงจรหารซึ่งต้ังตัวหารไดจะทําให  
สามารถกําหนดความถ่ีขาออกได 
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4.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร จะทําหนาที่สงคาใหชิป

เฟส ล็อกลูปเพ่ือกําหนดการหารเพ่ือใหระบบสังเคราะหความถ่ี
ขึ้นมาตามกําหนด ทั้งน้ีหากตองการเปล่ียนความถ่ีก็สามารถทํา
ไดในขั้นตอนของการโปรแกรมความท่ีที่ ไดจากระบบ
กําหนดใหมีความถ่ีเดียวสอดคลองกับขอกฎหมาย และยังทํา
หนาที่ในการแสดงคาของความถ่ีที่สังเคราะหขึ้นมาที่จอ  

4.2.2 ชิปเฟสล็อกลูป เพ่ือใหมีความสะดวกในการ
ออกแบบและทําใหโมดูลมีขนาดกระทัดรัด ผูวิจัยเลือกใชชิป
เฟสล็อกลูป SAA1057 ซึ่งชิปดังกลาวน้ีจะรวมเอาสวนสําคัญ
ของการสังเคราะหความถี่ไดแก วงจรสรางความถี่อางอิง (fr) 
พรีสเกลเลอร วงจรการหารชนิดโปรแกรมได วงตรวจตรวจ
เฟสสัญญาณหรือวงจรเปรียบเทียบเฟส จึงทําใหสะดวกตอการ
ออกแบบระบบ 

4.2.3 ลูปฟลเตอร ทําหนาที่เปนวงจรกรองความถ่ีตํ่า
เพ่ือสรางแรงดัน VT สงไปควบคุมการกําเนิดความถ่ี 

4.2.4 ภาคกําเนิดความถ่ีชนิดควบคุมดวยแรงดัน ภาคน้ี
แสดงไวในภาพท่ี 6 วงจรถูกออกแบบมาใหครอบคลุมความถ่ี
ของวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 87.50 MHz ถึง 108.00 
MHz นอกจากการกําเนิดความถ่ีแลว ยังรวมเอาวงจรสวนของ
การมอดูเลตเขาไวอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7: โมดูลที่ออกแบบสราง 

ภาพท่ี 6: วงจรกําเนิดความถ่ีควบคุมดวยแรงดัน (voltage control oscillator) 
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5. ผลการดําเนินงาน 

เมื่อดําเนินการออกแบบและสรางโมดูลเรียบรอยแลวการ
ทดสอบการกําเนิดความถ่ีของ VCO โดยการจําลองการปอน
Tuning Voltage จากภายนอก ผลการทดสอบพบวา VCO 
สามารถกําเนิดความถี่ไดระหวาง 86 MHz ถึง 120 MHz ดัง
แสดงในภาพที่ 8 

 

การทดสอบความถ่ีที่ไดจากการสังเคราะหความถ่ี ไดทํา
การโปรแกรมใหสามารถสังเคราะหความถ่ีตางๆ แลววัด
ความถ่ีที่สังเคราะหไดดวยเครื่องวัดความถ่ี ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ทดสอบการสังเคราะหความถี่ดวยเคร่ืองวัดความถี ่

การสังเคราะหความถี่ของโมดูล การสังเคราะหความถี่ของโมดูล 

ความถี่สังเคราะห
(MHz) 

ความถี่ที่วัดได
(MHz) 

ความถี่สังเคราะห
(MHz) 

ความถี่ที่วัด
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 

 

ตารางที่ 1(ตอ)  

การสังเคราะหความถี่ของโมดูล การสังเคราะหความถี่ของโมดูล 

ความถี่สังเคราะห
(MHz) 

ความถี่ที่วัดได
(MHz) 

ความถี่สังเคราะห
(MHz) 

ความถี่ที่วัด
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   

 

ภาพท่ี 8: กราฟการกําเนิดความถ่ีของ VCO 
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การทดสอบสัญญาณที่ไดจากการสังเคราะหความถ่ี ดวย
เครื่องวัดสัญญาณ รูปสัญญาณที่ไดจากเคร่ืองวัดสัญญาณ 
แสดงไวในภาพท่ี 9 และภาพที่ 10 

 
 

 
 
 
 

6. สรุป 

จากการทดสอบโมดูลสังเคราะหความถี่สําหรับวิทยุ 
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็มที่สรางขึ้นสามารถสังเคราะหความถ่ี
ไดครอบคลุมกับยานความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 
ต้ังแต 87.50 MHz ถึง 108.00 MHz โดยความถี่ที่สังเคราะห
ขึ้นมามีเสถียรภาพทางความถี่ มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถ
นําไปตอยอดการวิจัยเพ่ือใช เปนช้ินสวนในการประกอบ
เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ผู วิจัยขอขอบคุณผู เ ก่ียวของในคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ที่สนับสนุนดาน
หองปฏิบัติการในการทําการวิจัยครั้งนี้จนสัมฤทธิ์ผล 
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ภาพท่ี 10: แสดงการสังเคราะหสัญญาณความถี่ 108.00 MHz 

 

ภาพท่ี 9: การสังเคราะหสัญญาณความถ่ี 88.00 MHz 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีนําเสนอการวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถ่ีในทอนําคล่ืนไมโครเวฟแบบสี่เหลี่ยมโดยใชวงจรชองแคบชนิด

ตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุตอขนานกัน (Resonant Iris Circuit) การวิเคราะหจะใชวิธีการคํานวณแบบวนรอบของคล่ืนซึ่งจะ
คํานวณหาคาขนาดของคล่ืนบนพ้ืนที่พิกเซลของวงจรชองแคบ และโดเมนทางความถ่ีหรือโหมดที่แพรกระจายในอากาศ โดยใช

รูปแบบของการแปลงสภาพของโหมด-พิกเซลอยางเร็ว (Fast Mode-Pixel Transform) ที่สรางเปนโปรแกรมการจําลอง เรียกวา
โปรแกรม Waveguide Circuit Design ที่แบงการทํางานออกเปน 3 สวน ประกอบดวยสวนรับขอมูล สวนประมวลผล และสวน

แสดงผล โครงสรางของโปรแกรมจะมีลักษณะเปนหนาตางเมนูที่ทํางานภายใตฟงกช่ัน GUI (Graphic User Interface) ของ
โปรแกรม MATLAB�  เพ่ือวิเคราะหหาคาโครงขายพารามิเตอรตางๆ ของวงจรชองแคบภายในทอนําคล่ืน จากน้ันไดออกแบบและ
สรางวงจรกรองความถี่เพ่ือทดสอบการทํางาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซภายในทอนํา

คล่ืนแบบสี่เหลี่ยมมีความสอดคลองกับโปรแกรมจําลอง 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 

การวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถ่ีในทอนําคล่ืน 
โดยใชวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซดวยวิธีการวนรอบของคลื่น 

Analysis and Design of Waveguide Filter Using Resonant Iris  
Circuit with Wave Iterative Method 

ศรัณย ชูคดี1, ธภัทร ชัยชูโชค1, พินิจ  เนื่องภริมย 2 และ สมศักดิ์  อรรคทิมากูล2 

1โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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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. 

1. บทนํา 
ปจจุบันการวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถ่ียาน

ไมโครเวฟมีความสําคัญตอการใชงานในระบบสื่อสารเปน
อยางมากและเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและ
พัฒนามาอยางตอเน่ือง ซึ่งวงจรกรองความถ่ีในทอนําคล่ืนเปน
สวนหน่ึงที่มีนักวิจัย [1-3] ใหความสนใจในการวิเคราะหและ
ออกแบบเพ่ือใหไดโครงสรางของวงจรท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงานในภาคอุตสาหกรรม สําหรับการ
วิเคราะหวงจรกรองความถ่ีดังกลาวมีอยูหลายวิธี เชน วิธี Mode 
Matching Method (MMM) [4], Finite Differential Time 
Domain (FDTD) [5], Moment Method [6] เปนตน โดยแตละ
วิธีมีขอดีและขอจํากัดในการใชงาน และความยุงยาก ซับซอน
ในการคํานวณที่แตกตางกัน ซึ่งในปจจุบันไดมีการนําวิธีการ
คํานวณทางคณิตศาสตรตางๆ เหลาน้ีมาสรางเปนโปรแกรม
สําเร็จรูปที่รูจักกันทั่วไป ไดแก โปรแกรม CST Microwave 
Studio®, โปรแกรม GWT (Guide Wave Technology) [7]  
ปญหาสําคัญที่พบไดแกผูที่สนใจสวนใหญไมสามารถศึกษา
และเขาใจถึงรายละเอียดภายในโครงสรางของโปรแกรม
เหลาน้ันได ตลอดจนราคาของโปรแกรมท่ีสูงมาก ดังน้ันผูวิจัย
จึงมีแนวคิดในการศึกษา ออกแบบและพัฒนาวิธีการคํานวณ
แบบใหมเพ่ือสรางเปนโปรแกรมจําลองที่สามารถวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรกรองความถี่ภายในทอนําคล่ืน โดยใชทฤษฏี
ของคล่ืน (Wave Theory) ที่แพรกระจายและเคล่ือนที่ไปมาซ้ําๆ 
กันหรือแบบวนรอบ (Iterative Method)  ภายในทอนําคล่ืน ที่
สามารถคํานวณหาขนาดของคลื่นตกกระทบ คล่ืนสะทอนกลับ 
และคล่ืนสงผานบนพ้ืนที่ของแผนตัวนํา หลังจากน้ันวิเคราะห
หาพารามิเตอรของโครงขาย เพ่ือหาคุณสมบัติทางไฟฟาของ
วงจรตัวนําภายในทอนําคล่ืน 

สําหรับในบทความน้ี ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหโดยใช
วิธีการวนรอบของคล่ืน [8] ที่อาศัยหลักการทฤษฎีสายสง และ

ทําการออกแบบและสรางวงจรกรองความถ่ีที่ใชวงจรชองแคบ
ชนิดตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุตอขนานกัน (Resonant) เพ่ือ
ทดสอบผลของการตอบสนองทางความถ่ี โดยการใชโปรแกรม
จําลองเชิงพาณิชย CST Microwave Studio® และใชเครื่อง
วิเคราะหโครงขาย ซึ่งผลท่ีไดสามารถนําไปพัฒนางานดานการ
ออกแบบวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ สําหรับระบบการ
สื่อสารผานดาวเทียม และประยุกตใชในภาคการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมทางดานโทรคมนาคมตอไป 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหคุณสมบัติของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาของ
วงจรกรองความถ่ีในทอนําคล่ืน จะประกอบไปดวยโหมด TE 
และ TM การคํานวณที่ใชสวนใหญน้ัน เปนการหาคาในรูปของ
โดเมนทางสเปกตรัม (Spectral Domain) ดังน้ันในงานวิจัยน้ีได
ศึกษาวิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิเคราะหโครงสรางวงจรกรอง
ความถ่ีอยางงายโดยมีทฤษฎีที่จําเปนดังน้ี 

2.1 สมการคล่ืน (Wave Equation) 
 กําหนดใหพ้ืนที่ใดๆ ที่มีคลื่นเคล่ือนที่ผาน สมการ

ความสัม พันธของค ล่ืนแม เหล็กไฟฟ าในเทอมของค า
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็กสามารถเขียนไดดังน้ี 

 0

0

1

2
A E Z H

Z
 

  
           (1) 

 0

0

1

2
B E Z H

Z
 

  
           (2) 

โดยที่ A


 คือ คล่ืนตกกระทบ และ B


 คือ คล่ืนสะทอน
กลับ E


 และ H


 แทนเวกเตอรสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก

ตามลําดับ และ 0Z  คือ อิมพีแดนซคุณลักษณะของคล่ืน  

สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพันธของคล่ืนสนามไฟฟา
และสนามแมเหล็กตามขวางภายในทอนําคลื่นแบบสี่เหล่ียม
สามารถกําหนดขอบเขตในบริเวณรอบๆ วงจรตัวนําไดดังน้ี 

ก. กรณีของผนังไฟฟา (Electric Wall) 
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เปนการกําหนดใหรอบๆ ตัวนําเปนผนังไฟฟาที่วิเคราะห
ไดเปนวงจรของตัวเหน่ียวนํา แสดงดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพท่ี 1  ผนังไฟฟารอบๆ ตัวนํา 
จากภาพที่ 1 สมการของคล่ืนตามขวางในทอนําคล่ืนที่มี

ผนังไฟฟา (Electric Wall) สําหรับโหมด TE มีดังน้ี 

( , ) cos sinx x y x

m x n y
E K

a b
          

   


  (3) 

( , )  sin cosy x y y

m x n y
E K

a b
          

   


    (4)   

โดยที่  คือสมการในรูปของโหมด TE และ K เปนคาคงที่
ในทิศทางของแกน x และแกน y ดังน้ี 

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

x x

2 2

y

K , K

K , K

ab abTE TM

m n m n
a b a b

ab abTE TM
y

m n m n
a b a b

n m

b a

m n

a b

 

 

 
 


 

 

 

เมื่อกําหนดให 1   โดยที่ , 0m n   และ 2  โดยที่ 

, 0m n   
ข .  กรณีของผนังไฟฟ าและผนังแม เห ล็ก  (Electric-

Magnetic Wall) 
เปนการกําหนดใหรอบๆ ตัวนําเปนผนังไฟฟาและผนัง

แมเหล็กที่วิเคราะหไดเปนวงจรของตัวเก็บประจุ โดยแสดงดัง
ภาพท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี 2  ผนังไฟฟาและผนังแมเหล็กรอบๆ ตัวนํา 

 สําหรับฟงกชันพ้ืนฐานของโหมด TM สมการของคล่ืนที่มี
ผนังไฟฟาและผนังแมเหล็ก แสดงดังภาพที่ 2 มีดังน้ี 

 

α
( , ) K sin sinx x y x

m x n y
E

a b
         

   


  (5) 

 

α
( , ) K cos cosy x y y

m x n y
E

a b
         

   


  (6) 

 

โดยที่  คือสมการในรูปของโหมด TM และ K เปนคาคงที่ใน
ทิศทางของแกน x และแกน y ดังน้ี 

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

x x

2 2

y

K , K

K , K

ab abTE TM

m n m n
a b a b

ab abTE TM
y

m n m n
a b a b

n m

b a

m n

a b

 

 

 
 


 

 

          

 

เมื่อกําหนดให 1   โดยที่ , 0m n  และ 2  โดยที่ 

, 0m n   
 

2.2 วิธีการคํานวณแบบวนรอบของคล่ืน 
หลักการของการคํานวณคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่แพรกระจาย

ในทอนําคลื่นโดยใชวิธีการวนรอบของคล่ืนจะมีกระบวนการ
ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งจะอาศัยการคํานวณขนาดและทิศทาง
ของคลื่นตกกระทบ (Incident Wave) คล่ืนสะทอน (Reflected 
Wave) และคล่ืนสงผาน (Transmitted Wave) ที่แพรกระจาย
ผานวงจรชองแคบ โดยท่ีวงจรชองแคบจะคํานวณขนาดของ
คล่ืนในโดเมนทางพิกเซล (Real Domain) สําหรับคล่ืนที่
เคลื่อนที่ในตัวกลางที่เปนอากาศวางจะคํานวณในโดเมนทาง
โหมด (Spectrum Domain) โดยใชการแปลงสภาพฟูเรียรอยาง
เร็วทางโหมด (Fast Fourier-Mode Transform) ในการเปลี่ยน
สภาพระหวางโดเมนทั้งสอง ซึ่งสงผลทําใหการคํานวณรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นและสามารถแสดงรูปคล่ืนของสนามแมเหล็กไฟฟาที่
ปรากฏบนพ้ืนผิวของวงจรชองแคบไดอีกดวย 
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xy xyB S A      

  1 /_ TE TM
xy mnA FFT Mode A

       

/ / /TE TM TE TM TE TM
mn mn mnA B           

 / _TE TM
mn xyB FFT Mode B      

 
 

ภาพท่ี 3 ไดอะแกรมวิธีการวนรอบของคล่ืน 

3. ผลการวิจัย 
ผลของงานวิจัยที่นําเสนอในบทความน้ี จะประกอบดวย

สวนแรกเปนการวิเคราะหวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซในทอ
นําคล่ืนแบบสี่เหลี่ยมดวยโปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit 
Design ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นโดยใชวิธีการคํานวณแบบ
วนรอบของคล่ืนเปรียบเทียบกับโปรแกรมจําลองสําเร็จรูปใน
เชิงพาณิชย CST Microwave Studio® ภายใตการจําลองการ
ทํางานในสภาพของโครงสรางเดียวกันที่มีแหลงจายพลังงาน
ของคลื่นในโหมดพ้ืนฐาน  10TE ที่กําหนดใหมีการแมทช่ิง
ทางโหมดที่ทางเขาและทางออกของทอนําคล่ืน และสวนที่สอง
เปนการออกแบบวงจรกรองความถี่ในทอนําคล่ืนที่ใชชองแคบ
แบบเรโซแนนซโดยใชโปรแกรมจําลอง CST Microwave 
Studio® โดยการกําหนดใหใชสายอากาศแบบโมโนโพลวางอยู
ที่ตําแหนงหางจากผนังปลายปดของพอรตทางเขาและทางออก
ประมาณ 4

  เปนแหลงจายพลังงานและสรางช้ินงานจริงเพ่ือ

ทดสอบผลการทํางาน โดยผลของการวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 
3.1 การวิเคราะหวงจรชองแคบเรโซแนนซในทอนําคล่ืน

แบบสี่เหลี่ยม  
เปนการวิเคราะหวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซเพียงตัว

เดียว โดยใชโปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit Design ที่
ผู วิจัยพัฒนาขึ้น กําหนดใหจายพลังงานของคล่ืนในโหมด
พ้ืนฐาน  10TE ในวงจรทดสอบท่ีมีความกวาง (a) เทากับ 2.4 
เซนติเมตร และความสูง (b) เทากับ 1.8 เซนติเมตร สวนของ
วงจรชองแคบสี่เหลี่ยมมีความกวางเทากับ 0.9 เซนติเมตร และ
ความสูงเทากับ 0.675 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 4 

 


 

 

ภาพท่ี 4 วงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ 
ภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลของการตอบสนองทาง

ความถ่ีในชวง 10 - 18 GHz ระหวางโปรแกรมจําลอง 
Waveguide Circuit Design และโปรแกรมจําลองเชิงพาณิชย 
CST Microwave Studio® ไดผลการตอบสนองเปนวงจรกรอง
ผานแถบความถ่ีที่มีความถ่ีคัตออฟดานลาง (Lower Frequency) 
เทากับ 13.14 GHz ความถ่ีคัตออฟดานบน (Upper Frequency) 
เทากับ 16.12 GHz และความถ่ีกลางท่ี 14.63 GHz มีความกวาง
ของแบนดวิธทเทากับ 2.98 GHz จากการเปรียบเทียบผลการ
จําลองกับโปรแกรมจําลองเชิงพาณิชย CST Microwave 
Studio® จะใหผลลัพธที่มีความสอดคลองกัน โดยคาความ
คลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางทั้งสองโปรแกรมมี
คาประมาณ 3.54 เปอรเซ็นต 

 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 6  คารีแอคแตนซของวงจรชองแคบเรโซแนนซ 
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ภาพที่ 6 แสดงคารีแอคแตนซของวงจรชองแคบแบบ        
เรโซแนนซดวยโปรแกรมจําลอง Waveguide Circuit Design 
โดยกําหนดคาความกวางของวงจรชองแคบ 0.375 0.625d

a    
ที่ความถ่ีต้ังแต 10 - 18 GHz ผลลัพธที่ไดมีความสอดคลองกัน
กับคาทางทฤษฎี 

ภาพที่ 7 แสดงคาสนามไฟฟาของวงจรชองแคบสี่เหลี่ยม 
(Resonant) ซึ่งจะเห็นไดวามีคามากที่สุดที่บริ เวณรอยตอ
ระหวางแผนตัวนําด านในและบริ เวณชองว างทางดาน
แนวนอนของทอนําคล่ืน และบริเวณพ้ืนผิวแผนตัวนําของวงจร
ชองแคบจะไมปรากฏคาของสนามไฟฟาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีความ
สอดคลองกับทฤษฎีของสนามแมเหล็กไฟฟา 
 

 
 

ภาพท่ี 7 รูปคล่ืนสนามไฟฟาบนวงจรชองแคบสี่เหลี่ยม 
 

 
 

ภาพท่ี 8 รูปคล่ืนของสนามแมเหล็กในชองแคบ 
ภาพท่ี 8 แสดงคาสนามแมเหล็กของวงจรชองแคบสี่เหลี่ยม 

(Resonant) ซึ่งจะเห็นไดวามีคามากที่สุดที่บริ เวณรอยตอ
ระหวางแผนตัวนําดานในและบริเวณชองวางทางดานแนวต้ัง

ของทอนําคล่ืน และบริเวณพื้นผิวแผนตัวนําของวงจรชองแคบ
จะมีคาของสนามแมเหล็กปรากฏอยูในปริมาณที่นอยมากๆ ซึ่ง
มีความสอดคลองกับทฤษฎีของสนามแมเหล็กไฟฟา 

3.2 การออกแบบวงจรกรองความถี่โดยใชชองแคบแบบ    
เรโซแนนซ 

ผูวิจัยไดทําการออกแบบวงจรกรองความถี่ภายในทอนํา
คล่ืนแบบสี่เหลี่ยมโดยใชชองแคบแบบเรโซแนนซโดยไดทํา
การจําลองโครงสรางของทอนําคลื่นดวยโปรแกรม CST 
Microwave Studio® และใชอลูมิเนียมเปนวัสดุในการสรางทอ
นําคล่ืนและแผนวงจรชองแคบโดยการกําหนดใหมีสายอากาศ
แบบโมโนโพลวางอยูที่ตําแหนงแนวต้ังหางจากผนังปลายปด
ระยะทางประมาณ 4

 ของความถ่ีกลางเปนแหลงจายพลังงาน 

จากน้ันทําการทดสอบวัดคาพารามิเตอรเอสโดยใชเครื่อง
วิเคราะหโครงขาย Agilent Technologies รุน N5230C แลวทํา
การเปรียบเทียบคาที่ไดกับโปรแกรมจําลอง โดยกําหนดขนาด
ความกวางของทอนําคล่ืน (a) เทากับ 6.4 เซนติเมตร และความ
สูง (b) เทากับ 3.2 เซนติเมตร แสดงดังภาพที่ 9  

 

 
 

ภาพท่ี 9 การทดสอบวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซในทอนําคล่ืน 
 

 
 

ภาพท่ี 10 การเปรียบเทียบคาพารามิเตอรเอส 
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ภาพท่ี 10 แสดงกราฟการตอบสนองทางความถ่ีในชวง 2 - 
6 GHz พบวาโครงสรางของวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซตัว
เดียวภายในทอนําคล่ืนแบบสี่เหลี่ยมที่ออกแบบ สามารถทํางาน
ในชวงความถ่ีต้ังแต 2.34 GHz ถึง 4.68 GHz ที่เปนความถ่ีตัด
ผานในโหมดพ้ืนฐาน  10TE และความถ่ีในโหมดลําดับที่
สอง  20TE เมื่อออกแบบนําเอาวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ
ที่มีอัตราสวนความกวางของชองแคบตอความกวางของทอนํา
คลื่น 0.375 0.375d

a    มาวางในทอนําคล่ืนที่มีความยาว 9.6 
เซนติเมตร ที่สงผลทําใหไดผลตอบสนองเปนแถบผานความถี่
ที่ความถ่ีตัดดานลางอยูที่ 4.44 GHz และความถ่ีตัดดานบน
เทากับ 4.76 GHz มีความกวางของแบนดวิธทเทากับ 320 MHz  
ซึ่งพบวาผลจากการจําลองโดยใชโปรแกรมจําลอง  CST 
Microwave Studio® มีความสอดคลองกันกับผลการวัดจาก
เครื่องมือวิเคราะหโครงขาย 

4. สรุปผล 
บทความวิจัยน้ีเปนการนําเสนอการวิเคราะหและออกแบบ

วงจรกรองความถ่ีในทอนําคล่ืนไมโครเวฟแบบสี่เหลี่ยมโดยใช
วงจรชองแคบแบบชนิดตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุตอขนาน
กัน  (Resonant) ดวยวิธีการวนรอบของคล่ืน  โดยไดสราง
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัย เปนโปรแกรมจําลองเรียกว า 
Waveguide Circuit Design ที่พัฒนาขึ้นและทํางานภายใต
ฟงกช่ัน GUI (Graphic User Interface) ของโปรแกรม 
MATLAB® ซึ่งผลการตอบสนองทางความถ่ีของวงจรชองแคบ
มีความถูกตองและสอดคลองกับผลที่ไดจากโปรแกรมจําลอง 
CST Microwave Studio® นอกจากนี้แลวโปรแกรมจําลอง 
Waveguide Circuit Design สามารถแสดงรูปคล่ืนของ
สนามแมเหล็กไฟฟาภายในวงจรชองแคบใหคาที่สอดคลองกัน
กับทฤษฏีของสนามแมเหล็กไฟฟา โดยผูวิจัยไดออกแบบและ
สรางวงจรกรองความถ่ีโดยใชวงจรชองแคบแบบเรโซแนนซ
วางในโครงสรางทอนําคล่ืนสี่เหล่ียม ซึ่งผลจากการทดสอบวัด
จริงสอดคลองกับผลที่ไดจากการใชโปรแกรมจําลอง อยางไรก็
ตามผลของการตอบสนองทางความถ่ีที่ไดยังไมมีความคมชัด
ในการคัดแยกสัญญาณ ดังน้ันในงานวิจัยตอไปจะทําการ

ออกแบบเพ่ิมจํานวนวงจรชองแคบใหมากขึ้นเพื่อเพ่ิมจํานวน
ลําดับ (Order) ของวงจรกรองความถ่ีใหมีคามากขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู วิ จั ยขอขอบพระคุณทางสาขา วิชาครุศาสตร

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ไดใหความ
อนุเคราะหใชงานเครื่องวิเคราะหโครงขาย และโปรแกรม
จําลอง CST Microwave Studio® สําหรับใชในการทดสอบ
ช้ินงานที่ออกแบบ 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยการพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟาโดยใชพลังงานชีวภาพ ทําขึ้นเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนและเปนพลังงานทางเลือกใหมโดย

คํานึงถึงการอนุรักษพลังงานและความปลอดภัยโดยไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต จะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนไดแก 
ผลิตภัณฑบรรจุนํ้าหมักจากกลวยจํานวน 4 ชุด ประกอบดวยชุดละ 56 เซลล โลหะที่ใชในการทําปฏิกิริยาทางเคมีกับสารละลายโดย

ใชแผนทองแดงและแผนสังกะสี ชุดการแสดงผลใชหลอด LED และติดต้ังเครื่องมือวัดแรงดันและกระแสไฟฟา นอกจากน้ีจะมี
ขั้นตอนการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ คือ ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของใหละเอียด จากน้ันทําการสรุปขอมูลจากการศึกษา และทําการ
ออกแบบโครงสรางของแบตเตอร่ีพลังงานชีวภาพ โดยการคํานวณขนาดของอุปกรณตางๆใหเหมาะสม จากนั้นทําการออกแบบ
โครงสรางแบตเตอร่ีไฟฟาพลังงานชีวภาพ  และทําการทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพถึงความพรอมและความปลอดภัย
กอนนําไปใชงานจริง ผลการทดลองพบวาแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพสามารถทํางานไดโดยจะไดแรงดันที่นําไปใชขับหลอด 
LED ขนาด 3 VDC, 2W ซึ่งคาที่ไดจากแบตเตอร่ีไฟฟาพลังงานชีวภาพจะขึ้นอยูกับคาความเปนกรดเบสหรือคา PH ของน้ําหมัก
กลวยและจํานวนของเซลลที่นํามาใช 

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 

การพัฒนาแหลงพลังงานไฟฟาโดยใชพลังงานชีวภาพ   
The Development of Electrical Power Source using Biological Power 
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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. 

1. บทนํา 
ในปจจุบันการใชทรัพยากรดานพลังงาน มีความตองการ

สูงมากขึ้น ในทางกลับกัน ทรัพยากรดังกลาว มีแตลดนอยลง 
ทําใหมีความตองการสูง  และราคาแพงมากขึ้น  การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางนํ้ามัน กาซ ถานหินแรธาตุตางๆ     
ใตพ้ืนดิน เอามาใชอยางสิ้นเปลืองโดยไมคํานึงถึง มลภาวะ     
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหในปจจุบันมนุษยจึงเริ่มคิดคนหา
แหลงทรัพยากรพลังงานชนิดใหมมาทดแทน เพ่ือลดตนทุน
คาใชจาย มีความปลอดภัย ไมกอมลพิษไปยังชุมชน พลังงาน
ทดแทนคือพลังงานสะอาดท่ีไดมาจากธรรมชาติ และคืนกลับ
ธรรมชาติ [1] โดยไมมีมลภาวะและสงผลกระทบกลับไปยัง
ธรรมชาติ พลังงานทดแทนเปนสิ่งที่ในปจจุบันทุกมุมโลกกําลัง
แขงขันคิดคนเพ่ือเปนพลังงานแหลงใหมที่มนุษยจะนํามาใช
เพ่ือดํารงชีวิตตอไป 

แบตเตอรี่ เปนผลิตภัณฑที่ใชกันอยางกวางขวางทั้งใน
วงการอุตสาหกรรมและในชีวิตประจําวัน ตัวอยางอาทิเชน 
ถานไฟฉาย แบตเตอร่ีที่ใชในรถยนตรวมทั้งอุปกรณตางๆ ใน
วงการวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมนอกจากน้ีนับต้ังแตวิทยุ
รับสงชนิดมือถือและโทรศัพทมือถือไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันและนิยมใช กันอยางแพรหลายในแวดวง
โทรคมนาคม พิษภัยและอันตรายจากแบตเตอรี่มาจากสารท่ีใช
ในการทําแบตเตอรี่ที่สําคัญคือสารตะก่ัว สารแมงกานีส สาร
แคดเมียม สารนิเกิล สารปรอท และสารเคมีที่ใชในการทํา
ปฏิกิริยาเชน กรดซัลฟวริก เปนตน สารพิษตางๆ เหลาน้ีหาก
ไมไดรับการจัดการอยางถูกวิธีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปอนตอ
แหลงนํ้า ผิวดิน พ้ืนดิน และบรรยากาศแลวแพรไปสูคน พืช 
และสัตวก็มีสูง หลังจากที่ประเทศไทยตองเจอกับวิกฤตการณ
เช้ือเพลิงนํ้ามันอยางหนัก รัฐบาลก็ไดประชาสัมพันธการใช
พลังงานทดแทนภายใตแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป [2] 

เพ่ือรองรับกับราคาเช้ือเพลิงนํ้ามันที่สูงขึ้นและรองรับเช้ือเพลิง
กาซธรรมชาติที่กําลังจะหมดลง โดยหลายหนวยงานไดคิดคน
หาวัตถุดิบหรือพืชตางๆ มาพัฒนาเปนพลังงานทดแทนซึ่งก็มี
ให เ ห็ นอยู ม ากม ายหลายช นิดด ว ย กันอย า ง เ ช น  อ อ ย                 
มันสําปะหลัง ขาวโพด ปาลม เปนตน พลังงานไฟฟาจากกลวย
เปนกระแสไฟฟาในลักษณะเดียวกับกระแสไฟฟาที่ไดจาก 
แบตเตอรี่รถยนต ซึ่งจะมีความแตกตางคือกระแสไฟฟาที่ได
จากแบตเตอรี่รถยนต จะใชสารละลายอิเล็กโตรไลตที่เปนกรด 
อยางกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟวริก ซึ่งเปนกรดที่อันตรายและ    
กอมลพิษ ในขณะที่กระแสไฟฟาที่ไดจากกลวย ใชสารละลาย 
อิเล็กโตรไลตที่เปนดาง ซึ่งกระแสไฟฟาที่ไดจากกลวยจะมี
ความปลอดภัยและไรมลพิษ 

ทั้งน้ีตัวเลขจากการวิจัย [3] น้ัน นํ้าคั้นที่ไดจากหยวกกลวย
เนา สามารถที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดดี เน่ืองจากสามารถ
ใหพลังงานไฟฟาได และขั้นตอนที่งาย เพียงนําหยวกกลวยสับ
เปนช้ินเล็กๆ ทิ้งไวในถัง 2 สัปดาห จากน้ันกรองแยกเอากาก
และสิ่งสกปรกออก และนํานํ้าคั้นที่ไดใสขวด นําไปผลิตเปน
เซลลผลิตกระแสไฟฟา และหากเปรียบเทียบราคาตนทุน
ระหวางการผลิตกระแสไฟฟาจากหยวกกลวยกับแผงโซลาร
เซลลน้ัน เซลลไฟฟาจากหยวกกลวย 1 เซลล สามารถให
กําลังไฟฟา 3.72 วัตต ตนทุนประมาณ 10 บาท ในขณะที่แผง
โซลารเซลล ใหกําลังไฟฟาขนาด 75 วัตต ราคาอยูที่ 15,000 
บาท นอกจากราคาจะตํ่ากวาแลว เซลลไฟฟาจากหยวกกลวย
สามารถผลิตไฟฟาไดทั้งกลางวันและกลางคืน [4] 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1 สารละลาย กรด-เบส 
การศึกษาสมบัติทั่วไปของสารละลาย กรด-เบส [5] พบวา

สารละลาย กรด-เบส มีสมบัติ ที่คลายกันและแตกตางกัน 
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สมบัติที่คลายกันประการหน่ึงคือ สามารถนํากระแสไฟฟาได
หรือเปนสารละลายอิเล็กโตรไลต  และสารละลายอิเล็กโตร
ไลตที่ใชสวนมากจะเปนสารเคมีซึ่งเปนกรดอนินทรีย สมบัติ
ทั่วไปมีรสเปรี้ยวและมีฤทธิ์กัดกรอน จึงเปนอันตรายตอชีวิต
และรางกาย รวมถึงยังมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวยสารท่ี
มีสมบัติดังกลาวที่ นิยมนํามาใชในปจจุบันเปนปริมาณท่ี
คอนขางมาก สารละลายกรดซัลฟวริก (H2SO4) ซึ่งมีใชใน
แบตเตอรี่ แตในปจจุบันเราสามารถใชสารละลายท่ีไดจาก
ธรรมชาติเชน กรดแอซิติกกรดมะนาว ซึ่งเปนกรดอินทรียมาใช
เปนสารละลายอิเล็กโตรไลตได แตไมเปนที่นิยมเน่ืองจากราคา
คอนขางสูงและเสียงาย แนวคิดที่จะหาสารท่ีมีอยูในธรรมชาติ
ซึ่งมีสมบัติเปนสารอิเล็กโตรไลตมาใชทดแทนสารดังกลาว 
โดยของเหลวที่ไดมา จะตองไมทําลายสิ่งแวดลอมและจะตอง
สามารถใหของเหลวไดในปริมาณที่มากพอ  

2.2 สารอิเล็กโตรไลต 
อิเล็กโตรไลต คือ สารท่ีสามารถแตกตัวเปนไอออนอิสระ

เมื่อละลายนํ้าหรือหลอมเหลวทําใหสามารถนําไฟฟาได
เน่ืองจากโดยทั่วไป สารละลายจะประกอบไปดวยไอออนจึง
มักเรียกกันวาสารละลายไอออนิก โดยปกติแลวอิเล็กโตรไลต
จะอยูในรูปของกรด  เบส  หรือเกลือ  เซลลอิ เล็กโทรไลต 
หมายถึง เซลลไฟฟาเคมีที่ทําหนาที่เปล่ียนพลังงานไฟฟาเปน
ปฏิกิริยาเคมี หรือเปนระบบท่ีเกิดกระบวนการอิเล็กโทรลิซีส 
สวนประกอบของเซลลอิเล็กโทรไลต เซลลอิเล็กโทรไลต
ประกอบดวยขั้วไฟฟาสองขั้ว จุมอยูในสารละลายอิเล็กโทร
ไลตหรืออิเล็กโทรไลตที่หลอมเหลว ขั้วไฟฟาท้ังสองตอกับ
ขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ ในเซลลอิเล็กโทรไลต 
ขั้วไฟฟาที่ตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
เรียกขั้วไฟฟาน้ีวา แอโนด และเปนขั้วบวก สวนขั้วไฟฟาที่ตอ
กับขั้วลบของแบตเตอร่ีเกิดปฏิกิริยารีดักชัน เรียกขั้วไฟฟาน้ีวา 
แคโทด และเปนขั้วลบ 

 

 
 

ภาพที ่1 การเกิดสารละลายอิเล็กโทรไลต 

 

2.3 พลังงานไฟฟา จากหยวกกลวย 

การผลิตพลังงานไฟฟาจากหยวกกลวย จะทําการศึกษา    
แตละสวนของตนกลวย ต้ังแตราก-ลําตน-ดอก-ผล ซึ่งแตละ
สวน ไดคั้นเฉพาะนํ้ามาทําการทดลอง พบวา  

ชิ้นสวน          
 ที่การศึกษา 

แรงดันไฟฟา 
(V) 

กระแสไฟฟา 
(mA) 

กําลังงานไฟฟา 
(W) 

รากกลวย 0.96 2.7 2.59 
หยวกกลวยดิบ 0.87 2.67 2.32 
หยวกกลวยเนา 0.96 3.88 3.72 
ดอกกลวย 0.91 2.69 2.44 
ผลดิบกลวย 1.02 2.84 2.89 
ผลสุกกลวย 1.10 2.90 3.19 

 

และหากมีความตองการแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและ
กําลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น สามารถทําไดโดยการตอเซลลไฟฟา
หลายเซลลรวมกัน ทั้งน้ีผลจากการวิจัย พบวานํ้าคั้นที่ไดจาก
หยวกกลวยเนา สามารถที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดดี 
เน่ืองจากสามารถใหพลังงานไฟฟาได และมีขั้นตอนที่งาย 
เพียงนําหยวกกลวยสับเปนช้ินเล็กๆ ทิ้งไวในถัง 2 สัปดาห 
จากน้ันก็กรองแยกเอากากและสิ่งสกปรกออก และนํานํ้าคั้นที่
ไดใสขวด นําไปผลิตเปนเซลลผลิตกระแสไฟฟา และหาก
เปรียบเทียบราคาตนทุนระหวางการผลิตกระแสไฟฟาจาก
หยวกกลวยกับแผงโซลารเซลลน้ัน เซลลไฟฟาจากหยวกกลวย 
1 เซลล สามารถใหกําลังไฟฟา 3.72 วัตต ตนทุนประมาณ 10 
บาท ในขณะที่แผงโซลารเซลล ใหกําลังไฟฟาขนาด 75 วัตต 
ราคาอยูที่ 15,000 บาท นอกจากราคาจะตํ่ากวาแลว เซลลไฟฟา
จากหยวกกลวยสามารถผลิตไฟฟาไดทั้งกลางวันและกลางคืน 

 

3. ผลการวิจัย 
การทดลองผลหาคาตางๆท่ีไดจากทดสอบ ไดแก การวัดคา 

PH ของนํ้าหมักกลวย แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาโดยวัดจาก
ความสวางของหลอด LED ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1 การวัดคา PH ของน้ําหมักกลวย 
เปนการทดสอบหาคาPH ของน้ําหมักกลวย โดยการวัดหาคา 

PH โดยใชเครื่องมือจะเปนแบบปากกา (8685/8686) ดังภาพที่2 
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ภาพที ่2 การวัดคา PH 

ตารางที่ 1 ตารางบันทึกผลคา PH กับอุณหภูมิแรงดันของนํ้า
หมักกลวยที่วัดไดในแตละวัน 
 

 
ว.ด.ป. 

กลวยที่ใชหมัก (ตอนํ้า 1 ลิตร) 

คา PH 
แรงดันไฟฟา

DCV 
อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
1/06/55 4.9 0.96 26 
2/06/55 4.8 1.0 27 
3/06/55 4.7 1.2 27 
4/06/55 5.0 0.88 30 
5/06/55 5.5 0.85 32.5 
6/06/55 4.7 1.0 30 
7/06/55 4.7 1.0 25 
8/06/55 4.8 0.96 27 
9/06/55 4.6 1.0 28 
10/06/55 4.8 0.98 27 
11/06/55 4.9 0.95 28 
12/06/55 4.8 0.96 29 
13/06/55 4.7 1.0 29 
14/06/55 4.6 1.0 25 
15/06/55 4.8 0.97 26 

 

 
 

ภาพที ่3 กราฟการเปรียบเทียบคาแรงดันกับคา PH 
 

ภาพท่ี 3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบคาแรงดันกับคา PH 
ของนํ้าหมักกลวยในระยะเวลาที่หมักประมาณ 15-20 วัน 

3.2 ทดสอบวัดคาแรงดันและกระแส 
เปนการทดสอบแบตเตอรี่ไฟฟาพลังงานชีวภาพ โดยการ

เก็บพลังงานที่ไดจากนํ้าหมักกลวยมาเก็บไวเปนเซลลคลายกับ
แบตเตอร่ี และนําพลังงานที่ไดมาใชกับหลอด LED ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 วงจรทดสอบคาแรงดันและกระแสแบตเตอร่ีไฟฟาพลังงาน
ชีวภาพขณะมีโหลด 

ภาพที่ 4 แสดงวงจรทดสอบคาแรงดันและกระแสแบตเตอรี่ไฟฟา
พลังงานชีวภาพขณะมีโหลด เพ่ือทําใหทราบผลของการทดลอง 
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ภาพท่ี 5 กราฟการเปรียบเทียบแรงดันและกระแสขณะมีโหลด 
ภาพท่ี 5 แสดงกราฟการเปรียบเทียบแรงดันและกระแส

ขณะมีโหลดกราฟดานบนเปนกราฟการเปรียบเทียบคาแรงดัน
ตอกันและกราฟดานลางเปนกราฟเปรียบเทียบกระแสตอวันจะ
เห็นไดวาคาของแรงดันที่ไดจะมีคาไมคงที่ แตคากระแสที่ได
จะมีคาคงที่ 

 

 
 

ภาพท่ี 6 กราฟการเปรียบเทียบแรงดันและกระแสขณะมีโหลด 
ภาพท่ี 6 แสดงกราฟในกรณีของการเปรียบเทียบแรงดัน

และกระแสขณะไมมีโหลดน้ันกราฟที่แสดงจะแสดงแคกราฟ

ของแรงดันไฟฟาเพราะในกรณีที่ไรโหลดคากระแสจะไม
แสดงผานทางเคร่ืองมือวัด 

3. สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองการทํางานของแบตเตอร่ีไฟฟาพลังงาน

ชีวภาพ สรุปผลไดวาจะสามารถทํางานไดตามที่ไดกําหนด
ขอบเขตเอาไว คือจะไดแรงดันที่นําไปใชกับหลอด LED ที่กิน
แรงดัน 3 VDC, 2W ไดจริง ซึ่งคาที่ไดจากแบตเตอรี่ไฟฟา
พลังงานชีวภาพจะขึ้นอยูกับคาความเปนกรดเบสหรือคาPH
ของนํ้าหมักกลวยและจํานวนของเซลลที่ นํามาใช โดยคา
แรงดันที่ไดจะไดมาจากการนําเซลลมาตออนุกรมกันและ
คากระแสที่ไดจะนําเซลลมาตอขนานกันแลวนําการตอทั้งสอง
แบบมาตอกันแบบวงจรผสม จึงจะทําใหไดแรงดันและกระแส
พอที่ทําใหหลอด LED ติดได กรณีที่ตอโหลดเขาระบบจึงจะมี
กระแสไหลผานแอมปมิเตอร คาของกระแสจึงสามารถแสดง
ผลไดและคาของกระแสที่ไดจะมีคาประมาณ 100 mA 
เน่ืองจากกระแสจากแหลงจายไดผานโหลดไปใชงานสวนคา
ของแรงดันที่ไดจากการทดลองมีคาลดลงจากตอนท่ียังไมได
จายโหลดเหลือประมาณ 3-4 VDC ซึ่งเปนคาที่หลอด LED 
สามารถติดสวางขึ้นมาได 
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาและออกแบบตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ ผูจัดทําไดทําการศึกษาขอมูลที่

เก่ียวของแลวทําการออกแบบและหาประสิทธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ โดยมีชุดวงจรควบคุมการทํางานดังน้ี วงจรปรับ

อุณหภูมิ และมอเตอรไฟฟากระแสตรง 12 V ,150 W ควบคุมดวยรีเลย วงจรสามารถต้ังอุณหภูมิสูงสุดไดถึง 90 องศาเซลเซียส ใช

แรงดันไฟฟากระแสตรง 12 V จากแบตเตอร่ี ตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ นําไปทดสอบใชงานจริงเพ่ือหาประสิทธิภาพการ
ทํางาน  ผลทดสอบปรากฏวาตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ น้ันสามารถใชงานไดจริงเมื่อนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ สามารถ

ใหความรอนสูงสุดถึง 80 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 47 นาที (อุณหภูมิขึ้นอยูกับแสงอาทิตย) ในการทดสอบซึ่งไดต้ังอุณหภูมิ
สูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการทดสอบ 5 ช่ัวโมง ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 14.00 น. วัสดุที่นํามาทดสอบมี 3 
อยางคือ กลวยนํ้าหวา 300 กรัม,เน้ือหมูสด 300 กรัม,ปลาสด 500 กรัม ผลที่ไดคือ วัสดุที่นํามาทดสอบท้ัง 3 อยาง มีลักษณะแหง 
นํ้าหนักลดลงอยางเห็นไดชัดและเปนไปตามขอบเขตที่กําหนดไว 

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 

การออกแบบและหาประสทิธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูม ิ
The design and efficiency of temperature-controlled solar oven 

ธราธิป  ภูระหงษ   และบุญเยีย่ม  ยศเรืองศักดิ์     
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1. บทนํา 
ปจจุบันการใชพลังงานมีเพ่ิมมากขึ้น และการใชพลังงาน

สวนใหญเปนพลังงานที่ใชแลวมีวันหมด ซึ่งการใชพลังงาน
บางอยาง เชน นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ เปนตนจะทําให
เกิดมลพิษ ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทําใหเกิดสภาวะ
ผิดปกติของโลกและมีผลกระทบตอมนุษยโดยตรง มนุษยรูจัก 
และเรียนรูการตากแหง หรือใชความรอนจากแสงอาทิตยมา
เปนเวลานานแลว ไมวาเปนการตากผลผลิตทางการเกษตร การ
ตากเสื้อผา การทํานาเกลือ การถนอมอาหารเปนตน แตสวน
ใหญเปนการตากแหงแบบโดยตรง การตากแหงแบบธรรมชาติ 
เปนแบบที่นิยมใชกันในระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ชนบทเปน
สวนใหญ มีผลผลิตที่จะตากแหงไมมากนัก ใชระยะเวลาในการ
ตากแหงนาน และมักพบสิ่งปนเปอนมาก ซึ่งประสบปญหา
มากมาย ทั้งความไมแนนอนของธรรมชาติ และบางครั้งยังอาจ
กอใหเกิดความไมสะอาดของผลผลิต หรือวัตถุดิบ เชน ฝุน
ละออง แมลงวัน เช้ือโรคตาง ๆ อาศัยวัตถุดิบรับแสงอาทิตย
โดยตรง และอากาศรอนจะเคล่ือนที่พาความช้ืนออกจาก
วัตถุดิบโดยวิธีธรรมชาติ การตากแหงแบบธรรมชาติมักจะ
ประกอบดวยอุปกรณที่หาไดงาย ราคาไมแพง ปจจุบันการตาก
อาหารใหแหงโดยใชแสงแดด เชน ตากเน้ือ ปลา ผลไม เปนตน  

ดังน้ันผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับการใชพลังงานทดแทนและ
เปนพลังงานสะอาดไมสร างมลพิษโดยการใชพลังงาน
แสงอาทิตยในการอบกลวยนํ้าหวา  ปลา   เน้ือ ที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิที่ใชในการอบไดโดยใชเซนเซอรวัดอุณหภูมิ
ตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมการทํางานของพัดลมระบาย
อากาศดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส 

2. การดําเนินการออกแบบ 

 2.1 ออกแบบโครงสรางตูอบแสงอาทิตยปรับอุณหภูมิ 
การออกแบบตูอบพลังงานแสงอาทิตยน้ัน จะตองใชหลักการ
การอบแหงเพ่ือใหไดประสิทธิภาพในการอบแหงใหไดมาก
ที่สุด ซึ่งการอบแหงจะอาศัยการระเหยของนํ้าออกจากวัตถุโดย
หลักการของการระเหย คือ ความช้ืนตํ่าอุณหภูมิสูง ตูอบ
แสงอาทิตยจะอาศัยหลักการตูเรือนกระจก ใหแสงอาทิตยสอง
การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานความรอนทําใหอุณหภูมิ

ภายในตูสูงขึ้น ทําใหวัตถุภายในตูเกิดการระเหยนํ้าให
กลายเปนไอออกจากวัตถุ 

2.2.1 การคํานวณหาคาความรอน จากวัสดุที่จะเลือกใช
ทําตูอบ จึงทําการเลือกวัสดุทดสอบที่จะทําเปนตูอบขนาดไม
เกิน 20x20 ตารางน้ิว คือ [1]  

 2.2.1.1. สังกะสีจากการคํานวณพลังงานความ
รอนของสังกะสี 2 kg ที่มีคาความรอนจําเพาะ 390 J/kg °C ทํา
ใหอุณหภูมิของสังกะสีเพ่ิมขึ้นจาก 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
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจาก 28°C เปน 65°C มีพลังงานความรอนเปน 
Q = mC ∆T= 2x500x37  = 37000 J โดยใชเวลาเทากับ 15 
นาที คิดเปน กําลังได 37000/(60x15) =  41.11W 

 2.2 การออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิ  
การออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิจะตองทําการออกแบบ

จากลักษณะการทํางานของวงจรโดยท่ี ลักษณะการการทํางาน
ของวงจรดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  การทํางานของชุดควบคุมอุณหภูมิ 

 
ลักษณะการทํางานของชุดควบคุมอุณหภูมิ คือ เมื่อคา

อุณหภูมิที่วัดไดดวยเซนเซอร IC1 นอยกวาคาที่ต้ังไว  IC2 จะ
ไมสั่งใหรี เลยทํางาน มอเตอรก็จะไมทํางานจนกระทั้งคา
อุณหภูมิที่เซนเซอร IC1 เกินชวงคาอุณหภูมิที่ไดต้ังไวทําให
เซนเซอร IC1 สงสัญญาณให IC2 ของวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
สั่งการใหรีเลยทํางาน และมอเตอรก็จะทํางาน ถายเทอากาศเพ่ือ
ลดความรอนที่อยูภายในตูอบไมใหอุณหภูมิเกินคาสูงสุดที่ต้ัง

การทํางานของมอเตอรพัดลม 

อุณหภูมิภายในตูอบ 

ชวงคาอุณหภูมที่ต้ังไว 
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ไว เมื่อถึงคาอุณหภูมิตํ่าสุดที่ต้ังไวทําใหเซนเซอร IC1 สง
สัญญาณให IC2 ของวงจรสั่งการใหรีเลย กวาจึงจะหยุดการ
ทํางาน 

ภาพที่ 2  วงจรควบคุมอุณหภูมิ 

3. ผลการดําเนินงาน 

ผลของการดําเนินงานวิจัย  เรื่องการออกแบบและหา
ประสิทธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ  มีผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบงเปนหัวขอดังตอไปน้ี 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิ 

จากผลการ ดํา เ นินงานที่ ไดป ฏิบั ติมาทํ าให ได ตู อบ
แสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ  ที่ผูจัดทําไดสรางขึ้นและมี
สวนประกอบของชุดวงจรควบคุมในการทํางานของตูอบ
แสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิแสดงตามตารางท่ี 1 

ตารางที่  1 ตารางอุณหภูมิภายในตูอบแสงอาทิตยเทยีบกับเวลา
ชวงเวลา 09.00 น.–14.00 น. 

 

เวลา/นาที อุณหภูมิใน
ตูอบ °C 

เวลา/นาที อุณหภูมิใน
ตูอบ °C 

0 25.7°c 24 69.8°c 
1 35.4°c 25 70.1°c 
2 39.8°c 26 70.6°c 
3 43.6°c 27 71.1°c 
4 46.5°c 28 71.4°c 
5 48.7°c 29 71.9°c 
6 51.6°c 30 72.3°c 
7 54.3°c 31 72.6°c 
8 56.4°c 32 72.9°c 

เวลา/นาที อุณหภูมิใน
ตูอบ °C 

เวลา/นาที อุณหภูมิใน
ตูอบ °C 

9 58.2°c 33 73.1°c 
10 60.3°c 34 73.5°c 
11 61.2°c 35 73.7°c 
12 62.8°c 36 73.9°c 
13 63.6°c 37 74.1°c 
14 64.2°c 38 74.3°c 
15 64.7°c 39 75°c 
16 65.4°c 40 76.4°c 
17 66.1°c 41 77.4°c 
18 66.6°c 42 77.9°c 
19 67°c 43 78.6°c 
20 67.5°c 44 79.1°c 
21 68.3°c 45 79.9°c 
22 68.8°c 46 80.5°c 
23 69.3°c 47 80.9°c 

 

ภาพที่ 3  กราฟแสดงผลการทดสอบอุณหภูมิภายในตูอบ 
แสงอาทิตยเทียบกับเวลา 

3.2 ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิและการทดสอบโดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ  

มีวัสดุที่นํามาทดสอบ ดังน้ี กลวยนํ้าหวา  ขนาด 300 กรัม  
เน้ือหมูสด  ขนาด 300 กรัม ปลาสด  ขนาด 500 กรัม 
เปรียบเทียบนํ้าหนักระหวางการอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตย
ควบคุมอุณหภูมิและตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติใช
ระยะเวลา 5 ช่ัวโมง ชวงเวลา   09.00 น. – 14.00 น 

34

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TEE06 

 
ภาพที ่4 การทดสอบโดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ 

(กลวยน้าํหวา,เนื้อหมูสด) 

 
ภาพที่ 4  การทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตย ควบคุมอณุหภูมิ

(กลวยน้าํหวา) 

 
ภาพที่ 5  น้าํหนักกลวยน้ําหวาทีอ่บแหงดวยดวย แสงอาทติย

ธรรมชาติ และตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ กลวยน้ําหวา ขนาด 300 

กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง (อณุหภมิูข้ึนอยูกับ
แสงอาทิตย) 

เวลา ตูอบแสงอาทิตย 
(นํ้าหนักตอกรัม) 

แสงอาทิตย
ธรรมชาติ 

(นํ้าหนักตอกรัม) 
1 ช่ัวโมง 280  290  
2 ช่ัวโมง 260  270  
3 ช่ัวโมง 230  250  
4 ช่ัวโมง 190  230  
5 ช่ัวโมง 150  200  

 

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบตูอบและแสงธรรมชาติกลวยน้ําหวา 
 

ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ 
อบแหงกลวยนํ้าหวา 300 กรัม ในระยะเวลา 5 ช่ัวโมง นํ้าหนัก
กลวยที่ทดสอบแลวเหลือเพียง 150  กรัม  และการตากแหงโดย
ใชแสงอาทิตยธรรมชาติ  กลวยนํ้าหวา 300 กรัม ในระยะเวลา 5 
ช่ัวโมง  นํ้าหนักกลวยที่ทดสอบแลว เหลือเพียง 200  กรัม ผล
การทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ มีการ
เปลี่ ยนแปลงของ นํ้าหนักไปมากกว าการตากแหงดวย
แสงอาทิตยธรรมชาติ 

 

 
ภาพที่ 7 น้ําหนักเนื้อหมูทีอ่บแหงดวยดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ 

และตูอบแสงอาทติยควบคุมอุณหภมิู 
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ตารางที่  3  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ เนือ้หมูสดขนาด 300 
กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง  (อุณหภูมิข้ึนอยูกับ
แสงอาทิตย) 

เวลา ตูอบแสงอาทิตย 
(นํ้าหนักตอกรัม)  

แสงอาทิตยธรรมชาติ 
(นํ้าหนักตอกรัม) 

1 ช่ัวโมง  280    300  
2 ช่ัวโมง  260  280  
3 ช่ัวโมง 220  260  
4 ช่ัวโมง 190  230  
5 ช่ัวโมง 160  210  

 
ภาพที่ 8  กราฟเปรียบเทียบตูอบและแสงธรรมชาติ เนื้อหมูสด 

 

ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ 
อบแหงเน้ือหมูสด 300 กรัม ในระยะเวลา 5 ช่ัวโมง นํ้าหนัก
เน้ือหมูสดที่ทดสอบแลวเหล่ือเพียง 160 กรัม และการตากแหง
โดยใชแสงอาทิตยธรรมชาติ  เน้ือหมูสด 300 กรัม ในระยะเวลา 
5 ช่ัวโมง  นํ้าหนักเน้ือหมูสดที่ทดสอบแลวเหลือเพียง 210  
กรัม  ผลการทดสอบโดยการใช ตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนักไปมากกวาการตากแหง
ดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 9  น้าํหนักเนื้อปลาที่อบแหงดวยดวยแสงอาทติยธรรมชาติ

และตูอบแสงอาทติยควบคุมอุณหภมิู 

ตารางที่  4  ผลการเปรียบเทียบการทดสอบ เนือ้ปลาสดขนาด 500 
กรัม ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง  (อุณหภูมิข้ึนอยูกับ
แสงอาทิตย) 

เวลา 
ตูอบแสงอาทิตย 
(นํ้าหนักตอกรัม) 

แสงอาทิตย
ธรรมชาติ 

(นํ้าหนักตอกรัม) 
1 ช่ัวโมง 460  490  
2 ช่ัวโมง 400  450  
3 ช่ัวโมง 310  340  
4 ช่ัวโมง 250  290  
5 ช่ัวโมง 200  240  

 

ภาพที่ 10  กราฟเปรียบเทียบตูอบและแสงธรรมชาติ เนื้อปลาสด 
 

ผลการทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ 
อบแหงปลาสด 500 กรัม ในระยะเวลา 5 ช่ัวโมง นํ้าหนักปลา
สดที่ทดสอบแลวเหล่ือเพียง 200  กรัม  และการตากแหงโดยใช
แสงอาทิตยธรรมชาติ  ปลาสด 500 กรัม ในระยะเวลา 5 ช่ัวโมง  
นํ้าหนักปลาสดที่ทดสอบแลวเหล่ือเพียง 240  กรัม ผลการ
ทดสอบโดยการใชตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ มีการ
เปลี่ ยนแปลงของ นํ้าหนักไปมากกว าการตากแหงดวย
แสงอาทิตยธรรมชาติ 

4. สรุปและอภิปรายผล  

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของตูอบแสงอาทิตย
ควบคุมอุณหภูมิ ผลปรากฏวาในการทดสอบตูอบแสงอาทิตยมี
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิจาก อุณหภูมิปกติที่ 27 องศา
เซลเซียส ถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียส  ใชระยะเวลา 
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47 นาที เมื่อเทียบกับอุณหภูมิจากแสงอาทิตยธรรมชาติใน
ระยะเวลาที่เทากันอุณหภูมิสูงสุดเพียง 37 องศาเซลเซียส ดังน้ัน
ตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ จึงมีประสิทธิภาพดีกวาการ
ตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ  ผลการหาประสิทธิภาพการ
อบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิเมื่อเทียบกับการ
ตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ การทดสอบประสิทธิภาพ
ระหวางการอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิกับ
การตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติผลปรากฏวาตูอบ
แสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ มีระยะเวลาที่เร็วกวาการที่ใช
แสงแดดธรรมชาติ  ตูอบแสงอาทิตยมีอุณหภูมิความรอน
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจากอุณหภูมิปกติที่ อุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซียส ถึงอุณหภูมิสูงสุด 80 องศาเซลเซียใชระยะเวลา 47 
นาที (ชวงเวลา 09.00 น. – 14.00 น. อุณหภูมิขึ้นอยูกับ
แสงอาทิตย) วัสดุที่นํามาอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุม
อุณหภูมิ (กลวยนําหวา, เน้ือหมูสด, ปลาสด) มีนํ้าหนักลดลง
เห็นไดอยางชัดเจนกวาการตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ 
และการอบแหงดวยตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิจึงมี
ประสิทธิภาพดีกวาการตากแหงดวยแสงอาทิตยธรรมชาติ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชตูอบแสงอาทิตย
ควบคุมอุณหภูมิ  จํานวน 15 คน  โดยพึงพอใจ ดานความ
ปลอดภัยของระบบควบคุมมากที่สุดคาเฉล่ียเทากับ 4.3 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.483 ซึ่งอยูในเกณฑระดับดี  ใน
สวนภาพรวมของความพึงพอใจทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.05 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.633 ผลการประเมิน
ภาพรวมอยูในเกณฑความพึงพอใจอยูในระดับดี  

 
ตารางที่ 5  การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับออกแบบตูอบ

แสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ   
หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
1. ดานความปลอดภัย 4.3 0.483 
2. ดานประสิทธิภาพ 4 0.666 
3. ดานความสะดวกการใชงาน  3.9 0.567 
4. ดานการคุมทุนในการพัฒนา 4 0.816 

รวม 4.05 0.633 

5. ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการออกแบบตูอบแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิ ใหมี
พ้ืนที่วางวัสดุใหมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมปริมาณจํานวนวัสดุใหมาก
ขึ้น 
 ควรเลือกใชแผนสะทอนความรอนใหเหมาะสมในการใช
งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรักษาความรอนภายใน
ตูอบไดดียิ่งขึ้น  
 จอแสดงผลอุณหภูมิและปุมควบคุมการทํางานตางๆ ควร
จะยายมาติดต้ังดานหนาของตูอบ เพ่ือจะไดงายแกการ
มองเห็นและใชงาน 

6. บรรณานุกรม 

    [1] ปรีดา วิบูลยสวัสด์ิ. หลักการของตัวรับรังสีแผนราบ ใน สัมมนา
วิ ช า ก า ร  เ ร่ื อ ง  พลั ง ง า นแส งอ าทิ ต ย แ ล ะ ก า รป ร ะ ยุ ก ต . 
กรุงเทพมหานคร : สสท. – สจธ, 2550. 

    [2] ออนไลน “ตูอบแสงอาทิตย”[ออนไลน],เขาถึงได จาก        

AvailableURL:http://mis.en.kku.ac.th/project/index.php?p

roName&proDep&proYear&start=200[15 กุมภาพันธ 2556] 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวคาพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันเน่ืองจากการจากจัดเรียงกลุมตามคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPP) ที่ไม

เทากันแตละแผงที่ผลิตไดจริง ซึ่งสงผลตอกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม โดยทําการจัดแยกกลุมอารเรย  และทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาพลังงานที่ผลิตได โดยงานวิจัยน้ีไดทําการจัดแยกกลุมแบบจําลอง 3 กลุม คือ กลุมที่1 การติดต้ังแบบจัดกลุมอารเรย 
ตามคา MPP ของตัวแผงที่ผลิตไดจริง กลุมที่ 2 การติดต้ังแผงแบบท่ียังไมมีการแยกกลุมตามคา MPP ของตัวแผง และ  กลุมที่ 3 จาก
การออกแบบจากขอมูลคุณสมบัติของแผงที่เลือกใช ซึ่งทําการจัดเก็บขอมูลกําลังการผลิตไฟฟาดังกลาวจากโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยตนแบบ และนํามาวิเคราะหขอมูล  ผลที่ไดพบวาคากําลังการผลิตไฟฟา เมื่อทําการจัดกลุมอารเรย ตามคา MPP ของตัว
แผงเซลลที่ผลิตไดจริง จะสงผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาใหแกระบบเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 15 % เมื่อเทียบกับคา
กําลังการผลิตไฟฟาที่ไดจากการติดต้ังโดยวิธีแบบไมมีการจัดแยกกลุมตามคา MPP ที่เลือกใชในโรงไฟฟาโดยท่ัวไป  

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.  

การศึกษาการนําคุณสมบติักําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตย มาใชในการจัดกลุมอารเรย  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาใหกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

A Study of the Maximum Power Point of the Photovoltaic Array  
for Optimization to the Solar Power Plant 
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1. บทนํา 
ประสิทธิ ภ าพในการผ ลิตกระแสไฟฟ าด ว ย เซลล

แสงอาทิตยน้ันไมไดขึ้นอยูกับขนาดของกําลังการผลิตไฟฟา 
แตปญหาหลักที่มีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟา 
กอใหเกิดการลดทอนกําลังไฟฟาที่ผลิตไดของเซลลแสงอาทิตย
มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ ทางไฟฟา (Electrical) และ
ทางแสง (Optical) ทางแสงเปนปจจัยที่มีผลตอการรับแสง 
ไดแก การสะทอน (Reflection) การบังเงา (Shadowing) และ
ไมรับรังสี (Not Absorbed Radiation) สําหรับทางไฟฟา คือ
การสูญเสียอันเน่ืองมาจากการออกแบบและกระบวนการผลิต
เซลลแสงอาทิตย ซึ่งสงผลกระทบตอการออกแบบโมดูลของ
แผงเซลลแสงอาทิตย หากมีการตออนุกรมเซลลแสงอาทิตย
หรืออนุกรมโมดูลมากขึ้น  อาจจะทําให เ กิดการสูญเสีย
กําลังไฟฟามากขึ้นไปดวย  

 สําหรับการตอแผงเซลลแสงอาทิตยเปนระบบขนาด
เล็กไปจนถึงขนาดใหญจะตองคํานึงถึงผลกระทบของการผลิต
กระแสไฟฟาที่ไมเทากันจากการเรียงแถว (Array) ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นไดหลายปจจัย เชน การเกิดสภาวะเงาบังแดดในบาง
อารเรย ของระบบโดยรวม มุมเอียงของการติดต้ังไมอยูใน
ระนาบเดียวกันทั้งหมด คุณสมบัติของแผงเซลลเองที่ไมเทากัน 
ซึ่งปจจัยตางๆที่กลาวมาน้ีเปนผลใหระบบผลิตไฟฟาอาจจะมี
ปรากฏการณของความไมเทากันในแตละอารเรย ซึ่งจะทําให
อารเรย  ที่มีคากําลังไฟฟาตํ่าสุดกลายเปนภาระทางไฟฟา
ช่ัวคราวและมีการถายเทพลังงานจากอารเรย ที่ยังคงผลิต
กําลังไฟฟาไดดีมายังอารเรย ที่มีคาตํ่า ซึ่งทําใหกําลังไฟฟา
โดยรวมมีคาลดตํ่าลง [1] เปนผลทําใหระบบผลิตไฟฟาในแต
ละอารเรย ไดประสิทธิภาพออกมาไมเต็มที่ จึงสงผลใหการ
ผลิตกําลังไฟฟาโดยรวมออกมามีคาลดนอยลง โดยเฉพาะใน
ระบบผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กที่มีทั้งขอจํากัดทั้งในเรื่องการ
ลงทุน และพ้ืนที่ในการติดต้ังที่จํากัด  ดังน้ันจึงควรมีความ
ระมัดระวังในการออกแบบโมดูลใหมีการปองกันที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  งานวิจัยน้ีจึงไดนําเอาปจจัยทาง คุณสมบัติของตัวแผง
เซลลเองที่ไมเทากัน มาทําการศึกษาคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจาก
การจัดเรียงแผงในลักษณะตางๆกัน เพ่ือแกปญหาในสวนของ
ภาระทางไฟฟาที่กลาวมาขางตน ใหการผลิตกําลังไฟฟาในแต

ละอารเรยไดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ เพ่ือใหกําลังการผลิต
ไฟฟาโดยรวมไดสูงสุด 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการลดทอนประสิทธิภาพของ
เซลลแสงอาทิตย 

คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย การตรวจสอบ
กําลังผลิตสูงสุดของแผงเซลล หากอุณหภูมิของเซลลและ
ปริมาณความเขมแสงที่ตกกระทบแผงเซลลมีคาคงที่ ซึ่งจะมี
จุดสําคัญที่ทําใหเกิดกําลังไฟฟาสูงสุดเรียกวา  Maximum 

Power Point (MPP หรือ PMAX) ในการพิจารณาคุณลักษณะ
ทางกระแสและแรงดันของเซลลแสงอาทิตย จะมีพารามิเตอรที่
สําคัญที่จะตองเก่ียวของดังตอไปน้ี แรงดันไฟฟาขณะเปดวงจร 
(Open Circuit Voltage ; VOC) , กระแสขณะลัดวงจร (Short 

Circuit Current ; ISC) ,กําลังไฟฟาสูงสุด (Maximum Power 

Point ; MPP ) , กระแสไฟฟาสูงสุด (Maximum Power 

Current ; IMP ) และแรงดันไฟฟาสูงสุด (Maximum Power 

Voltage ; VMP ) 
นอกจากนั้นยังมีค าที่ เ ก่ียวของกับคุณภาพของเซลล

แสงอาทิตย ที่ใชในการคํานวณคาพลังงาน ไดแก 
อัตราสวนของกําลังไฟฟาสูงสุดตอผลคูณระหวางกระแส 

ขณะลัดวงจรกับคาแรงดันขณะเปดวงจรเรียกวา คาฟลลแฟค
เตอร (FF) เปนคาที่แสดงถึงคุณภาพของเซลลแสงอาทิตย  
เซลลที่มีขนาดใหญ คาความตานทานจะมีคา FF นอยกวาเมื่อ
เทียบกับคา FF ในเซลลอุดมคติ ดังน้ันคา FF ในแตละแผง
เซลลฯ จึงมีคาไมเทากัน ถาแผงเซลลฯ มีคา FF มาก จะสามารถ
ผลิตกําลังไฟฟาออกมาไดมาก โดยสามารถหาคา FF ไดดัง
สมการท่ี 1 

 
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย หาไดจากอัตราสวน

ของกําลังไฟฟาดานออกตอกําลังแสงอาทิตยดานเขา (Pin) หรือ 
อัตราสวนระหวางกําลังไฟฟาตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่ โดย A คือ
พ้ืนที่ผิวของเซลลแสงอาทิตย (meter) และ E คือคาความเขม
แสงที่ตกกระทบ (W/m2) สามารถเขียน เปนสมการที่ 2 
 

 A · E

PMPPɳ  =
FF · VOC · ISC 

P in 
= (2)

 V MPP x I MPP 

V OC  x I SC 
FF  = (1)

    39

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TEE07   

ดังน้ัน คาพลังงานสูงสุดของเซลลสามารถอธิบายเปน
สมการไดดังสมการที่ 3 [2] 

 
เมื่อ 
 I m = คากระแสของเซลล เมื่อคาพลังงานสูงสุด 
 V m = คาแรงดันของเซลล เมื่อคาพลังงานสูงสุด 

2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
Johan H. R. Enslin และคณะ ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การ

ติดตามคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPPT) มาบูรณาการกับแผงเซลล
แสงอาทิตย [3] ซึ่งกลาวถึงการเลือกใชคากําลังไฟฟาสูงสุด 
หรือ Maximum Power Point Tracker  (MPPT)  ที่จะนํามา
ประยุกตใชรวมกับแผงเซลลแสงอาทิตย ที่นําเสนอน้ี ซึ่งสงผล
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกําลังไฟฟาในระบบไดมากถึง 
25% เมื่อเทียบกับแผงเซลลแสงอาทิตยมาตรฐานในขณะที่มี
การทํางานทั่วไปจากหองปฏิบัติการ จากบทความน้ีไดนําเรื่อง 
MPPT แบบบูรณาการมาใชเปนตัวแปรควบคุมอยางงาย 
เพ่ือที่จะสามารถผลิตพลังงานไดมากกวาเดิม เน่ืองจากการถาย
โอนพลังงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระบบน้ี จะทําไดโดย
การเปล่ียนรูปแบบการติดต้ังโครงสรางอยางงายซึ่งจะสงผลให
การผลิตไฟฟามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใชตนทุนที่ตํ่า 
ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในระบบผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก 

Pallavee Bhatnagar และ R.K. Nema ไดทําการศึกษา การ
ใชเทคนิคในการติดตามคากําลังไฟฟาสูงสุด : โดยใช
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัยประยุกตใชงานกับแผงเซลลแสงอาทิตย[4] 
กลาวถึงคุณสมบัติของการตอแผงเซลลแสงอาทิตย แบบ
อารเรย ที่ศึกษาถึงการใชคากําลังไฟฟาที่ผลิตออกมาที่มีระดับ
แตกตางกัน ที่เรียกวาจุดคากําลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งคา MPP ในแต
ละสถานที่ก็จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
บรรยากาศในบริเวณน้ัน ซึ่งการทําใหการผลิตพลังงานไฟฟา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปนสิ่งสําคัญมาก ดังน้ัน MPPT จึง
เปนเทคนิคที่ใชในการดึงพลังงานสูงสุดจากเซลลแสงอาทิตย
ออกมา โดยการติดตามตรวจเช็คแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดจาก
เซลลแสงอาทิตยที่สอดคลองกับ MPP และ สามารถหาจุดการ
ทํางานของ MPP เพ่ือดึงคาพลังงานสูงสุดที่ผลิตไดจากการ

จัดเรียงอารเรยของแผงเซลล และจัดทําเปนรายงานคุณสมบัติ
ของแตละแผงเซลลแสงอาทิตยออกมา   

ซึ่งจากงานวิจัยดังกลาวมาขางตนน้ัน ทางผูวิจัยจึงไดนํา
เทคนิคดังกลาวมาทําการประยุกตใชในกรณีการจัด ต้ัง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เน่ืองจากการจัดเรียงคาความ
ความแตกตางของแผงเซลลแสงอาทิตยจากคากําลังไฟฟาสูงสุด
ในแตละแผงจะสามารถนํามาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตกําลังไฟฟาใหแกระบบเพ่ิมขึ้น ซึ่งเทคนิคการติดตาม
คากําลังการผลิตไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลฯ  จึง เปนอีก
ทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสมตามความตองการดังกลาว 

3. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตแผงเซลล

แสงอาทิตย ลักษณะของเซลลแสงอาทิตยที่เลือกใชในโครงการ 
หลักการทํางาน  และคุณสมบั ติทางไฟฟาของแผงเซลล
แสงอาทิตย เพ่ือใชเปนขอมูลในการเลือกจัดกลุมคา MPP ของ
แผงเซลลแสงอาทิตย 

ขั้นตอนที่ 2 นําแผงเซลลแสงอาทิตยที่จะใชในการติดต้ังใน
โรงไฟฟากรณีศึกษา โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2.2 
MWp ณ บริเวณท่ีต้ังโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ตําบล
หนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขาทํา
การทดสอบคา MPP ทุกแผงเซลล ที่จะนํามาใชภายใน
โครงการ และทําการแยกกลุมจัดกลุมอารเรย ของแผงเซลลที่มี
คา MPP ที่ใกลเคียงกัน ออกเปนกลุม แลวนํามาติดต้ังในพ้ืนที่
จริง โดยคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจะเขาสูอินเวอรเตอรแตละตัวที่
มีโปรแกรมเก็บรวมรวมขอมูลท่ีทําการผลิตไดแตละชวงเวลา 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากไดขอมูลที่ไดทําการจัดวางอารเรย 
ของแผงเซลลแสงอาทิตย และดําเนินการเก็บขอมูลที่ไดจาก
การผลิตจริงเปนระยะเวลา 1 ป โดยทําการแยกขอมูลที่เก็บได
ตามแตละอาร เรย  ที่ จัดวาง  เ พ่ือนํามาใช ในการทําการ
เปรียบเทียบหาความแตกตางจากคากําลังไฟฟาที่ผลิตไดจริง
ของแตละอารเรย 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากน้ันนําขอมูลที่เก็บได มาทําการ
คํานวณหาคาพลังงานท่ีไดจากกําลังการผลิตไฟฟาจริง โดยการ
ใชวิธีทางดานวิศวกรรมไฟฟาในการคํานวณจํานวนหนวย

 P MAX  = I m · V m  = FF · ISC · VOC    (3) 
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พลังงานที่ผลิตได และทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคา
พลังงานที่ผลิตได จากรูปแบบการติดต้ังที่แตกตางกัน ใน 3 
กลุม คือ กลุมที่1 เมื่อมีการติดต้ังคา MPP ของตัวแผงที่ผลิตได
จริงเปนกลุมอารเรย กลุมที่2 การติดต้ังแผงแบบรวมกรณีที่ยัง
ไมมีการแยกคา MPP ของตัวแผงและ กลุมที่3 ไดจากการ
ออกแบบระบบจากคุณสมบัติของแผง จากบริษัทผูผลิต และทํา
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากทั้ง 3 กลุม เพ่ือพิจารณาถึง
ความแตกตางของคาพลังงาน เพ่ือใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ในการเลือกรูปแบบวิธีการติดต้ังระบบ 

4.  ผลการศึกษา 
4.1    จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 ถึงกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟาระบบพลังงานแสงอาทิตย จากโรงงานตนแบบ 
ซึ่งเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตย ขนาด 230Wp ชนิด แบบหลาย
ผลึก (Polycrystalline Silicon Cells) มาใชในการออกแบบและ
ทําการติดต้ัง 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของแผงเซลลที่
เลือกใช ซึ่งมีคา MPP = 230Wp จากโรงงาน แตแผงขนาด
ดังกลาวสามารถผลิตคาพลังงานออกมาไดจริงไดสูง ถึง 0±3% 
คือ มีคา MPP ไดต้ังแต 230Wp – 236.9 Wp ในแตละแผง 
ดังน้ันคาความคลาดเคล่ือนดังกลาวจึงมีผลตอการคาการผลิต
กําลังไฟฟาของระบบ 

 
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของแผงเซลลแสงอาทิตยที่เลือกใช [5] 

Electrical Data @STC TSM-230PA05 
Peak Power Watts - PMAX (WP) 230 

Power Output Tolerance – PMAX (%) 0/+3 

Maximum Power Voltage – VMAX (V) 30.00 

Maximum Power Current – IMPP (A) 7.66 

Open Circuit Voltage  – VOC (V) 37.00 

Short Circuit Current – ISC (A) 8.18 

Encapsulated Cell Efficiency ɳ c (%) 15.80 

Module Efficiency ɳ m (%) 14.10 

โดยมีรูปแบบจัดเรียงแผงเซลลแสงอาทิตย กับอินเวอรเตอร 
ในรูปแบบระบบยอย และสตริงอินเวอรเตอร โดยอินเวอรเตอร
แตละตัวจะมีขนาดกําลังการผลิตเทากัน ซึ่งระบบดังกลาว มี
ความเหมาะสมตอระบบที่มีขนาดใหญกวา 3 kWp ขึ้นไป ซึ่งมี
ขอดีในการปรับพิกัดกําลังของระบบตามสภาพความเขมของ

รังสีอาทิตย แตจะมีขอเสียคือ เมื่อเกิดการบังเงาจําทําใหเกิด
กําลังสูญเสียมาก ดังแสดงใน ภาพท่ี 1 

 

 
 

4.2 จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 
เมื่อไดทําการทดสอบคา MPP จากทุกแผงเซลลที่จะ

นํามาใชภายในโครงการ และทําการจัดแยกกลุมอารเรยของ
แผงเซลลที่มีคา MPP ที่ใกลเคียงกัน ออกเปนกลุม ไดเปน 4 
กลุม โดยแตละกลุมจะใชอินเวอรเตอรที่มีขนาดกําลังการผลิต
ไฟฟาเทากันทุกกลุม ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคาจากการทดสอบคากําลังไฟฟาสูงสุด (MPP 
 หรือ PMAX) และตําแหนงที่ทําการติดต้ังในโรงไฟฟา 

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 จากการเก็บขอมูลการผลิตกําลังไฟฟาตามขั้นตอนท่ี 3 
และทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาพลังงานที่ผลิตได 

จากขอมูล ทั้ง 3 กลุม เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 
เพ่ือพิจารณาถึงความแตกตางเพ่ือใชเปนเกณฑในการตัดสินใจ
ในการเลือกรูปแบบการติดต้ังระบบไดผลดังน้ี 

4.3.1 ผลการเปรียบเทียบคากําลังการผลิตที่ไดเฉล่ีย
ตอ เ ดือน  จากแบบจํ าลองทั้ ง  3 กลุม  แสดงค าพลังงาน
เปรียบเทียบในรูปของกราฟ ดังภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาคา

ภาพที่ 1: ลักษณะการออกแบบระบบโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
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กําลังการผลิตไฟฟาในกลุมที่ 1 มีคากําลังการผลิตไฟฟาที่ไดใน
แตละเดือนสูงกวาในกลุมที่ 2 และ กลุมที่ 3 อยางเห็นไดชัด 

 

 
 

 
เมื่อทําการเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตความแตกตางระวาง

คาพลังงานที่ผลิตไดในแตละเดือน โดยนํามาเปรียบเทียบกับคา
เปาหมายกําลังการผลิตที่ต้ังไว จากกลุมที่ 3 ซึ่งผลปรากฏวา 
ภาพรวมแตละเดือน คาพลังงานที่ผลิตไดจริงในระยะเวลา 1 ป 
ในกลุมที่ 1 กรณีจัดกลุมอารเรยของแผงเซลล คาพลังงานจริงที่
ผลิตไดเพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยเฉล่ียตอป มีคาเพ่ิมขึ้นถึง 14% เมื่อ
เทียบกับคาพลังงานเปาหมายท่ีต้ังไว ในกลุมที่ 3  

แตคาพลังงานที่ผลิตไดจริง ในกลุมที่ 2 กรณีไมมีการจัด
กลุมอารเรย ของแผงเซลล คาพลังงานจริงที่ผลิตไดโดยสวน
ใหญกลับมีคาไมแตกตางจากคาพลังงานเปาหมายท่ีต้ังไวจาก
กลุมที่ 3 โดยคาติดลบ แสดงใหเห็นวาคากําลังการผลิตไฟฟา
จริงที่ไดในเดือนน้ัน  มีคา ตํ่ากวา  คาที่ควรผลิตไดจากคา
พลังงานเปาหมายท่ีต้ังไวจากกลุมที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงเปอรเซ็นตความแตกตางของคากําลงัการผลิตไฟฟา

 เม่ือเปรียบเทียบกับคาพลังงานเปาหมายที่ตั้งไว  

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% 

Aug-12 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% 

4.3.2 ผลการเปรียบเทียบคากําลังการผลิตไฟฟาใน
กรณีเมื่อมีการจัดกลุมอารเรยตามคา MPP ของแผงเซลล ใน
กลุมที่ 1 และ กรณีไมไดจัดกลุมอารเรยของแผงเซลลในกลุมท่ี 
2 ตามอินเวอรเตอร ผลปรากฏวาเมื่อพิจารณากรณี กลุมที่ 2  คา
กําลังการผลิตกระแสไฟฟาที่ไดที่สงไปยังอินเวอรเตอรแตละ
ตัวขึ้นอยู กับระยะทาง  ถาระยะใกลกําลังการผลิตที่ไดจะ
มากกวาระยะไกล เมื่อพิจารณาในกรณี กลุมที่ 1 เมื่อมีการ
ติดต้ังคา MPP ของตัวแผงที่ผลิตไดจริงเปนกลุมอารเรย แผง
ขนาด Type A สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดสูงที่สุด และ ซึ่ง
คากําลังการผลิตพลังงานไฟฟาที่ไดก็จะขึ้นอยูกับระยะทางใน
การสงไปยังอินเวอรเตอรดวยเชนกัน ซึ่งถาระยะการสงกําลัง
การผลิตไกลกวาก็ยอมเกิดการสูญเสีย ในระบบเพ่ิมขึ้นดวย 
เมื่อเปรียบเทียบคากําลังการผลิตในกรณีขนาดกําลังไฟฟา
สูงสุดของแผงไมตางกันมาก ดังอินเวอรเตอรตัวที่ 2 และ 3 ซึ่ง
ผลปรากฏวาแผงขนาด Type B2 ในอินเวอรเตอรตัวที่ 3 มี
ขนาดกําลังการผลิตที่ไดมากกวา แผงขนาด Type B1 ใน
อินเวอรเตอรตัวที่ 2 เน่ืองจากระยะทางในการสงไปยัง
อินเวอรเตอรใกลกวาจึงเกิดการสูญเสียในระบบนอยกวา  
แสดงดังภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3:   กราฟเปรียบเทียบการผลิตไฟฟาของระบบพลังงาน
แสงอาทิตยตามกลุมอินเวอรเตอร  (ก) กลุมที ่1 กรณจีัด
กลุมMPP และ (ข) กลุมที่ 2 กรณีไมไดจัดกลุมMPP 

ภาพที่ 2: กราฟเปรียบเทียบคาพลังงานรายป 3 กลุม จากแบบจําลอง
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 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบคากําลังการผลิตไฟฟาเมื่อ
พิจารณาตามฤดูกาล ผลปรากฏวาทั้ง 3 ฤดู ในกลุมที่ 1 มีคา
กําลังการผลิตไฟฟาที่สูงกวาอีก 2 กลุมอยางเห็นไดชัด ในขณะ
ที่ ในกลุมที่ 2 และ 3 คากําลังการผลิตไฟฟามีคาแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย แสดงในรูปกราฟดังภาพที่ 4 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 

 

5. สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาในครั้งน้ี สรุปไดวา 
1. การจัดเรียงแผงเซลลเปนกลุมๆ ตามคา MPP ของ

แผงเซลลที่สามารถผลิตไฟฟาไดจริ ง  มีผลตอการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาที่ผ ลิตได  เมื่อทํ าการ
เปรียบเทียบกับแบบจําลองจากทั้ง 3 กลุม ดวยคุณสมบัติของ
แผงเซลลเองที่ไมเทากัน  

2. จากการเปรียบเทียบกับแบบจําลองจากทั้ง 3 กลุมผล
ที่ไดพบวาคากําลังการผลิตไฟฟา เมื่อทําการจัดกลุมอารเรย 
ตามคา MPP ของตัวแผงเซลลที่ผลิตไดจริง จะสงผลในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกําลังการผลิตไฟฟาใหแกระบบเพิ่มขึ้นจากเดิม
ประมาณ 15 % 

3. เมื่อนํามาทําการแยกกลุมอารเรยตามคา MPP ในการ
ติดต้ังระบบดังในกลุมที่ 1 ซึ่งเปนผลทําใหระบบผลิตไฟฟาใน
แตละอารเรยไดประสิทธิภาพออกมาไดอยางเต็มที่สูงสุด จึง
สงผลใหการผลิตกําลังไฟฟาโดยรวมออกมามีคามากกวา
แบบจําลองอีก 2 กลุม ในขณะท่ีระยะทางก็มีผลตอการสูญเสีย
คาพลังงานที่ผลิตไฟฟาไดไปยังอินเวอรเตอรเชนเดียวกัน 

4. เมื่อทําการเปรียบเทียบคากําลังการผลิตไฟฟาตาม
ฤดูกาล วามีผลตอการผลิตพลังงานหรือไม โดยเปรียบเทียบกับ
คากําลังการผลิตไฟฟากับกลุมที่ 3 โดยคาการผลิตกําลังไฟฟา
จาก กลุมที่ 1 ในแตละฤดูก็ไมสงผลกระทบตอกําลังการผลิต
ไฟฟาโดยรวม  ในขณะที่กลุมที่  2 คากําลังการผลิตไฟฟา
โดยรวมในบางฤดูกลับมีคานอยกวากําลังการผลิตไฟฟาที่ได
จากกลุมที่ 3    
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอย ไดแก ตัวตานทาน ตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุ โดยขึ้นอยูกับการเลือก

อุปกรณพาสซีฟในวงจร โดยใชวงจรผลตางแรงดันขยายความนําถายโอนสายพานกระแส (Differential Voltage Current Conveyor 
Transconductance Amplifier : DV-CCTA) โครงสรางวงจรประกอบดวย DV-CCTA เพียง 1 ตัวและอุปกรณพาสซีฟที่ตอลงกราวนด
อีก 2 ตัว และมีวงจรชวยชดเชยอุณหภูมิอีก 1 วงจร วงจรทํางานโดยปราศจากเง่ือนไขในการแมทซกัน อีกทั้งคาของอุปกรณที่ไดจาก
วงจรจําลอง สามารถควบคุมไดดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและมีผลกระทบต่ําเมื่ออุณหภูมิรอบขางเปลี่ยนแปลง ดวยโครงสราง
ของวงจรท่ีไมซับซอน จึงเหมาะที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวม นอกจากน้ียังไดนําเสนอการประยุกตใชงานวงจรที่สังเคราะหขึ้นใน
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

ระบบวงจรจาํลองคาอุปกรณแบบลอยท่ีเปนอิสระจากอุณหภูม ิ

โดยใช DV-CCTA ที่ควบคุมดวยกระแส 

A Temperature-Insensitive, Electronically Controllable 
Floating Simulator Using DV-CCTA 

กังวาล พยัคฆกุล,  ประชารัฐ สัตถาผล,  ไพสิฐ พิพัฒนฐิติกร   และมนตรี  ศิริปรัชญานันท

หองวิจยัการออกแบบวงจรรวม ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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1.บทนํา 
ในปจจุบันน้ี การสังเคราะหวงจรเพ่ือเลียนแบบหรือจําลอง

อุปกรณไดกลายเปนเรื่องที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
เน่ืองจากสามารถประยุกตใชในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไดหลากหลาย เชน การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณ วงจร
กรองความถี่ ตลอดจนการกําจัดคาอุปกรณแฝงที่ไมตองการท่ี
อยูในอุปกรณหรือวงจร [1-2] โดยปกติแลวการใชงานวงจร
จําลองคาอุปกรณมักใชแทนอุปกรณพาสซีฟจําพวก ตัวเก็บ
ประจุหรือตัวเหน่ียวนํา เน่ืองจากตัวแหน่ียวนําที่เปนขดลวด มี
ขอเสียหลายประการ เชน มีนํ้าหนักมาก ขนาดใหญ ทําให
สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการสรางเปนวงจรรวม อีกทั้งไมสามารถที่
จะปรับคาความเหน่ียวนําไดงาย เชนเดียวกับตัวเก็บประจุที่ไม
สามารถปรับคาความจุไดงาย จากการศึกษาพบวาวงจรหรือ
ระบบทั้งหมดท่ีไดนําเสนอมานั้น ยังมีขอจํากัดตางๆ ดังตอไปน้ี 
 ตองการความสมพงษของอุปกรณพาสซีฟที่ใช [6-8], [12] 
 ไมสามารถควบคุมคาไดดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส [6-13] 
 ใชตัวเก็บประจุแบบลอย ซึ่งไมเหมาะสมกับการสรางเปน
วงจรรวม [6-13] 

 ใชตัวเก็บประจุตอยังตําแหนงที่ไมเหมาะสม ซึ่งทําใหเกิด
ความถ่ีโพล ยังผลใหตอบสนองความถ่ีไดตํ่า [10], [13-15] 

 ใหฟงกช่ันไดเฉพาะ ตัวตานทานแบบลบท่ีผันแปรตาม
ความถ่ี (Frequency dependent negative  resistance, FDNR) 
ตัวเหน่ียวนําแบบลอยและลงกราวนด เทาน้ัน [10-15] 

 คาอิมพีแดนซที่ใหมาจะขึ้นอยูกับคาอุณหภูมิ สงผลใหวงจร
หรื อ ระบบมี ค ว ามไม เ ส ถี ย รต อ ก าร เปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดลอม [2-3], [5-15] 
เมื่อเร็วๆน้ีไดมีผูนําเสนอวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยที่

สามารถควบคุมไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสโดยใช DV-
CCTA เพียงตัวเดียวและอุปกรณแอคทีฟที่ตอลงกราวนดอีก 2 
ตัว [16] วงจรสามารถทําหนาที่เปนตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา
และตัวตานทาน ขึ้นอยูกับการเลือกอุปกรณพาสซีฟในวงจร 
สามารถทําหนาที่ไดทั้งสามแบบโดยไมตองเปล่ียนแปลง
โครงสรางวงจรและไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณ 
แต อ ย า ง ไร ก็ต ามวงจร ท่ีกล า วมา น้ันยั งส งผลต อการ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิรอบขาง เมื่อนําวงจรไปตอใชงาน จะ

ทําใหสมรรถนะของวงจรและระบบขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ 

ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือสังเคราะหวงจร
จําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช DV-CCTA ที่ควบคุมไดดวย
กระแสและมีการชดเชยอุณหภูมิ วงจรสามารถทําหนาที่เปนตัว
ตานทาน ตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุแบบลอย ขึ้นอยูกับการ
เลือกอุปกรณพาสซีฟในวงจร วงจรท่ีนําเสนอประกอบดวย 
DV-CCTA จํานวน 1 ตัวตอรวมกับวงจรชวยชดเชยอุณหภูมิ 
และมีอุปกรณแอคทีฟที่ตอลงกราวนดอีก 2 ตัว วงจรสามารถ
ทําหนาที่ไดทั้งสามแบบโดยไมตองเปลี่ยนแปลงโครงสราง
และไมตองการความสมพงษกันของอุปกรณ วงจรท่ีนําเสนอจึง
มีความเหมาะสมในการพัฒนาใหอยูในรูปแบบวงจรรวม อีกทั้ง
ยังมีการประยุกตใชงานวงจรจําลองคาอุปกรณในวงจรกรอง
ความถ่ี แสดงถึงความสอดคลองกับทฤษฎีที่ไดวิเคราะหไว 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 หลักการทํางานของ DV-CCTA 
เน่ืองจากวงจรท่ีนําเสนอมี DV-CCTA เปนอุปกรณหลัก จึง

ขอกลาวถึงวงจร DV-CCTA อยางคราวๆ ซึ่ง DV-CCTA มี
สัญลักษณและวงจรสมมูลดังภาพที่ 1  

BI
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1y1yV

2yV
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o
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(ก)                                               (ข) 
ภาพที่ 1 : DV-CCTA )ก (สัญลักษณ )ข (วงจรสมมูล  

ลักษณะสมบัติของ DV-CCTA โดยท่ัวไปสามารถแสดง
ดวยสมการเมตริกซไดดังตอไปน้ี 

1

2 1

2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0
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Y X

Y Y

X Y
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                  (1) 

gm คือ คาความนําถายโอนของ DV-CCTA มีคา 

2
B

m
T

I
g

V
                                    (2) 

เมื่อ 
BI  และ 

TV  คือ คากระแสไบแอสและศักดาความรอน 
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2.2 หลักการของวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช 
DV-CCTA 

ที่ผานมาไดมีผูนําเสนอวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอย 
โดยใช DV-CCTA เพียงตัวเดียว และอุปกรณแอคทีฟที่ตอลง
กราวนดอีก 2 ตัว แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 : วงจรจําลองคาอปุกรณแบบลอยโดยใช DV-CCTA 
จากภาพที่ 2 เปนวงจรจําลองคาอุปกรณแบบลอยโดยใช 

DV-CCTA เพียงตัวเดียว ซึ่งจะไดคาอินพุตอิมพีแดนซเปน 
1 2 1

2
in

in m

V V Z
Z

I g Z


                        (3) 

เมื่อแทนคา / 2m B Tg I V  ลงในสมการท่ี (8) จะได 
1

2

2 T
in

B

V Z
Z

I Z
                                   (4) 

จากสมการที่ (4) พบวาวงจรท่ีนําเสนอน้ันยังมีเทอมของ 
TV  

ปรากฏอยู  สงผลใหคาอินพุตอิมพีแดนซของวงจรมีการ
เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิรอบขาง ซึ่งสามารถแกไขไดโดยใช
วงจรที่สามารถจายกระแส 

BI  ที่แปรตามอุณหภูมิ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 3 [17] มาเปนตัวชวยสรางกระแสไบแอสใหกับวงจร
ของ DV-CCTA 
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ภาพที่ 3 : วงจรชวยชดเชยอุณหภูมิ (ก) บลอ็กไดอะแกรม  
                         (ข) โครงสรางภายในของวงจรชวยชดเชยอุณหภูมิ 

พิจารณาจากโครงสรางของวงจรในภาพที่ 3 จะไดกระแส 

AI  ดังแสดงในสมการท่ี (5) 

2 sinh S
A R

T

V
I I

V

 
  

 
                        (5) 

ถากําหนดให 
S TV V  จากสมการที่ (5) จะได 

2 S
A R

T

V
I I

V
                                     (6) 

เมื่ อ  
14 23Q Q  ตอรวมกันแบบทรานสลิเ นียร  ทําให

ความสัมพันธของ , ,A C DI I I  และ 
EI  ดังสมการที่ (7) 

2 2 2 2
A E C DI I I I                                         (7) 

จากสมการที่ (7) ถากําหนดให
R C DI I I   จะได 

2
R

E
A

I
I

I
                                   (8) 

เมื่อแทนคา AI  จากสมการที่ (6) ลงในสมการท่ี (8) จะได
กระแสไบแอส EI  ดังสมการที่ (9) 

2
R T

E
S

I V
I

V
                               (9) 

ดังน้ัน จากภาพที่ 3 เมื่อใหกระแส 
EI  ตามสมการที่ (9) 

เปนกระแสไบแอส 
BI  ใหกับวงจร DV-CCTA ในภาพที่ 2 

โดยทําการแทนคาสมการที่ (9) ลงในสมการที่ (4) จะทําใหได
คาอิมพีแดนซอินพุตของวงจร 

1

2

4 S
in

R

V Z
Z

I Z
                                  (10) 

จากสมการที่ (10) พบวาคาความตานทานอินพุตของวงจร
สามารถปรับคาอุปกรณไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสที่ 

SV  หรือ 

RI  ก็ไดและวงจรยังเปนอิสระจากอุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 4 : โครงสรางของวงจรจําลองคาอปุกรณแบบลอยที่นําเสนอ 

2.3 วงจรท่ีนําเสนอ 
จากภาพที่ 4 วงจรสามารถทําหนาที่เปนตัวตานทาน ตัว

เหน่ียวนําหรือตัวเก็บประจุแบบลอย  ขึ้นอยู กับการเลือก
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อุปกรณพาสซีฟในวงจร 
1Z  และ 

2Z ซึ่งสามารถอธิบายได 3 
กรณีดังน้ี 

1) ถา 
1 1Z R  และ 

2 2Z R  จะพบวาวงจรทําหนาที่เปน

ตัวตานทานแบบลอย น่ันคือ 

1
1

2

4 S
in eq

R

V R
Z R

I R
                            (11) 

โดยที่ 
1 24 /eq S RR V R I R  

2) ถา 
1Z R  และ 

2 1 /Z sC  จะพบวาวงจรทําหนาที่

เปนตัวเหน่ียวนําแบบลอย น่ันคือ 

2

4 4
1

S S
in eq

R R

V sCR VR
Z sL

I I
sC

  
 
 
 

       (12) 

โดยที่ 4 /eq S RL CR V I  
3) ถา 

1 1/Z sC  และ 
2Z R  จะพบวาวงจรทําหนาที่เปน

ตัวเก็บประจุแบบลอย น่ันคือ 

3

4 41 1 1S S
in

R R eq

V V
Z

I sC R sCRI sC
           (13) 

โดยที่ / 4eq R SC CRI V  
 

3. ผลการจําลองการทํางาน 
เ พ่ือเปนการยืนยันและทดสอบสมรรถนะของวงจรท่ี

นําเสนอ  จึงไดจําลองการทํางานของวงจรดวยโปรแกรม 
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 
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ภาพที่ 5 : โครงสรางภายในของ DV-CCTA 

ภาพที่ 6 แสดงผลการจําลองการทํางานเทียบกับคา
อิมพีแดนซ เมื่อวงจรทําหนาที่เปนตัวตานทานแบบลอย โดย
กําหนด R1=1kΩ, R2=1kΩ สวนภาพที่ 7 เปนผลการจําลองการ
ทํางานเทียบกับคาอิมพีแดนซ  เมื่อวงจรทําหนาที่ เปนตัว
เหน่ียวนําแบบลอย โดยกําหนด R3=1kΩ และ C1=1nF และภาพ
ที่ 8 เปนผลการจําลองการทํางานเทียบกับคาอิมพีแดนซ เมื่อ
วงจรทําหนาที่เปนตัวเก็บประจุแบบลอย โดยกําหนด R4=1kΩ 
และ C2=1nF และภาพท่ี 9 แสดงคาอิมพีแดนซเมื่อวงจรทํา
หนาที่เปนตัวเหน่ียวนําแบบลอย เมื่อเปลี่ยนแปลง 

2RI  เปน
การยืนยันใหเห็นวาวงจรปรับคาไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยกระแสไบแอส และภาพที่ 10 แสดงคาอิมพีแดนซของ
วงจรจําลองเหน่ียวนําแบบลอย  เมื่อทําการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ จะเห็นไดวาคาอิมพีแดนซของวงจรมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเพียง 0.022%/ ºC เทาน้ัน 

 
ภาพที่ 6 : คาอิมพแีดนซเม่ือวงจรทาํหนาที่เปนตัวตานทานแบบลอย 

 
ภาพที่ 7 : คาอิมพแีดนซเม่ือวงจรทาํหนาที่เปนตัวเหนี่ยวนํา 

แบบลอย 
 

 
ภาพที่ 8 : คาอิมพแีดนซเม่ือวงจรทาํหนาที่เปนตัวเกบ็ประจุ 

แบบลอย 
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ภาพที่ 9 : คาอิมพีแดนซของวงจรจําลองตัวเหนี่ยวนําแบบลอย 
 เม่ือเปลี่ยนแปลงคากระแสไบแอส 

2RI  

ภาพที่ 10 : คาอิมพีแดนซของวงจรจําลองเหนี่ยวนําแบบลอย 
เม่ือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
 

2.3 ตัวอยางการประยุกตใชงาน 
การประยุกตใชงานวงจรจําลองคาอุปกรณในวงจรกรอง

แถบความถ่ีผานแสดงไดดังภาพที่ 11  

1k  
ภาพที่ 11 : การประยุกตใชงานในวงจรกรองแถบความถี่ผาน 
จากวงจรในภาพที่ 11 จะไดฟงกช่ันถายโอนมาตรฐาน

อันดับที่สอง ตามสมการที่ (14) และพบวาคาความถ่ีโพลและ
คาควอลิ ต้ีแฟกเตอร  จะไดตามสมการท่ี  (15) และ  (16) 
ตามลําดับ 
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แทนสมการท่ี (12)-(13) ลงในสมการท่ี (15)-(16) จะได 
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                        (17) 
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4 S S
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                              (18) 

จากสมการที่ (17) พบวาสามารถที่จะปรับคา p  ของ
วงจรไดดวยการปรับคาความตานทาน  

3R  และ  
4R  และ 

สมก า ร ท่ี  ( 18)  พบว า  ส า ม า ร ถป รั บ ค า  
pQ  ไ ด จ า ก

กระแสไบแอสท่ี 
2RI  และ 

3RI  หรือ 
2SV  และ 

3SV  โดยไม
สงผลกระทบตอความถ่ีโพล 

 
ภาพที่ 12 : ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร เม่ือทาํการปรับคา 

 ความตานทาน 
3R  และ 

4R  

 
ภาพที่ 13 : ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร เม่ือเปลี่ยนคา 

  กระแสไบแอส 2RI  และ 3RI  

ภาพที่ 14 : ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร เม่ือเปลี่ยนแปลง 
           อณุหภูมิ 
ภาพท่ี 12 แสดงผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจร จากการ

ประยุกตใชงานวงจรจําลองคาอุปกรณเปนวงจรกรองแถบ
ความถ่ีผานในภาพท่ี   11  เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงคาความ
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ตานทาน 
3R  และ 

4R  พบวาวงจรทํางานสอดคลองกับสมการที่ 
(17) สวนภาพที่ 13 แสดงผลตอบสนองความถ่ีของ 

BPV  เมื่อ
เปล่ียนแปลงคากระแสไบแอส  2RI   และ  3RI   ตามท่ีได
วิเคราะหไวในสมการท่ี (18) แสดงใหเห็นวาวงจรสามารถปรับ
คาควอลิต้ีแฟคเตอรโดยไมมีผลกระทบกับความถ่ีโพล และ
ภาพที่ 14 แสดงผลตอบสนองความถ่ีของวงจร เมื่อ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิไปสามคาไดแก 27, 50 และ 100 ºC 
พบวา เอาตพุตมีการเปลี่ยนแปลงไปเพียง 0.063%/ ºC โดย
วงจรมีอัตราดึงกําลังไฟฟาเพียง 6.01 mW  ซึ่งเห็นไดวาวงจรมี
ความไวตํ่าตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

 

4. สรุป  
บทความน้ีไดนําเสนอการสังเคราะหวงจรจําลองคาอุปกรณ

แบบลอย โดยใชอุปกรณหลักคือ DV-CCTA ที่มีการชดเชยการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ  วงจรสามารถทําหนาที่ เปนตัว
ตานทาน ตัวเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุ ขึ้นอยูกับการเลือก
อุปกรณพาสซีฟในวงจร การทํางานของวงจรสามารถควบคุม
คาไดดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสและใช DV-CCTA เพียงตัว
เดียว ตัวอยางการประยุกตใชงานวงจรจําลองคาอุปกรณใน
วงจรกรองแถบความถี่ผาน พบวาสามารถใชงานไดเปนอยางดี 
จึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชงานหรือพัฒนาใหอยูใน
รูปแบบวงจรรวม ผลการจําลองการทํางานของวงจรโดยใช 
PSpice แสดงถึงความสอดคลองกับทฤษฎีไดเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีนําเสนอแนวคิดและสรางโหลดแบบผสมที่สามารถนําไฟฟากลับมาใชงานไดอีก ภายในประกอบดวยสองสวนคือ
สวนของวงจรชารจแบตเตอรี่แบบตะก่ัวดวยวงจรบัคคอนเวอรเตอรทําหนาที่ลดแรงดันไฟฟาอินพุตสําหรับชารจแบตเตอรี่ และสวน
ของอิเล็กทรอนิกสโหลดทําหนาที่เปนโหลดความตานทาน ประมวลผลดวยไมโครคอนโทรลเลอรโดยใหความสําคัญกับกระแสที่
ใชชารจแบตเตอรี่เปนหลัก หากพบวาวงจรชารจแบตเตอรี่มีการดึงกระแสนอยลง ภาคควบคุมจะเพิ่มคําสั่งใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลดทําการดึงกระแสมากขึ้น เพ่ือชดเชยกําลังไฟฟาใหมีคาเทากับสัญญาณคําสั่งที่ไดรับ ระบบอิเล็กทรอนิกสโหลดแบบผสมท่ี
สรางขึ้นมีพิกัดใชงานท่ีแรงดันไมเกิน 100V, 1000W  

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. 

อิเล็กทรอนิกสโหลดไฟตรงแบบผสม 
Hybrid DC Electronic Load 

ณิชมน  พนูนอย 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
Nitchamonp@gmail.com 
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1. บทนํา 
ในการทดลอง วิจัย หรือการเรียนการสอน ยังนิยมใช

โหลดทางไฟฟาเปนความตานทาน ซึ่งมีจุดดอย หากมีการ
ทดลองที่กําลังไฟฟาเอาทพุตสูงๆ จะเกิดความสูญเสียในรูป
ของความรอนสูง  ตัวตานทานจะตองมีขาดใหญ และเมื่อ
แรงดันไฟฟาเอาทพุตเปล่ียนสงผลใหกระแสเปล่ียนและ
กําลังไฟฟาเอาทพุตก็เปล่ียนตาม       เพ่ือเปนการพัฒนา และ
แกปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสรางระบบ
โหลดไฟฟาแบบผสมของภาระทางไฟฟาระหวางการชารจ
แบตเตอร่ี รวมกับอิเล็กทรอนิกสโหลด ดังภาพที่ 1 มีการขนาน
แหลงจายไฟฟากระแสตรงที่บัสไฟตรงเพื่อทดสอบวงจร
ดังกลาวจะตองใชโหลดท่ีสามารถรับแรงดันและกระแสไดสูง 
ภาพท่ี 2 แสดงภายในระบบจัดการพลังงานประกอบไปดวย
สองสวนคือ สวนของวงจรชารจแบตเตอร่ีจะทําหนาที่รับ
กระแสไฟฟาจากบัสไฟตรงเขามาชารจแบตเตอรี่แตเน่ืองจาก
ลักษณะการไหลของกระแสจะแตกตางกันขึ้นอยูกับชวงเวลา
ในการชารจแบตเตอร่ีทําใหกระแสไหลไมคงที่ ดังน้ันจะตองมี
การทํางานรวมกับสวนท่ีสองคือ  อิ เ ล็กทรอนิกสโหลด 
เน่ืองจากอิเล็กทรอนิกสโหลดสามารถควบคุมการไหลของ
กระแสไดตามตองการ  โดยไมมีผลจากการเปล่ียนแปลง
แรงดันไฟฟา  

 

 
ภาพที่ 1  การทดลองทางอิเล็กทรอนิกสกําลังที่ใชการจัดการ 

                    โหลดทางไฟฟา 
แนวคิดของการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร

ดังภาพที่ 3 หลังจากไดรับคําสั่งกําลังไฟฟาเอาทพุตจากผูใชงาน
จะใหความสําคัญกับวงจรชารจแบตเตอร่ีเปนหลักเพ่ือทําการ
เก็บพลังงานไฟฟาและลดการสูญเสียใหไดมากที่สุด ในสวน

กําลังไฟฟาที่เหลือจะจายไปที่อิเล็กทรอนิกสโหลด เพ่ือทําให
ไดกําลังไฟฟาเอาทพุตตามผูใชงานตองการ เมื่อแบตเตอร่ีชารจ
เต็มสามารถนําแบตเตอรี่กลับไปเปนแหลงจายไฟฟาหรือใช
งานอยางอื่นได  

 

 
ภาพที่ 2 การจัดการโหลดทางไฟฟาประกอบดวย อิเล็กทรอนิกส 

                โหลดทาํงานรวมกบัวงจรชารจแบตเตอร่ี 

 

 
ภาพที่ 3 ภาคควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

2. ขั้นตอนการออกแบบ 

2.1 วงจรอิเล็กทรอนิกสโหลด [1], [2] 
จากขอบเขตของโครงงานตองการใหอิเล็กทรอนิกส

โหลดสามารถรับภาระโหลดไดที่ 100V, 1,000W ซึ่งจะตอง
สามารถทนกระแสไดที่ 10A จะสามารถหาคาความตานทาน
จากกฎของโอหม ไดดังน้ี 

   CR 100
10

000,1

A

V  
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เพ่ือใหวงจรกําลังมีความรอนนอยลงจึงแบงวงจรกําลัง
ออกเปน 10 ชุด ซึ่งแตละชุดสามารถทนกระแสไดประมาณ     
1 A ที่แรงดัน 100V (1,000W) และนํามาตอขนานกัน เพ่ือให
ไดพิกัดกระแสตามขอบเขตที่กําหนดไว ซึ่งมีการออกแบบ
วงจรดังภาพที่ 4 โดยจะควบคุมใหทรานซิสเตอรทํางานในชวง 
Active Region เสมือนกับความตานทานปรับคาไดควบคุมแบบ
ลูปปดของกระแสดวย พี-ไอ คอนโทรลเลอร 

 

100

0.2,10W

10 10

2,10W

1000W

Rch

N-Module

Electronics Load

RB

RE

RC

RE

RB

 
ภาพที่ 4 วงจรอิเลก็ทรอนิกสโหลด 

 

 
ภาพที่ 5 วงจรบัคคอนเวอรเตอร 

2.2 วงจรบัคคอนเวอรเตอร [3] 
การชารจแบตเตอรี่จะใชวงจรบัคคอนเวอรเตอรเพ่ือลด

ระดับแรงดันอินพุตให ตํ่าลงอยูในระดับที่สามารถชารจ
แบตเตอรี่ไดที่ 14V ใชแบตเตอรี่พิกัด 12V, 80Ah ชารจ
แบตเตอรี่ที่ 6A เพ่ือคํานวณหาอุปกรณของวงจรบัคคอนเวอร
เตอรจะกําหนดให 14VUout   , 18AIout  ที่ความถ่ี 15kHz, 

1VΔUout    และ AI L 1  ไดคาตามตารางที่ 1 
 

        ตารางท่ี 1 พารามิเตอรและอุปกรณในวงจร 

รายการ พิกัด/ขนาด 
คาความเหนี่ยวนํา μH 200

คาตัวเก็บชารจเอาตพุต μF,100V 220  
มอสเฟตกําลัง IRFP254

ไดโอด RURG3020

ความถี่สวิตชิ่ง kHz 15

แกนเฟอรไรต 49ETD 

2.3 ภาคควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
ในงานวิจัยน้ีจะเลือกใช Fio std 32 เน่ืองจากสามารถเขียน

โปรแกรมดวยบล็อกเซ็ตของ Matlab/Simulink ทําใหงายตอ
การออกแบบและแกไขคําสั่งตางๆ ซึ่งสามารถคอมไฟลล
โปรแกรมลงสูบอรดดวยยูเอสบีพอรต ภาพท่ี 6 แสดงแนวคิด
การเขียนโปรแกรม แตเน่ืองจากปริมาณกระแสจะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับชวงเวลาในการชารจแบตเตอรี่ [4]-[6]    ทําใหกระแส
ชารจไหลไมคงที่ จึงมีการควบคุมในโหมดกระแสคงท่ีและ
แรงดันคงที่ตามลําดับ 

มีหลักการทํางานคือ เมื่อไดรับสัญญาณคําสั่งกําลังไฟฟา
จากผูใชงาน สวนประมวลผลจะทําการคํานวณพิกัดกระแส
ของวงจรชารจแบตเตอรี่วาสามารถใชกระแสในการชารจได
สูงสุดเทาไร และจะใหความสําคัญกับสวนน้ีเปนหลัก และเมื่อ
ทราบกระแสที่ใชในการชารจก็จะคํานวณหากําลังไฟฟาสวนที่
เหลือ สําหรับใหวงจรอิเล็กทรอนิกสโหลดทําหนาที่ชดเชย
กําลังไฟฟาใหเทากับสัญญาณคําสั่งที่ไดรับ  

เมื่อเวลาผานไปแบตเตอร่ีที่ไดรับการชารจในโหมดกระแส
คงที่ (CC) จะเริ่มเต็มกระแสจะคอยๆลดลง ที่เวลา180 นาที  
(3 ชม.) ภาคควบคุมจะสั่งใหชารจในโหมดแรงดันคงท่ี (CV) 
จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกสทําการดึงกระแสไฟฟามากขึ้นเพ่ือ
ชดเชยกําลังไฟฟา )IV(P ELBusEL  ใหมีคาเทาเดิมตาม
เง่ือนไขของโปรแกรม 
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ภาพที่ 6 โฟรชารตของโปรแกรม 

3. ผลการทดลอง 

3.1 ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอรเตอร 
ทําการทดลองการทํางานแบบแยกเฉพาะวงจรบัคคอนเวอร

เตอร เพ่ือสั่งใหทํางานตามสัญญาณคําสั่ง _( )L refi ที่ไดรับจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชโพรบกระแส Agilent 1146A วัด
กระแสที่ไหลผานตัวเหน่ียวนํา  ในการทดลองน้ีจะสั่งให
วงจรบัคทํางานที่กระแส 5A (500W) ทําการวัดความสัมพันธ

ของ รูปคล่ืนกระแส Li กับรูปคล่ืนแรงดันที่ขา เกท-ซอรต 
( GSV ) พบวามีกระแสไหลผานตัวเหน่ียวนําตรงตามคําสั่ง การ
เก็บและคายพลังงานของตัวเหน่ียวนําตรงกับสัญญาณขับนํา
เกตท่ีแรงดัน 15V ดังภาพที่ 7 จากน้ันทดสอบการชารจ
แบตเตอรี่ที่โหมดกระแสคงที่ ไดกําลังไฟฟาที่แบตเตอรี่เทากับ 
84W )84614( WAVPBatt  ดังภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 7 รูปสัญญาณกระแสที่ไหลผานตัวเหนี่ยวนาํ  

           และแรงดนัที่ GSV  ขณะทาํงานที่โหมด 
กระแสตอเนือ่งดวิตี้ไซเคิล 70% 

 

 
ภาพที่ 8 ผลการทดลองวงจรบัคคอนเวอรเตอรวดัสัญญาณดาน 

                  วงจรชารจแบตเตอร่ี ทาํการกําลังไฟฟา 84W    

3.2 ผลการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสโหลด 
ในสภาวะเมื่อแบตเตอร่ีมีการดึงกระแสนอยลง  แลว

พลังงานที่เหลือทั้งหมดจะถูกชดเชยดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลด ดังน้ันการทดลองน้ีจะทดลองเฉพาะวงจรอิเล็กทรอนิกส
โหลดเพียงอยางเดียว จากการทดลองที่ 1,000W พบวาวงจร
อิเล็กทรอนิกสโหลดนี้สามารถทํางานไดดี ดังภาพที่ 9 ที่พิกัด 
10A, 100V  
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ภาพที่ 9 รูปสัญญาณกระแสและแรงดันของวงจรอิเลก็ทรอนิกส   

โหลดทดลองที่ 1,000W 

3.3 ผลการทดลองทํางานรวมกันท้ังระบบ 
เมื่อทําการทดสอบโดยใช เครื่องมือวัดทางไฟฟาเ พ่ือ

ตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรวาตรงตามที่ออกแบบไวหรือไม 
ไดผลตามท่ีทดสอบขางตน ในสวนถัดไปจะทําการทดสอบ
สภาวะการใชงานจริง โดยเก็บผลการทดลองทุก 15 นาที โดย
การวัดกระแสและแรงดันที่จุดตางๆแลวนําไปบันทึกลงตาราง
เปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงที่เวลาตางๆ ดังผลการทดลอง
ตอไปน้ี 

3.3.1 ท่ีกําลังไฟฟา 500W 
จากการทดลองเมื่อรวมกําลังไฟฟาทั้งสองสวนเขา

ดวยกัน ทําการวัดสัญญาณที่วงจรบัคคอนเวอรเตอร จะเห็นวา
กระแสท่ีไหลเขาไปชารจแบตเตอรี่ 6A ที่แรงดัน 14V เมื่อคิด
กําลังไฟฟาที่แบตเตอรี่จะได 84W ดังน้ันกําลังไฟฟาที่
อิเล็กทรอนิกสโหลดเทากับ 416W จะไดกําลังไฟฟาทั้งหมด
ตรงตามสัญญาณคําสั่งอางอิงที่ 500W ภาพท่ี 10 

3.3.2 ท่ีกําลังไฟฟา 1,000W 
จากการทดลองเม่ือรวมกําลังไฟฟาทั้งสองสวนเขาดวยกัน 

ทําการวัดสัญญาณที่วงจรบัคคอนเวอรเตอร จะเห็นวากระแสที่
ไหลเขาไปชารจแบตเตอรี่ 6A ที่แรงดัน 14V เมื่อคิดกําลังไฟฟา
ที่แบตเตอรี่จะได 84W ดังน้ันกําลังไฟฟาที่อิเล็กทรอนิกส
โหลดเทากับ 916W จะไดกําลังไฟฟาทั้งหมดตรงตามสัญญาณ
คําสั่งอางอิงที่ 1,000W ภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 10 กราฟทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรงท่ี 500W 

 

 
ภาพที่ 11 กราฟทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสตรงที ่1,000W 

 

 
ภาพที่ 12 ชุดทดลองตนแบบการจัดการโหลดทางไฟฟา 

4 สรุปผลการทดลอง 

วงจรอิเล็กทรอนิกสโหลดถูกนํามาใชแทนโหลดแบบ
ความตานทาน ซึ่งมีจุดเดนตรงท่ี ขนาดเล็ก ออกแบบใหทํางาน
ที่กําลังไฟฟาสูงได สามารถทํางานแบบเชิงเสนและที่สําคัญ
สามารถควบคุมใหกระแสคงที่ตลอดเวลาได ขณะเดียวกัน
วงจรชารจแบบเตอรรี่ที่มีการดึงกระแสทางดานอินพุตเพ่ือ
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นํามาชารจแบตเตอรี่ดวยวงจรบัคคอนเวอรเตอรก็สามารถ
นํามาประยุกตใชเปนโหลดทางไฟฟาไดเชนเดียวกัน เมื่อ
แบตเตอรี่ชารจเ ต็มสามารถนําแบตเตอรี่ลูก น้ีไปใช เปน
แหลงจายไฟฟาสําหรับงานอื่นๆได ภาคควบคุมทํางานดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง
คาพารามิเตอรตางๆไดดี ทํางานที่แรงดัน 100V, 1,000W ชารจ
ที่ 30% ของความจุแบตเตอร่ี ที่การทดลอง 500W จะสามารถ
เก็บพลังงานไฟฟาไดสูงสุด 84W (16.8%) และที่การทดลอง 
1,000W จะสามารถเก็บพลังงานไฟฟาไดสูงสุด 84W (8.4%) 
ชุดทดลองที่สรางขึ้นแสดงในภาพที่ 12 โดยขนาดความจุของ
แบตเตอรี่ (Ah) ที่ใชมีผลตอปริมาณการนําพลังงานไฟฟา
กลับมาใชใหม (ในการทดลองน้ีแบตเตอรี่ถูกคายประจุหมด
เหลือแรงดัน 11.5V) 

จากผลการทดลองจะเห็นวาเมื่อเวลาผานไปแบตเตอรี่
จะเร่ิมเต็มทําใหการแบงกระแสอินพุตสําหรับชารจแบตเตอร่ี
นอยลงเร่ือยๆ (ที่เวลามากกวา 3 ชม) กระแสสวนใหญจึงตอง
ชดเชยที่อิเล็กทรอนิกสโหลดแทน ตรงจุดน้ีไมสามารถนํา
พลังงานกลับมาใชใหมได และปริมาณการนําพลังงานไฟฟา
กลับมาใชจะขึ้นอยูกับขนาดพิกัดกระแสของแบตเตอรี่เปนหลัก 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอการวิเคราะหสมรรถนะของวงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรง-ตรง จํานวนสามวงจรประกอบดวย วงจรบูสต

คอนเวอรเตอรแบบพ้ืนฐาน วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส และวงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหล่ือมเฟส 
ทํางานในสภาวะกระแสตอเน่ือง โดยวิเคราะหหาสมการ อัตราขยายแรงดันเอาตพุต การกระเพื่อมกระแสอินพุต การกระเพ่ือม
แรงดันเอาตพุต คาความตานทานภายในตัวเหนี่ยวนําที่มีผลตออัตราขยายแรงดันเอาตพุต และออกแบบสรางชุดทดลองวงจรมัลติดี
ไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหล่ือมเฟส ควบคุมแบบลูปปดของกระแสและแรงดันดวยพี-ไอคอนโทรลเลอรบนดีสเปซ ใชโหลด

ความตานทาน ผลทดลองวงจรคอนเวอรเตอรการกระเพ่ือมกระแสอินพุตมีคา 0.5 A (2.5%) ที่เอาตพุต 600W 60V สามารถ
ตอบสนองตอสัญญาณคําสั่งแบบยูนิตสเตปและตอการเปล่ียนแปลงโหลดแบบกะทันหันไดดี ประสิทธิภาพของวงจรสูงสุดที่ 87 % 

คําสําคัญ: เซลลเช้ือเพลิง เทคนิคการควบคุมแบบเหล่ือมเฟส 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.

การเปรียบเทียบสมรรถนะวงจรบูสตคอนเวอรเตอร วงจรบสูตคอนเวอรเตอรแบบเหลื่อมเฟส 

และวงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบเหล่ือมเฟส  
ประยุกตใชงานรวมกับแหลงกําเนิดไฟฟาพลังงานทดแทน 

A Performance Comparison of Multidevice Interleaved Boost Converter, 
Interleaved Boost Converter and Conventional Boost 

Converter for Renewable Energy Application 

ณิชมน  พนูนอย 2,1   และเมธีพจน  พัฒนศักดิ์ 2,1 
 

1 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, 
 2 ศูนยวิจัยพลังงานทดแทน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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1. บทนํา 
ในปจจุบันทั่วโลกกําลังมีการพัฒนาแหลงกําเนิดไฟฟา

ทดแทน เพ่ือใชเปนทางเลือกใหมนอกเหนือจากแหลงพลังงาน
หลักที่ไดจาก โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟาที่มีการเผาไหม
ตางๆ  เปนตน  แหลงพลังงานทดแทนท่ีมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองไดแก เซลลเช้ือเพลิง (Fuel Cell) โซลาเซลล 
(Photovoltaic or Solar cell) กังหันลม (Wind turbine) ทั้งหมด
ที่กลาวมาเปนแหลงพลังงานสะอาดไมเกิดควันพิษจากการเผา
ไหม แตยังมีขอจํากัด คือ ไฟฟากระแสตรงที่ไดมีขนาดแรงดัน
ตํ่าและมีกระแสสูง มีผลกระทบจากสภาพอากาศ เชน ปริมาณ
ลม (กังหันลม) ความเขมของแสงแดด (โซลาเซลล) 

Gear Box

Energy Storage 
System(ESS)

PEM FC

DC/DC 
Converter

DC/DC 
Converter

DC/DC 
Inverter

DC Bus

IM

ภาพที่ 1 แหลงจายพลังงานไฟฟาแบบผสม 
ผลการวิจัย [1, 2] นําเสนอเก่ียวกับเซลลเช้ือเพลิง สรุปไดวา

ถึงแมราคาในปจจุบันของเซลลเช้ือเพลิงจะมีราคาแพง แตใน
อนาคตราคาจะถูกลง และอายุการใชงานจะมากขึ้น ซึ่งอายุการ
ใชงานของเซลลเช้ือเพลิงขึ้นอยูกับหลายองคประกอบก็ตาม แต
มีหลายเทคนิคที่จะทําใหอายุการใชงานนานมากข้ึน บริษัท 
Ballard Power System ทําการศึกษาแลวพบวาจะตองจํากัดการ
กระชากของกระแสหรืออาจจะลดการกระเพ่ือมของกระแส
ดวย  ดังน้ันการใชงานเซลล เ ช้ือเพลิงตองใชงานรวมกับ
แหลงจายสํารองที่มีไดนามิกสสูงเพ่ือแกปญหาที่ไดกลาวมา 
การเช่ือมตอแหลงกําเนิดไฟฟาหรือแหลงเก็บ-จายไฟฟาเขากับ
โหลดทางไฟฟา จะใชวงจรแปลงผันเพ่ือปรับเปล่ียนแรงดันให
เหมาะสมกับรูปแบบการเช่ือมตอตามตองการ ในการเช่ือมตอ
แบบขนานไฟฟากระแสตรงเปนวิธีที่งายและมีความเช่ือมั่นสูง 
ราคาตอหนวยนอยเมื่อ เทียบกับการเ ช่ือมตอแบบไฟฟา
กระแสสลับ เพ่ือแทนท่ีแหลงจายไฟฟาแบบเดิม ดังจะเห็นได
จากการประยุกตใชในรถยนต (Hybrid electric vehicle) (ดัง
ภาพท่ี 1)  

2. วงจรแปลงผันไฟฟากระแสตรง-ตรง (DC-DC 
Converter)  

วงจรบูสตคอนเวอรเตอรเปนวงจรยกระดับแรงดันเอาตพุต
ใหสูงกวาอินพุตใชหลักการเก็บและคายพลังงานของตัว
เหน่ียวนําโดยใชการสวิทชแบบสวิตชช่ิง โดยจะใหความสําคัญ
กับการกระเพื่อมของกระแสอินพุตเปนหลักเพ่ือใหงายตอการ
วิเคราะหจะกําหนดเง่ือนไขของวงจรดังน้ีคือ 

- วงจรทํางานในสภาวะกระแสไหลตอเน่ือง 
- แรงดันเอาตพุตสภาวะเริ่มตนมีคาเทากับแรงดันอินพุต 
- สวิทช ตัวเก็บประจุและไดโอดมีคุณสมบัติตามอุดมคติ 
2.1 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบพื้นฐาน (Conventional 

Boost Converter : BC) [3] 
วงจรแปลงผันแบบบูสตคอนเวอรเตอรแบบพ้ืนฐานนิยม

นํามาใชงานรวมกับแหลงกําเนิดไฟฟาทดแทนท่ีมีแรงดันตํ่า
เน่ืองจาก มีอุปกรณนอย งายตอการวิเคราะห ออกแบบ ราคาถูก 
มีลักษณะการตอวงจรดังภาพที่ 2 

vin G1
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L

outiDC Grid

outv

+

-

i in i L

+
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ภาพที ่2 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบพืน้ฐาน 

การกระเพื่อมแรงดันเอาตพุต  
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2

(1) 

อัตราขยายแรงดันเอาตพุต   
)1(

1

Dv

v

in

out


  (2) 

การกระเพื่อมกระแสอินพุต  
Lf

Dv
i

sw

in
L 


   (3) 

เมื่อ SWf คือ ความถ่ีสวิตช และ ST คือ 
SWf

1  

2.2 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนาน (Interleaved 
Boost Converter : IBC)  

ในการประยุกตใชงานที่ตองการกําลังไฟฟาสูงวงจรบูสต
คอนเวอรเตอรยังมีขอจํากัดคือจะตองมีอุปกรณพาสซีฟขนาด
และพิกัดสูงขึ้นและมีการกระเพ่ือมของกระแสอินพุตที่สูงมาก
อันจะสงผลเสียตอแหลงกําเนิดไฟฟา เพ่ือแกปญหานี้ไดนํา
วงจรบูสตคอนเวอรเตอรมาตอขนานกันโดยใชหลักการสวิตช
แบบเหล่ือมเฟส (Interleaved Technique) ดังภาพที่ 3 การตอ
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วงจรจะนําวงจรบูสตแบบพ้ืนฐานมาตอขนานแหลงจาย
ทางดานอินพุตตามจํานวน N ตัว และที่เอาตพุตจะตอขนานกัน
โดยใชตัวเก็บประจุรวมกัน และวงจรบูสตที่นํามาตอขนานจะ
ใชอุปกรณที่มีขนาดและพิกัดเทากันทุกตัว 

วงจรน้ี (IBC) มีจุดเดนกวาวงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบ
พ้ืนฐาน (BC) คือสามารถเพ่ิมกระแสไฟฟาเอาตพุตใหสูงขึ้น 
(ใชหลักการแบงกระแสตามจํานวนเฟสท่ีตอขนาน N เฟส) 
หากเทียบที่กําลังไฟฟาเอาตพุตเทากันสามารถลดพิกัดและ
ขนาดของอุปกรณพาสซีฟใหเล็กลงได 
อัตราขยายแรงดันเอาตพุต   

)1(

1

Dv

v

in

out


   (4) 

การกระเพื่อมกระแสอินพุต  
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   (6) 

การกระเพื่อมแรงดันเอาตพุต[4]
 

22)1(

'

2 ND

qqV

CR

T
v in

outout
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    (7) 

 9042π/tPhase Shif   (8) 
เมื่อ D)trunc(NDNq   

วิธีการสวิตชจะถูกแบงลําดับต้ังแต 1 ถึง N เฟส ในงานวิจัย
น้ีเลือกใช N=4 ดังน้ันการเล่ือนเฟสของสวิตชจะคํานวณไดจาก 
สวนละ 90 โดยเริ่มจาก 1G  ไปจนถึง 4G ตามลําดับ 

 
ภาพที ่3 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนาน N เฟส 

2.3 วงจรบูสตมัลติดีไวซคอนเวอรเตอร (Multidevice 
Interleaved Boost Converter: MDIBC) [5] 

วงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนานมีลักษณะ
การตอวงจรดังภาพที่ 4 โดยวงจรคอนเวอรเตอรแตละโมดูล
ประกอบไปดวยวงจรบูสตแบบเดิม มีสวิตชและไดโอดตอ
ขนานกันสองตัวเมื่อพิจารณาวงจรบูสตหน่ึงตัวจะพบวามี
อุปกรณสวิตชและไดโอดเพ่ิมเปนสองตัวและใชหลักการสวิตช
รวมท้ังตําแหนงของสวิตชดังภาพที่ 5-ก ลําดับการเหล่ือมเฟส
ของกระแสแตละเฟสจะมีการเล่ือนเฟสคํานวณดวยสมการ 

  )(2 mnπ/tPhase Shif                               (9) 
 เมื่อ n คือจํานวนเฟสที่ตอขนาน   m จํานวนสวิตชในหน่ึง

เฟสและหากสวิตชในวงจรเดียวกันทํางานซอนกันจะเปนการ
ลัดวงจรทางดานอินพุตวงจรไมสามารถทํางานได 

เมื่อพิจารณาที่สวิตช d>Ts/4 ดังภาพที่ 5-ข จะพบวาในแต
ละเฟสจะมีการสวิตชที่ตอเน่ืองกันทํางานอยูในโหมดกระแส
ตอเนื่อง (CCM) จุดเดนของวงจรน้ีคือการกระเพ่ือมของกระแส
อินพุตนอยกวาวงจรบูสตแบบพ้ืนฐาน (กําหนดให m = 2, n = 
2 คาดิวต้ีไซเคิล 4321 dddd  ) อัตราขยายแรงดันเอาตพุต
คํานวณไดจากสวิตชช่ิงโมเดลดังน้ี 

 
ภาพที่ 4 วงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบขนาน N เฟส 
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ภาพที่ 5 ลําดับเฟสในการสวิตช (ก) d=Ts/4, (b) d>Ts/4 

พิจารณาพลังงานในตัวเหนี่ยวนํา 
2

2

1
iLEL                    (14) 

เมื่อวงจรบูสตคอนเวอรเตอรมีการตอขนานตัวเหน่ียวนํา 2 
ตัว )2( N กระแสที่ไหลผานจะแบงเปนสองสวนโดยที่ตัว
เหน่ียวนํามีขนาดเทากัน )L(L 21  และ L2L1

in II
2

I
 เขียนเปน
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เมื่อเทียบกับวงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบ BC, IBC จะได 

12 LL  2L                    (17) 
พบวาขนาดของตัวเหน่ียวบูสตแบบขนาน )L,(L 21 ใหญ

กวาบูสตคอนเวอรเตอรแบบพ้ืนฐาน )(L เพ่ือใหพลังงานเทากัน 
(12) ในการออกแบบวงจรคอนเวอรเตอรที่กําลังไฟฟาเทากัน
จะพบวาการขนานวงจรบูสตคอนเวอรเตอรแบบพ้ืนฐาน (BC) 
มีขอจํากัดดังน้ีคือ (กําหนดใหแกนเฟอรไรตมีขนาดเทากัน) 

- เพ่ือใหจายกระแสไฟฟาไดมากขึ้นอุปกรณฟาสซีฟจะตอง
มีขนาดและพิกัดเพ่ิมขึ้นและจํานวนรอบของขดลวดมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับบูสตแบบขนาน 

- การกระเพ่ือมของกระแสอินพุตนอยกวา 

การขนานตัวเหน่ียวนําของวงจรบูสตทั้งสองแบบ (IBC, 
MDIBC) มีจุดเดนคือ 

- กระแสอินพุตถูกแบงตามจํานวนวงจรที่ตอขนาน จาย
กําลังไฟฟาเอาทพุตไดสูงกวา สามารถลดขนาดและพิกัด
อุปกรณพาสซีฟใหเล็กลงได ทําใหลดการกระเพ่ือมของกระแส
อินพุต 

ในการออกแบบและสรางชุดทดลองประกอบไปดวย
อุปกรณประเภทพาสซีฟ อุปกรณเหลาน้ีสามารถเลือกซื้อให
ตรงตามพิกัดที่ออกแบบไว แตตัวเหน่ียวนําผูวิจัยจะตองสราง
ขึ้น การสรางตัวเหน่ียวนํานอกจากใหไดคาความเหน่ียวนําตรง
ตามที่ออกแบบมากที่สุด จะตองคํานึงถึงคาความตานทาน
แฝง )( LR ภายในตัวเหน่ียวนําดวย เน่ืองจากสมการอัตราขยาย
แรงดันเอาตพุตในสมการที่ (1, 4, 11) น้ันวิเคราะหที่ตัว
เหน่ียวนําไมมีคาความตานทานแฝง แตในการออกแบบและใช
งานจริงจะนําลวดทองแดงท่ีมีคาความตานทานคาหน่ึง พัน
บนบ็อบบิ้นของแกนเฟอรไรต  ถาจํานวนรอบมากขึ้นทําใหคา
ความตานทานมากขึ้น ภาพท่ี 6 ทั้งสามวงจรที่คาความตานทาน
ตัวเหน่ียวนํามาก( 0.2ΩR L  ) อัตราขยายแรงดันเอาตพุตจะนอย
กวาที่คาความตานทานนอย( 0.05ΩRL  ) อัตราขยายแรงดัน
เอาตพุตของวงจรบูสตแบบพ้ืนฐานและแบบขนานจะสามารถ
ทํางานที่ดิวต้ีไซเคิลใกล 1 ไดแตวงจรมัลติดีไวซบูสตคอนเวอร
เตอรแบบขนานท่ีเลือกศึกษาน้ี 2)n2,(m  จะทํางานที่ดิวต้ี
ไซเคิลไมเกิน 0.5 สอดคลองกับภาพที่ 5-ก สวิทชในวงจร
เดียวกันไมสามารถทํางานในสภาวะทับซอนกันได 

 1.0LR

 08.0LR

MDIBC

 2.0LR

 05.0LR IBCBC,

D'

Ratio Voltage

 
ภาพที่ 6   อัตราขยายแรงดันเอาตพตุที่มีผลจากคาความตานทานแฝง

ในตัวเหนี่ยวนํา )(R L  
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3. การทดลองและผลการทดลอง 
เน่ืองจากวงจรบูสตแบบพ้ืนฐานและวงจรบูสตแบบขนานมี

การวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ันในการทดลองน้ีจะ
ออกแบบ ทดลอง วงจรมัลติดีไวซบูสตแบบขนานซึ่งเปนวงจร
ใหม ยังไมไดรับความนิยม โดยควบคุมแบบลูปปดของกระแส
และแรงดันเอาตพุตที่ทํางานบนดีสเปซ (dSPACE-DS1104) ทํา
การวัดคาของกระแสท่ีไหลผานตัวเหน่ียวนําจํานวนสองคา L1i

และ L2i  วัดดวยโพรบกระแส Agilent 1146A ในลูปปดของ
กระแสเพื่อหาคาผิดพลาด (Error) สําหรับตัวควบคุม พี-ไอ 
คอนโทรลเลอร จากน้ันนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับแรงดัน
เอาตพุตที่วัดดวย Tektronix P5200 ในลูปปดของแรงดันแบบ
พี-ไอ คอนโทรลเลอรและสงสัญญาณเอาตพุตไปมอดดูเลตเปน
พีดับบลิวเอ็มกับสัญญาณอางอิง 4 ชุด ที่เลื่อนมุมเฟส   และ
เขาวงจรขับเกต-วงจรกําลังตามลําดับ ดังภาพที่ 8 ขนาดและ
พิกัดของอุปกรณแสดงในตารางท่ี 1 ออกแบบที่กําลังไฟฟา
เอาตพุตสูงสุด 600 W ที่ 60V โหลดเปนความตานทาน 

10%Δv10%,Δi outin   
ตารางที่ 1 พารามิเตอรและอปุกรณในวงจรกําลัง 

รายการ พิกัด/ขนาด 
คาความเหน่ียวนํา μH 150

คาความตานทาน LR  0.04ΩL0.03Ω.L 21 

คาตัวเก็บประจุเอาตพุต μF 480

มอสเฟตกําลัง IRFP254

ไดโอด RURG3020

ความถ่ีสวิตช่ิง kHz 25

แกนเฟอรไรต 49ETD 

 

3.1 การทดลองที่สภาวะคงตัว ใชแหลงจายไฟจากเซลล
เช้ือเพลิงในการทดลองภาพที่ 7 ใหวงจรคอนเวอรเตอรทํางาน
ที่แรงดันเอาตพุต 600 W, 60 V เมื่อทําการวัดกระแส L1i และ 

L2i  (Ch3 และ Ch4) พบวามีกระแสไหลเฟสละ 10 A ตาม
หลักการทํางานแบบการเหล่ือมเฟสของกระแส (Interleaved 
Technique) จุดเดนของวงจรน้ีพบวาขณะทํางานการกระเพ่ือม
ของกระแสอินพุต (Ch2) มีคา 0.5 A (2.5%) ซึ่งนอยกวาพิกัดที่
ไดออกแบบไวคือ 2 A (10%) 20A)(iT   

 
ภาพที่ 7 การทดลองสภาวะคงตัวของวงจรคอนเวอรเตอรที ่600W 

 

3.2 การทดลองสภาวะช่ัวขณะ : ใชแหลงจายไฟแบบ
สวิทชช่ิงในการทดลองดังภาพที่ 8 ทําการเปล่ียนสัญญาณคําสั่ง
แรงดันเอาตพุต )(vref ภาพท่ี 8-ก เริ่มการทดลองที่ 50 โวลต เมื่อ
เวลา 4 วินาที เพ่ิมคําสั่งแรงดันไปที่ 60 V หลังจากน้ันผานไป 
12 วินาทีทําการลดแรงดันลงเหลือ 50 V ผลการเปล่ียนคําสั่ง
อางอิง (Ch1) แบบทันทีทันใดพบวาวงจรสามารถปรับให
แรงดันเอาตพุต (Ch2) เขาสูคําสั่งภายในเวลา 0.2 วินาทีทั้งสอง
สภาวะ ผลการตอบสนองของกระแสอินพุต (Ch3) และกระแส
เอาตพุต (Ch4) มีการเพ่ิมขึ้นและลดลงเพ่ือชดเชยแรงดัน
เอาตพุตตามคําสั่งที่ไดรับ (ภาพที่ 8-ข) ผลรวมของกระแส L1i

และ L2i  (Ch3 และ Ch4) มีคาเทากับกระแสอินพุต (Ch2) 
3.3 การทดลองสเตปโหลด ใชแหลงจายไฟแบบสวิทชช่ิง

ในการทดลอง ภาพที่ 9 เปนการทดลองแบบสภาวะช่ัวขณะใน
สภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงโหลด เริ่มการทดลองที่ 200 W ที่
เวลา 4 วินาทีเพ่ิมโหลดเปน 600 W ผานไป 10 วินาทีลดโหลด
ลงเหลือ 200 วัตต พบวาวงจรใชเวลา 0.2 วินาทีเพ่ือรักษาระดับ
แรงดันเอาตพุต (Ch2) ใหคงที่ โวลตเตจเร็กกูเรช่ันมีคา 3.44% 
ขณะมีการเพ่ิม-ลดโหลดแรงดันเอาตพุตไมมีการออสซิลเลต 
วงจรท่ีนําเสนอน้ีมีความเสถียรภาพเขาสูสภาวะคงตัวไดเร็ว  

4. สรุป 
วงจรบูสตมั ล ติ ดี ไวซ แบบขนานสามารถทํ า ง านที่

กําลังไฟฟาสูงได วงจรที่ออกแบบน้ีมีการควบคุมแบบลูปปด
ของกระแสและแรงดันแบบพีไอคอนโทรลเลอรที่ประมวลผล
บนดีสเปซที่กําลังไฟฟาเอาตพุต 600 W 60 V 
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ภาพที่ 8 การทดลองที่สภาวะช่ัวขณะที่เวลา 4 วินาทีเปลี่ยนคําส่ัง
จาก 50 V ไปที่ 60 V และที่เวลา 16 วินาทีเปลี่ยนจาก 50 V ไปที่ 60 
V (ก) เพื่อวิเคราะหแรงดันเอาตพุต (ข)  เพื่อวิเคราะหกระแส L1i

และ L2i  
 

 
ภาพที่ 9   การทดลองสเตปโหลดเพื่อทดสอบคุณสมบัติของวงจร    

จาก 200 W ไปที ่600 W ที่เวลา 4 วินาท ี
 

ประสิทธิภาพสูงสุด 87 % มีเสถียรภาพตอการเปลี่ยน
สัญญาณคําสั่งอางอิงหรือการเปล่ียนแปลงของโหลดมีจุดเดน
ตรงที่การกระเ พ่ือมของกระแสตอ เฟสตํ่า เมื่ อ เทียบกับ

วงจรบูสตแบบพ้ืนฐานและแบบขนาน สามารถประยุกตใชงาน
รวมกับแหลงพลังงานไฟฟาทดแทนไดดี ชุดตนแบบทดลองใช
งานกับเซลลเช้ือเพลิงที่ศูนยวิจัยพลังงานทดแทนดังภาพที่ 10 
สําหรับทดลองในสภาวะคงตัว 

 

 
ภาพที่ 10 ระบบตนแบบและชดุทดลองทีศู่นยวิจัยพลงังานทดแทน

(RERC) TFII th3 floor 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเก่ียวกับเครื่องชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร โดยวัตถุประสงค

ของงานวิจัยน้ีคือ เพ่ือสรางอุปกรณในการชวยเดินของผูปวยที่เก่ียวกับกระดูกเทากระดูกขาผูปวยกลามเน้ือแขนขาออนแรง และ
ผูสูงอายุ และเพ่ือใหอุปกรณในการชวยเดินอัตโนมัติเคลื่อนที่แทนการยกดวยกําลังแขน โดยจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และ
ไมโครคอนโทรลเลอรเขามาควบคุมการทํางาน โดยการดัดแปลงเครื่องชวยเดินแบบธรรมดาใหเปนอุปกรณชวยเดินแบบอัตโนมัติ
โดยใชการขับเคล่ือนลอดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง ซึ่งอาศัยหลักการการกาวขาของผูปวยเปนตัวควบคุมใหอุปกรณสามารถ
เคล่ือนที่ไดแทนการยกเคล่ือนยายดวยกําลังแขน  

จากผลการทดสอบพบวา ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหไดทดลองใชอุปกรณชวยเดินอัตโนมัติพบวามีประสิทธิภาพ

ในการใชงานไดโดยการอาศัยการกาวขาเปนตัวควบคุม ในการทดสอบการทํางานของเคร่ืองโดยแบงการทดลองออกเปน 2 
รูปแบบคือ การทดลองความเร็วโดยไมหนวงเวลา และการทดลองความเร็วที่ใชของผูปวยโดยการหนวงเวลา จากการทดสอบการ
ทํางานของเครื่องชวยเดินฯโดยไมทําการหนวงเวลาพบวา ที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯตํ่า ทําใหเวลาที่ใชในการเดินของ
ผูปวยนาน และความเร็วที่ใชในการเดินชา ในขณะที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯสูง ทําใหเวลาที่ใชในการเดินนอย และ
ความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น  และจากการทดสอบการทํางานของเคร่ืองชวยเดินฯ ที่ทําการหนวงเวลา พบวา คาความหนวงของ
เครื่องชวยเดินฯมากขึ้นทําใหเวลาที่ใชในการเดินมากขึ้น แตความเร็วที่ใชในการเดินลดลง แตที่ระดับความหนวงเดียวกันหากเพิ่ม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินจะเห็นวา เวลาที่ใชในการเดินนอยลง แตความเร็วที่ใชในการเดินเพ่ิมขึ้น และจากการนําไปใชใน
การทดสอบจริงกับผูปวยที่กําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด และผูปวยที่เปนโรคกลามเน้ือออนแรง 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 

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 

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

Keyword: Walker, Microcontroller.

1. บทนํา 
 เน่ืองจากในปจจุบันมีคนปวยและคนพิการบริเวณ

สวนลางของรางกายมากขึ้น  ในกรณีที่ผูปวยขาหักตองเขาเฝอก 
ซึ่งในชวงทําการรักษาชวง หน่ึงจะตองมีการพักฟนและทําการ
รักษากายภาพบําบัดเพ่ือสรางความแข็งแรงใหกลามเน้ือและ
ปรับสภาพของการเดินใหเปนปกติ และผูปวยที่เริ่มตนทําการ
กายภาพบําบัดจะตองใชราวเหล็กคูขนานเดินซึ่งอยูที่สถาน
กายภาพบําบัดและมีหนาที่คอยดูแลอยางใกลชิด[1] ในกรณี
ผูปวยเริ่มพยุงตัวเองไดก็สามารถใชเครื่องชวยเดิน (Walker) ใน
การทํากายภาพบําบัดดวยการฝกหัดเดินตัวเอง  แตทั้งน้ีถา
ผูปวยไมมีกําลังแขนและกําลังขาที่จะยืนพยุงตัวเองเพียงลําพัง
ไดก็ไมสามารถท่ีจะยก เครื่องชวยเดินไดถึงแมวา เครื่องชวย
เดินจะทําจากอลูมิเนียมซึ่งมีนํ้าหนักเบาก็ตาม ทําใหผูดูที่แล
ผูปวยจะตองคอยประคองผูปวยอยูตลอดเวลา 

 ดั ง น้ันคณะผู วิ จั ย จึ ง เ กิ ดแนวความคิ ดที่ จ ะทํ า
เครื่องชวยเดินใ หเปนเครื่องชวยเดินอัตโนมัติของคนปวยหัด

เดินและคนชราโดยใชในการขับเคล่ือนลอดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ซึ่งอาศัยการกาวขาของคนปวยหัดเดินหรือคนชรา
มาเปนตัวควบคุมใหเครื่องชวยเดินอัตโนมัติเคล่ือนที่แทนการ

ยก  นอกจาก น้ี ยั ง ช ว ย แบ ง เ บ าภ าระ ใหพย าบ าลที่ ทํ า
กายภาพบําบัดผูปวยในโรงพยาบาลและขอดีคือราคาถูกกวา
ทองตลาดเน่ืองจากสามารถหาวัสดุที่มีอยูในทองถ่ินในการ
สรางอีกทั้งยังซอมแซมไดงาย  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
     2.1. เพ่ือสรางเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม 
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรของผูปวยที่เก่ียวกับกระดูกเทา
กระดูกขาผูปวยกลามเน้ือแขนขาออนแรง และผูสูงอายุ 
    2.2. เพ่ือสรางเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรเลอรเคล่ือนที่แทนการยกอาศัยการกาวขา
ของคนปวยหัดเดินหรือคนชรามาเปนตัวควบคุม 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

    ในการสรางเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติสําหรับผูปวยควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรน้ันดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
    3.1 สวนของโครงสรางเครื่องชวยเดินอัตโนมัติ คณะผูวิจัย
ไดทําการออกแบบไวดังน้ี 
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- การออกแบบโครงสรางของเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติและ
การจัดวางอุปรณควบคุมการทํางานของเคร่ืองประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรางเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติ 
หลักการทํางานของเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติของผูปวย

ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรสามารถทํางานโดยอาศัย
การควบคุมการเคล่ือนที่ของตัวเครื่องดวยเซ็นเซอรแบบ
อินฟราเรดเมื่อมีอวัยวะของผูปวยเ ล่ือนมาตําแหนงของ
เซ็นเซอรที่ตรวจจับไดจะสงผลใหสงสัญญาณไปยังชุด
ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือสั่งใหมอเตอรที่ขับเคล่ือนลอหยุด
การทํางานและเมื่อไมมีอวัยวะอยูบริเวณที่เซ็นเซอรตรวจจับได
ก็ทําใหเครื่องชวยเดินเคล่ือนที่ไปดานหนา 

3.2 ติดต้ังอุปกรณควบคุมและเซ็นเซอรตรวจจับการเดิน 

ของผูปวย และที่มือจับทั้งสองขางของเคร่ืองชวยเดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กลองควบคุมการทํางาน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ปุมควบคุมที่มือจับ 
 

  3.3. ทําการทดสอบ เครื่องชวยเดินอัตโนมัติและทดสอบ
ผลการใชงานกับผูใชงานจริง ในการทดสอบเคร่ืองชวยเดิน
อัตโนมัติไดทําการทดลองออกเปนดังน้ีคือ 

1) การทดสอบความเร็วโดยการหนวงเวลา โดยต้ัง
เวลาการหนวงออกเปน 5 ระดับ คือ หนวงเวลา 1 วินาที , 2 
วินาที , 3 วินาที, 4 วินาที , 5 วินาที ตามลําดับ 

โดยในการทดสอบความเร็ว และเวลาของผูปวยที่ใชในการ
เดินจะทําการทดสอบท่ีระยะทาง 2 เมตร และกําหนดระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดิน 5 ระดับดังน้ี 

  - ระดับท่ี 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 

 

4. ผลการทดสอบการทํางานของเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติ 
    4.1. ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กผูปวยเด็กไดรับ
อุบัติเหตุจากการตกบอนํ้ารอนกําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด
ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหจําเปนตองใชการ
หนวงที่ 5 วินาทีเน่ืองจากตัวผูปวยยังเดินไมถนัด ผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 1 

SENSOR

มือจับ
กลองควบคุม

โครงสราง

ลอและมอเตอร
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กที่เวลาในการ
หนวง 5 วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการใชงานกับผูปวยเด็กที่เวลาในการ
หนวง 5 วินาที พบวาที่ระดับความเร็วของเครื่องเพ่ิมขึ้น เวลาที่
ใชในการเดินก็เร็วขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 การทดสอบเครื่องชวยเดินฯกับผูปวยเด็ก 
     

 4.2. ผลการทดสอบการใชงานกับผูปวยท่ีเปนคนสูงอายุ 
ผูปวยเปนโรคกลามเน้ือออนแรง ในวันทดสอบเครื่อง

ผูปวยไดผานการกายภาพบําบัดมาแลวทําใหผูปวยเดินเองได
บาง แตยังทรงตัวไมถนัดและเริ่มเดินไดเร็ว ดังน้ันจึงทําการ
ทดสอบที่เวลาการหนวง 1 วินาที ดังตารางที่ 2 
 
 
 

ตารางท่ี 2 การทดสอบการใชงานกับผูปวยสูงอายุที่เวลาในการ
หนวง 1 วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการใชงานกับผูปวยสูงอายุที่เวลาในการ
หนวง 1 วินาที พบวาที่ระดับความเร็วของเครื่องเพ่ิมขึ้น เวลาที่
ใชในการเดินเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 การทดสอบเครื่องชวยเดินฯกับผูปวยสูงอายุ 

5. สรุปผลการวิจัย 

      จากการทดลองการทํางานของเคร่ืองชวยเดินอัตโนมัติทาง
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

เวลาในการ
หนวง 

)วินาที(  

ความเร็ว 
(เมตร/
วินาที) 

ระยะทาง 
)เมตร(  

เวลาที่
ใช  

)วินาที(  

เฉล่ีย 
(เมตร/
วินาที) 

5 

1 2 55.54 0.036 
5 2 53.72 0.037 
10 2 53.05 0.038 
15 2 52.03 0.038 
20 2 51.03 0.039 

เวลาใน
การหนวง 

)วินาที(  

ความเร็ว
(เมตร/
วินาที) 

ระยะทาง 
)เมตร(  

เวลา ที่
ใช

)วินาที(  

เฉล่ีย
(เมตร/
วินาที) 

1 

1 2 29.07 0.069 
5 2 28.02 0.071 

10 2 26.11 0.076 
15 2 25.24 0.079 
20 2 24.53 0.082 
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ระดบัความเร็วเคร่ืองชวยเดนิ (เมตร/วนิาที)

เวลาทีก่ารหนวง 1 วินาที

เวลาทีก่ารหนวง 2 วินาที

เวลาทีก่ารหนวง 3 วินาที

เวลาทีก่ารหนวง 4 วินาที

เวลาทีก่ารหนวง 5 วินาที

ในการหนวง น่ันคือที่เวลาในการหนวง 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, ถาเปล่ียนคาเวลาที่ใชในการหนวง
เพ่ิมขึ้นเปน 5 วินาที โดยระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินที่ 1 
เมตร/วินาที พบวาเวลา และความเร็วที่ใชในการเดินอยูที่ 55.42 
วินาที และ 0.036 เมตร/วินาที  ตามลําดับ, และที่ระดับ
ความหนวงเทากันเมื่อเพ่ิมระดับความเร็วของเครื่องชวยเดิน
เปน 20 เมตร/วินาที พบวาเวลา และความเร็วที่ใชในการเดินอยู
ที่ 51.05 วินาที และ 0.039 วินาที ตามลําดับ จะเห็นวาที่คา
ความหนวงของเคร่ืองชวยเดินฯมากขึ้นทําใหเวลาและความเร็ว
ที่ใชในการเดินมากขึ้น แตที่ระดับความหนวงเดียวกันหากเพ่ิม
ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินจะเห็นวา เวลาและความเร็วที่
ใชในการเดินลดลง ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 6 และ 7 

 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 6 ความสัมพันธระหวางระดับความเร็วของเครื่องชวย
เดินที่มีการเพ่ิมคาความหนวงของเครื่องชวยเดินฯกับเวลาที่ใช
ในการเดินของผูปวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 7 ความสัมพันธระหวางระดับความเร็วของเครื่องชวย
เดินที่มีการเพ่ิมคาความหนวงของเครื่องชวยเดินฯกับความเร็ว
ที่ใชในการเดินของผูปวย 

6. อภิปรายผล 
จากการทดสอบการใชงานกับผูปวยเด็กที่ไดรับอุบัติเหตุจาก

การตกบอนํ้ารอน และกําลังเริ่มการทํากายภาพบําบัด การ
ทดสอบจําเปนตองใชการหนวงที่ 5 วินาทีเน่ืองจากตัวผูปวยยัง
เดินไมถนัดมากนัก ผลการทดสอบพบวา ที่ระดับความเร็วของ
เครื่องชวยเดินฯตํ่าสุด  ) 1 เมตร  /วินาที) เวลา และความเร็วที่
ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ  55.54 วินาที และ 0.036 เมตร/วินาที
และเมื่อเพ่ิมระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ สูงสุด (20 
เมตร/วินาที) เวลาและความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ 
51.03 วินาที และ 0.039 เมตร/วินาที น่ันคือเมื่อปรับระดับ
ความเร็วของเครื่องเพิ่มขึ้น เวลาท่ีใชในการเดินสั้นลง และ
ความเร็วที่ใชในการเดินเร็วขึ้น 

 จากการทดสอบการใชงานกับผูปวยเปนโรคกลามเน้ือออน
แรง ในวันทดสอบเครื่องผูปวยไดผานการกายภาพบําบัด
มาแลวทําใหผูปวยเดินเองไดบาง แตยังทรงตัวไมถนัดและเริ่ม
เดินไดเร็ว ดังน้ันจึงทําการทดสอบท่ีเวลาการหนวง 1 วินาที ผล
การทดสอบพบวา ที่ระดับความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ ตํ่าสุด 
(1 เมตร/วินาที) เวลาและความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ 
29.07 วินาที และ 0.069 เมตร/วินาที และเมื่อเพ่ิมระดับ
ความเร็วของเครื่องชวยเดินฯ สูงสุด (20 เมตร/วินาที) เวลาและ
ความเร็วที่ผูปวยเด็กใชในการเดินคือ 24.53 วินาที และ 0.082 
เมตร/วินาที น่ันคือเมื่อปรับระดับความเร็วของเครื่องเพ่ิมขึ้น
เวลาที่ใชในการเดินสั้นลงและความเร็วที่ใชในการเดินเรว็ขึ้น 
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7. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรทําการทดสอบกับผูใชงานที่มีสภาพรางกายท่ี
หลากหลายเพ่ือใหมีขอมูลของการใชมากขึ้น 

2. ผลการทดสอบเปนการทดสอบจากกลุมตัวอยางใน   
จังหวัดเชียงรายเทาน้ันควรทําการทดสอบกับผูใชในหลาย
ภูมิภาค 

3. ควรปรับลดนํ้าหนักของเครื่องชวยเดินอัตโนมัติใหเบา
เพ่ือความสะดวกในการเคล่ือนยาย 

4. ชุดโครงลอหนาและโครงเซ็นเซอรควรทําจากอลูมิเนียม 
เพ่ือลดนํ้าหนักและปองกันการเกิดสนิม 

5. เครื่องชวยเดินควรทําใหสามารถปรับระดับความสูงได
เพ่ือใหสามารถใชงานไดหลากหลาย 

8. กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2556 และ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห อ.เมือง จ.เชียงราย
คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเปนการสรางชุดประลองการควบคุมระดับนํ้าในถังรูปทรงกระบอกจํานวน สองถัง เพ่ือใชในการสอนสําหรับรายวิชา 

การควบคุมระบบ1 ผูเรียนเปนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ ที่เนนการเรียนแบบโครงงานเปนฐานจํานวน 6 คน สวนประกอบของชุด
ประลองประกอบไปดวยโครงตูสแตนเลส ยึดถังจํานวนสองถังที่อยูดานหนา เช่ือมตอถังทั้งสองเขาดวยกัน ดวยทอพลาสติคใสมี
วาลวควบคุมการไหลของนํ้าทั้งสองถัง ใชมอเตอรปมนํ้าขนาด 400ลิตรตอช่ัวโมง จํานวนสองชุดปมนํ้าจากถังพักที่อยูดานหลัง

ควบคุมอัตราการไหลของปมนํ้าดวยชุดควบคุมมอเตอรแบบ พีดับบลิวเอ็ม ผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรม แลปวิว ผานการด DAQ 
เพ่ือควบคุมอัตราการไหลของปมได การเซ็นเซอรระดับความสูงของนํ้า จะใชเซ็นเซอรความดันติดอยูที่กนถัง ผูเรียนสามารถตอเขา
การด DAQ ไดแตจะตองผานวงจร การปรับแตงสัญญาณเสียกอน 

ผลการทดลองพบวา ชุดประลองท่ีสรางขึ้นแสดงผลการทดลองไดถูกตองตามทฤษฎี โดยมีผลประเมินคุณภาพของชุดประลอง

โดยผูเช่ียวชาญอยูในระดับดี ( x = 3.54) และผลประเมินความพึงพอใจจากผูเรียน อยูในระดับดี ( x = 3.51)   
คําสําคัญ: การควบคุมระดับนํ้า 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. 

การสรางชุดประลองการควบคุมระดับนํ้าโดยใชตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟซซีผานโปรแกรมแลปวิว
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  
และวัชรินทร  โพธ์ิเงิน 

หองปฎิบัติการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกสศึกษา 
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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.บทนํา 
การจัดการสอนท่ีใชโครงงานเปนฐาน มักจะประสบปญหา

หลักคือการสรางอุปกรณฮารดแวร ซึ่งตองใชเงินทุนและเวลา 
ในการสราง สงผลใหผูเรียนบางกลุม เกิดปญหาในการเรียน 
ขณะเดียวกัน  หากผูสอนชวยเหลือโดยการสรางอุปกรณ
ฮารดแวรบางสวนที่ผูเรียนตองใชเงินและเวลามาก จะชวยให
การเรียนรูเปนไปอยางราบรื่นและไมเปนภาระของผูปกครอง
มากนัก โดยเฉพาะในรายวิชา การควบคุมระบบ1 ที่เน้ือหาสวน
ใหญจะเปนคณิตศาสตรขั้นสูง เชน การแปลงลาปลาซ เปนตน
การท่ีผูเรียนไดศึกษาผลตอบสนองจากระบบ จะชวยใหผูเรียน
เขาใจผลตอบสนองของระบบไดดีขึ้นกวาอธิบายดวยสมการ
ทางคณิตศาสตรที่ซับซอน เน่ืองจาก ผูเรียนวัดผลตอบสนอง
และสามารถควบคุมระบบไดจริงจากการทําทดลอง  ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการของ Cognitive Constructivism [2] 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไดสรางชุดประลองที่เปนอุปกรณฮารดแวร ให
งายตอการวัดสัญญาณและควบคุมไดงาย โดยผานชุดเช่ือมตอ
สัญญาณเขากับโปรแกรม ขณะเดียวกันผูเรียนจะตองออกแบบ 
วงจรอิเล็กทรอนิกสเ พ่ือปรับขนาดสัญญาณและสรางตัว
ควบคุมดวยตัวเอง ทําใหผูเรียนมีประสบการณและทักษะใน
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชควบคุมระบบดังกลาว
ได นอกจากน้ีหากเกิดปญหาในการควบคุม ผูเรียนจะตอง
ระดมความคิดกับเพ่ือนภายในกลุมหรือนอกกลุม เพ่ือแกปญหา
ดังกลาวใหได ซึ่งเปนขอดีของการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน
น่ันเอง  

1.1 วัตถุประสงค 
     เพ่ือสรางชุดประลองการควบคุมระดับนํ้า โดยใชตัว

ควบคุมแบบพีไอดีหรือฟซซี 

1.2. สมมติฐานงานวิจัย 
       ชุดประลองการควบคุมระดับนํ้า โดยใชตัวควบคุม

แบบพีไอดีหรือฟซซี มีผลการประเมินความพึงพอใจ ทั้งใน

สวนของผูเช่ียวชาญและผูเรียน อยูในระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 3.5 
จากสเกลลําดับ 5) ขึ้นไป 

1.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือผูเช่ียวชาญ จํานวน 

5 ทาน เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอชุดประลอง และนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ที่เรียนวิชา การควบคุมระบบ1  
ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล    คณะ ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ป
การศึกษา 2556 โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 6 
คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอชุดประลอง 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 โมเดลทางคณิตศาสตรของระดับนํ้า [1] 

  
ภาพท่ี 1 โมเดลของการควบคุมระดับนํ้า 

ฟงกชันถายโอน (Transfer Function) ของระบบคือ 
2

2
1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

( ) 1

( ) ( ) 1

Q s

Q s R C R C s R C R C R C s


     
โดยที่ 
H  คือ ระดับนํ้าที่สภาวะคงตัว (Steady-State) (เมตร) 
h  คือ ระดับนํ้าที่เปล่ียนแปลงเล็กนอยจากสภาวะคงตัว 

(เมตร) 
Q    คือ อัตราการไหลของนํ้าที่สภาวะคงตัว (กอนเกิดการ

เปลี่ยนแปลง) (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

iq  คือ อัตราการไหลเขาของนํ้าที่เปล่ียนแปลงเล็กนอย
จากสภาวะคงตัว (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 
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0q  คือ อัตราการไหลออกของน้ําที่เปล่ียนแปลงเล็กนอย
จากสภาวะคงตัว (ลูกบาศกเมตรตอวินาที) 

R  คือ การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าที่แตกตางกัน (วินาทีตอ
ตารางเมตร) 

C  คือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณนํ้าในถังนํ้า(ตาราง
เมตร) 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     สุรพันธและสุริยาวุธ(2554)[3] ไดนําเสนอการพัฒนาชุด

สื่อประสม สําหรับสอนวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ     
สื่อประสมน้ีประกอบไปดวย  เอกสารประกอบการสอน 
โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพอยต ชุดสาธิตเพ่ือทดสอบทฤษฎี 
และโปรแกรมวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ผลการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พบวามีผลสัมฤทธิ์เฉล่ีย 5 บทเรียน
เทากับ 72.71 และผลประเมินความพึงพอใจตอบทเรียนสื่อ
ประสม อยูในระดับมาก ( x  4.16 ) 

     นําโชคและคณะฯ(2555)[4] ไดนําเสนอชุดฝกการเรียนรู
วิทยาการหุนยนตเบื้องตน เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในหลัก
จลศาสตรและการควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม โดยอาศัยสื่อ
การเรียนรู ที่ประกอบดวย ใบงาน ซอฟแวร ROBOSIM และ
หุนยนตจําลอง 3 แกน ผลการทดสอบระบบพบวา หุนยนต
จําลองสามารถเคล่ือนที่ไดถูกตองตามคําสั่งภายใตโปรแกรม
จลศาสตรผกผันที่พัฒนาขึ้น 

รัฐพลและสมศักด์ิ(2555)[5] ไดนําเสนอรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานโดยใชเทคนิคการเรียนรู
รวมมือกัน เรื่องสายอากาศไมโครเวฟ โดยแบงการดําเนิน
งานวิจัยออกเปน 3 สวน คือ การออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอน การสรางสื่อการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบที่สรางขึ้น ผลการดําเนินงานวิจัยพบวา มีความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับ
มาก ( x   4.23 )    

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวิธีดําเนินงานแบงออกเปนงานใน
สวน ฮารดแวร ซอฟแวร และการหาคุณภาพของชุดประลอง
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 สวนฮารดแวร จัดไดวาเปนสวนที่สําคัญ ที่ผูเรียนจะได
เรียนรู แตขณะเดียวกันก็เปนสวนที่จัดไดวา ตองใชทรัพยากร 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ดานหนาของชุดประลอง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภายในของชุดประลอง 
ทั้งในสวนของงบประมาณและเวลาในการสราง โดยสวน
ฮารดแวรน้ี มีสวนประกอบที่สําคัญดังภาพที่ 2 และ 3 

3.1.1 ถังบรรจุนํ้า ทําจากพลาสติกใสรูปทรงกระบอก มี
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร มี
เสนบอกระดับนํ้าทั้ง 2 ถัง ดานลางเจาะรูไว 2 รู เพ่ือเปนทาง
ระบายนํ้าออก ตอกับปมนํ้าของแตละถัง และน้ําที่ระบายออกน้ี 
จะนําไปรวมไวที่ถังพักนํ้าอีก 1 ใบ ที่ติดต้ังไวอยูดานหลัง  

3.1.2 ปมนํ้า เปนปมนํ้าที่ตอสายจากถังพักนํ้าแลวดูด
ออกไปยังถังบรรจุนํ้าอีกทีหน่ึง โดยปมนํ้าน้ีใชมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 24 โวลตเปนตัวขับ มีขนาดพิกัด 400ลิตรตอช่ัวโมง
ควบคุมอัตราการไหลดวยการควบคุมแรงดันไฟฟาแบบPWM 
(Pulse Width Modulation)ที่ปอนใหกับปมนํ้า ซึ่งตองอาศัยชุด
ขับเคล่ือนมอเตอร (Drive) ที่ประกอบอยูภายในชุดประลอง 

3.1.3 อุปกรณวัดระดับความสูงของนํ้า ใชเซ็นเซอรวัด
แรงดันของนํ้าที่กระทํากับตัวเซ็นเซอร โดยจะติดต้ังไวที่
ดานลางของถังบรรจุนํ้าทั้งสองถัง ทําหนาที่ปอนกลับสัญญาณ
แรงดันนํ้าที่กนถัง แลวแปลงใหเปนแรงดันไฟฟา โดยคาของ
แรงดันนํ้าที่กนถัง สัมพันธกับระดับความสูงของนํ้าตามสมการ 

    71

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TEE12 

 Vg
P

A


  

โดยที่  P คือความดันของนํ้ากนถัง 
  คือ ความหนาแนนจําเพาะของนํ้า 
 g คือ คาแรงโนมถวงของโลก 
 V คือปริมาตรของถังมีคา d h     
เน่ืองจากคา , ,g A  และ d    มีคาคงที่ ดังน้ันคาแรงดันที่
กนถังจึงแปรผันตามระดับความสูง h ของนํ้า 

3.2 สวนซอฟแวร เปนสวนที่ใชโปรแกรมแลปวิว ชวยใน
การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทํางานของระบบ โดยสวน
โปรแกรมแลปวิว จะทําการเช่ือมตอกับสวนฮารดแวร ดวย
การด DAQ รุน 6008 ผานพอรต USB ซึ่งจะสามารถเลือกให
เปนตัวควบคุมแบบ พีไอดี หรือ ฟซซี ก็ได ขึ้นอยูกับผูใชงาน  

 

 
ภาพท่ี 4 โปรแกรมแลปวิวที่ใชควบคุมระดับนํ้า 

 
นอกจากนี้ ชุดประลองยังออกแบบใหยืดหยุนสําหรับการ

ควบคุม กลาวคือผูเรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมโดยใช
วงจรออปแอมป เพ่ือควบคุมระดับของนํ้าได และยังสามารถ
เลือกไดวาจะใชการควบคุมเพียงถังเดียว หรือทั้งสองถังก็ได 

3.3 การหาคุณภาพของชุดประลอง จะแบงออกเปนสอง
สวนคือ  สวนของผู เ ช่ียวชาญและสวนของผู เรียน  โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชชุดประลอง 

  

 
 
4. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

4.1 ผลตอบสนองจากการควบคุมระดับนํ้าจากชุดประลองที่
สรางขึ้น 

     มีผลตอบสนองที่ เปนทั้ง ลูปเปดและลูปปด โดยใน
งานวิจัยน้ีจะวัดผาน โปรแกรมแลปวิว แสดงดังภาพที่ 5-7 

 
ภาพท่ี 5 ผลตอบสนองแบบลูปเปด 

 
ภาพท่ี 6 ผลตอบสนองแบบลูปปดพีไอดี 
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ภาพท่ี 7 ผลตอบสนองแบบลูปปดฟซซี 5 สมาชิก 
 
จากผลตอบสนองท่ีได จะเห็นวาใกลเคียงกับทฤษฎี 

ขณะที่การออกแบบตัวควบคุม จะใชวิธีของ ซิกเลอร-นิโคลหที่
ผู ออกแบบไมจํ า เปนจะตองรูฟ งก ชันถ ายโอน (Transfer 
Function) ของระบบ เพียงแตตองวัดหาผลตอบสนองของ
ระบบที่ เ ปน ลูป เป ด ก็สามารถออกแบบตัวควบคุมได 
ขณะเดียวกัน การเลือกใชตัวควบคุมแบบฟซซี ผูวิจัยเลือกใช
สมาชิก3คา และ สมาชิก 5 คา ผลตอบสนองที่ดีคือ การเลือกใช
สมาชิก 5 คา ใหผลตอบสนองที่ดีกวา แตในทางปฏิบัติ ผูสอน
อาจจะเลือกใชทั้งสองแบบ เพ่ือใหเห็นความแตกตางก็ได 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจตอชุด
ประลอง 

      การประเมินคุณภาพของชุดประลอง คือสวนท่ีให
ผูเช่ียวชาญประเมิน และ การประเมินความพึงพอใจ ใหผูเรียน
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

4.2.1 ผลประเมินคุณภาพของชุดประลองท่ีไดจาก
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน มีผลประเมินเฉล่ียอยูในระดับดี 
(มากกวา 3.5 ขึ้นไป)ที่ระดับ 3.54x     

4.2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 6 คน มีผลประเมินอยูในระดับดี (มากกวา 3.5 
ขึ้นไป)ที่ระดับ 3.51x     

4.3 อภิปรายผล 
      จากการดําเนินการสรางและหาคุณภาพของชุดประลอง 

เพ่ือใชในการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานน้ี เปนชุด
ประลองที่เสมือนเปนระบบจริง ที่ใชในงานอุตสาหกรรม แต
จะขาดสวนที่เปนชุดควบคุมไป ทั้งน้ีมีจุดมุงหมายใหผูเรียน
เปนผูสรางสรรคชุดควบคุมขึ้นมาเอง ซึ่งแตกตางจากชุดที่ซื้อ
สําเร็จจากตางประเทศ ที่มีครบทั้งระบบ ผูเรียนเพียงแตตอตาม

ใบงาน ก็สามารถทํางานได แตชุดประลองท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จะ
ชวยสงเสริมการเรียนรูและทักษะดานตางๆ ใหแกผู เรียน 
กลาวคือการที่ผู เรียนจะควบคุมระบบได จะตองหาขอมูล
เก่ียวกับ การทดสอบระบบ วงจรอิเล็กทรอนิกสที่นํามาใชเปน
ตัวควบคุม หรือแมกระทั่ง การใชงานของโปรแกรมที่จะนํามา
ควบคุม ซึ่งชุดประลองนี้ รองรับทั้งในสวนที่เปนการควบคุม
อนาล็อก (ใชออปแอมปสรางเปนตัวควบคุม) หรือใชโปรแกรม
ในการควบคุมโดยมีตัวควบคุมเปนไลบารี อยูในตัวโปรแกรม 
(ในที่น้ีแนะนําใหใชโปรแกรม LabVIEW) ทั้งน้ีการเลือกใช
การควบคุมชนิดใด ผูเรียนเปนผูกําหนดเอง ออกแบบเอง และ
ลงมือสรางเอง จะชวยใหผูเรียน เกิดทักษะในการคนควาหา
ขอมูลดวยตนเอง  เ กิดทักษะใน  การวัด  การตอ  และการ
ออกแบบวงจร การสื่อสารกับเพื่อนภายในกลุม   และทักษะ 
การนําเสนองาน ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการทํางานตอไป 

4.4 ขอเสนอแนะ 
    จากงานวิจัยการสรางชุดประลองการควบคุมระดับนํ้าน้ี 

หากขยายตอยอดไปยังสถาบันที่มีการจัดการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง อาทิเชน หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 
วิศวกรรมสายปฏิบัติการ ที่จําเปนจะตองเรียนรูและเขาใจการ
ทํางานของระบบจริงจากการลงมือปฏิบัติ จะเกิดประโยชน
อยางมาก เพราะไมจําเปนตองสั่งซื้อครุภัณฑจากตางประเทศ 
แตทั้งน้ี อาจจะตองปรับปรุงงานบางสวนเชน การใชโปรแกรม
ที่จะนํามาควบคุม อาจพิจารณาโปรแกรมอื่นที่มีความเหมาะสม
กวาน้ีได 

5. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มจพ. ประจําป 2556 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูง 

6. เอกสารอางอิง 

[1] Ogata,K. “System Dynamics” 4th Edition, Peason 
Education, Inc. 2004. 

[2] สุรางค โควตระกูล. “จิตวิทยาการศึกษา” พิมพคร้ังท่ี9, สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2553. 

    73

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TEE12 

[3] สุรพันธ ตันศรีวงษและสุริยาวุธ เสาวคนธ. “การพัฒนาชุดส่ือ
ประสมสําห รับการสอนทฤษฎี ว งจรไฟฟ ากระแสสลับ” 

วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม  ม จ พ .  ป ที่ 2  ฉ บั บ ที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2554. 

[4] นําโชค วัฒนานัยและคณะ  “การพัฒนาชุดฝกที่ใชการเรียนรูแบบ
เนนประสบการณ เปนฐานเ ร่ืองวิทยาการหุนยนต เบื้องตน” 

วารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม  ม จ พ .  ป ที่ 3  ฉ บั บ ที่ 2 
มิถุนายน-ธันวาคม 2555. 

[5] รัฐพล จินะวงคและสมศักดิ์ อรรคทิมากูล  “การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน โดยใชเทคนิคการเรียนรู
รวมมือกัน เร่ืองสายอากาศไมโครเวฟ  สําหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม” การประชุมวิชาการครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 5, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ.  
5-6 กรกฎาคม 2555. 

 

74

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

  NCTechEd06TEE13 

บทคัดยอ 
บทความน้ีอธิบายเก่ียวกับการควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด (Fuzzy Sliding-Mode Control)ระบบลูกบอลบนคานที่มีคา

อินพุตดานเขา 2 คาและอินพุตดานเขา 4 คา ระบบลูกบอลบนคานเปนตัวอยางหน่ึงใชการควบคุมดังกลาว ผลที่ไดถูกเปรียบเทียบ
ระหวางตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมดมีคาอินพุตดานเขา 2 คา กับตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมดมีคาอินพุตดานเขา 4 คา 
ผลที่ไดจากการจําลองการทํางานช้ีวาตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมดมีคาอินพุตดานเขา 4 คาทํางานไดดีกวาตัวควบคุมแบบฟซ

ซี่สไลดด้ิงโหมดที่มีคาอินพุตดานเขา 2 คา และสามารถนําระบบควบคุมน้ีไปควบคุมระบบที่ไมเปนเชิงเสน (Nonlinear)ไดเปน
อยางดี 

คําสําคัญ: ควบคุมแบบฟซซี ่การควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด ปริภูมิสถานะ เทคนิคการเปล่ียนแปลงโครงสราง 

Abstract 

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

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

พัฒนาใหทันสมัย ใชงานไดรวดเร็ว มีความแมนยํา และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังพิจารณาไดจากเทคโนโลยีทางดาน
อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีดานการผลิต  การควบคุมระบบ

การผลิตจะมีความซับซอน และมีความตองการความแมนยําใน
การทํางาน เพ่ือใหไดผลผลิตตามเปาหมาย การควบคุมสวน
ตางๆของระบบจึงมีความสําคัญมากตอโรงงานอุตสาหกรรม 
หากไมมีระบบควบคุมที่ดีและมีประสิทธิภาพเขามาควบคุม
เครื่องจักรน้ัน อาจทําใหผลผลิตที่ไดไมสามารถบรรลุตาม

การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด   
(Fuzzy Sliding Mode Control of Ball & Beam) 

มนัส  หมิดหวงั1  และชัยยพล  ธงชัยสุรัชตกูล2 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518, ถ.พิบูลสงคราม, บางซ่ือ, กรุงเทพฯ, 10800 

Manat Midwung1 and Chaiyapon Thongchaisuratkrul2 
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เปาหมาย หรืองานน้ันอาจไมมีประสิทธิภาพ จนอาจใหโรงงาน
อุตสาหกรรมน้ันมีผลกําไรนอยหรือขาดทุนได 

จึงอาจกลาวไดวาระบบควบคุมเปนสิ่งจําเปนอยางมากกับ
งานในโรงงานอุตสาหกรรม มีผูสนใจท่ีจะเรียนรูและศึกษา
เก่ียวกับระบบควบคุมแบบตาง ๆ มากขึ้น  โดยเฉพาะผูที่ศึกษา
ทางดานวิศวกรรม หรือศึกษาทางดานอุตสาหกรรม ผูที่ศึกษา
ทางดานน้ีจําเปนตองมีความรูทางเก่ียวกับการควบคุม เพ่ือนํา
ความรูไปประยุกตใชในการทํางาน หรือในสถานประกอบการ
ในอนาคต ระบบในอุตสาหกรรมสวนใหญเปนระบบไมเปน
เชิงเสน ซึ่งควบคุมใหไดตามเปาหมายคอนขางยาก เชนการปน
ใหแห งในอุตสาหกรรมอาหาร  การผสมของ เหลวใน
อุตสาหกรรมเคมี การควบคุมความเร็วในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ดังน้ันการออกแบบการควบคุมแบบฟซซี่สไลด ด้ิงโหมด 
(Fuzzy Sliding Mode Controller) เปนอีกทางเลือกหน่ึงของ
การออกแบบตัวควบคุมไมเปนเชิงเสนที่มีจุดเดนที่มีความ
คงทนตอความไมแนนอนของพารามิเตอร การควบคุมแบบฟซ
ซี่สไลดด้ิงโหมด จัดอยูในการควบคุมเปล่ียนแปลงโครงสราง 
ลักษณะของการควบคุมแบบเปล่ียนแปลงโครงสรางจะ
ประกอบไปดวยกฎการควบคุมยอย  ให เหมาะสมตามคา
สัญญาณสถานะของระบบ  ขอ ดีของการควบคุมแบบ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางที่เห็นไดชัด คือ การลดการซับซอนของ
การควบคุม สําหรับการควบคุมขนาดใหญมีความซับซอนมาก
ใหเปนระบบควบคุมยอย ๆ ของแตละชวงการทํางานของ
ระบบ   การควบคุมแบบฟซซี่ สไลด ด้ิ งโหมดสามารถ
ประยุกตใชกับระบบไมเปนเชิงเสนทั้งหลายไดเชน ระบบ
ควบคุมลูกบอลบนคาน ระบบแขนกล  หุนยนต และอื่นๆ ซึ่ง
การควบคุมที่กลาวมาน้ัน มีหลักการท่ีออกแบบและเทคนิคการ
ปรับคาพารามิเตอรที่แตกตางกันออกไป 

ด้ังน้ันในงานวิจัยน้ีเปนการนําเสนอ แนวทางการออกแบบ
และพัฒนาระบบควบคุมตําแหนงลูกบอลบนคานแบบฟซซี่
สไลดด้ิงโหมด ที่มีคาอินพุตดานเขา 4 คา เพ่ือใหระบบควบคุม 
น้ันมีประสิทธิภาพสูง และเปนการแกไขปญหาท่ีไดออกแบบ 
การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมดที่ทีคา
อินพุตดานเขา 2 คา เพ่ือใหไดคาแมนยําสูงในการทํางาน 

2. ระบบฟซซี่ลอจิก 

การควบคุมอัตโนมัติโดยสวนใหญไมวาจะเปนรูปแบบการ
ควบคุมแบบพีไอ (PI) พีไอดี (PID) จะเปนการควบคุมแบบลูป
ปด  (closed-Loop) ดวยกันทั้ งสิ้น  ซึ่ งจะตองนําสัญญาณ
เอาทพุตปอนกลับมายังจุดเปรียบเทียบ เพ่ือทําการเปรียบเทียบ
คาความผิดพลาดของการควบคุมสําหรับระบบควบคุมแบบฟซ
ซี่ลอจิกเปนการควบคุมรูปแบบลูปปดเชนกัน มีโครงสรางของ
ลูปการควบคุมดังภาพที่ 1 

 
ระบบควบคุมฟซซี่ลอจิกในภาพที่ 1 ที่ใชจะเปนรูปแบบ 

MISO(Multi-Input Single Output) สามารถแสดงโครงสราง
ภายในของตัวควบคุมฟซซี่ลอจิก ซึ่งในระบบควบคุมน้ีจะรับ
ขอมูลทางดานอินพุต 2 คา ไดแกคา "error" กับคา "delta-

error" และทางดานเอาทพุต"output "ของฟซซี่ลอจิก ซึ่งจะ
นําไปควบคุมแบบจําลอง(Plant)ตอไป ในงานวิจัยน้ีจะใช
แบบจําลองลูกบอลบนคานเพ่ือทดสอบการทํางานของระบบ
ควบคุมดังกลาว 

2.1 โครงสรางของฟซซี่ลอจิก 
โครงสรางของตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิก ประกอบดวย

สวนตางๆท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
2.1.1ฟซซี่ฟเคชัน 

 มีหนาที่ในการแปลงขนาดของคาทางดานอินพุตในที่น้ี
ประกอบดวย คาผิดพลาด”Error”และอัตราการเปล่ียนแปลง
ของคาผิดพลาด”delta-error”ของคาอางอิงกับคาที่วัดไดจริงที่
ผานการ Normalization ใหอยูในเอกภพสัมพัทธของฟซซี่เซต 
“error” และ “delta error” ซึ่งจะตองกําหนดเซตกลุมของขอมูล
ใหอยูในรูปแบบสมาชิกฟงกช่ัน (Membership Function)  

2.1.2   กฎการควบคุม 
ในระบบควบคุมโดยใชตัวควบคุมฟซซี่ลอจิกดังภาพที่ 1 

การกําหนดกฎการควบคุมถือเปนเรื่องสําคัญ เน่ืองจากตัว
ควบคุมฟซซี่จะตองอาศัยกฎในการที่จะประเมินความสัมพันธ

ภาพท่ี 1 : บล็อกไดอะแกรมการควบคุมแบบฟซซี่ 
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ระหวางคาอินพุตคือ“error”และ”delta error” และคาเอาตพุต
คือ”output”โดยมีกฎการควบคุมเปนตัวกําหนดแนวทางวาจะ
ควบคุมระบบ (Plant) ใหไดผลลัพธตามที่เราตองการ ซึ่งกฎ
การควบคุมน้ันจะถูกกําหนดจากความรูและประสบการณของ
ผูเช่ียวชาญน่ันเอง สําหรับตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิกน้ันจะมี
กระบวนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติเปนไปตามกฎการควบคุม 
เรียกกระบวนการน้ีวาการอินเฟอเรนซ (Inference Engine) 

2.1.3 ดีฟซซิฟเคชัน 
ดีฟซซิฟเคชัน ทําหนาที่แปลงคาฟซซี่เซตท่ีไดจากกลไก

การประเมินผลตามกฎการควบคุมใหเปนเอาตพุตเพ่ือใชเปน
คาที่นําไปควบคุมระบบ (Plant) โดยทั่วไปดีฟซซิฟเคชัน จะใช
วิธีแบบหาคาจุดศูนยถวงของพื้นที่ (Center of Area) 

2.2 ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดดิ้งโหมด 
วิธีน้ีใชกระบวนการในการออกแบบตัวควบคุมฟซซี่ซึ่งมี

พ้ืนฐานมาจากเทคนิคการเปล่ียนแปลงโครงสราง สามารถใช
สมดุลฟซซี่ของตัวควบคุมแบบสไลดด่ิงโหมด ตัวควบคุม
อิ่มตัว และตัวควบคุมแบบ Tanh ไดวิธีการน้ันอยูในบนพ้ืนฐาน
ของเทคนิคการเปล่ียนแปลงโครงสราง วิธีการน้ีรับรองความ
คงที่ของตัวควบคุมแตละตัว การใชพ้ืนผิวแบบสไลดด่ิงทําให
ลําดับของ Rule Base ลดขนาดลง r x m เมื่อ r เปนจํานวนคา
อินพุตดานเขาและ m เปนจํานวนระดับของการ Fuzzification 
การผสมผสานนี้ทําใหกระบวนการออกแบบท่ีถูกนํามาเสนอ
สามารถสรางตัวควบคุมธรรมดาที่มีคุณสมบัติความคงที่รับรอง
ได ขั้นตอนการออกแบบจะแสดงไดดังตอไปน้ี [1] 
ขั้นที่ 1 กําหนดคาผิดพลาดคาหน่ึงในระหวางสถานะที่ตองการ 
(XR) และสถานะท่ีแทจริง (X); E= XR - X และคาผิวสไลดด่ิง
จะเปน   
                                       S=CE                                          (1) 

เมื่อ C เปนเมทริกซ  r n ซึ่งถูกเลือกมาที่ทําใหS=0ซึ่ง
เปนตัวควบคุมระบบไดนามิคแบบคงที่ ซึ่งมีลําดับลดลง 
ขั้นที่ 2 กําหนดคา Positive definite functionของ S, K(S) ที่
ทําให 
                         T-S (CAX CBK) 0                          (2) 
ขั้นที่ 3 กําหนด fuzzy rule base เพ่ือทําการแปลงคา G ใหเปน
คา K(S) ตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิกสามารถสรางฟงค ช่ัน

ทั่วไปใดๆ ที่มีขนาดโดยสุม ความแมนยําที่กําหนดใหมีระดับ
การฟซซี่ฟ เคช่ันที่ เพียงพอ  ดังน้ันองคประกอบของ K(S) 
สามารถถูกประมาณคาไดโดยใชระดับการฟซซี่ฟเคช่ัน m เมื่อ 
m ถูกเลือกมาโดยอยางเสรีโดยผูออกแบบ เน่ืองจาก K(S) มี
องคประกอบจํานวน r องคประกอบ (1 องคประกอบตอ 1 คา
ดานเขา) ดังน้ันจึงไดผลเปนคาของ Fuzzy rule เทากับ rm 
ขั้นที่ 4 กําหนดให U เปนคาของ defuzzified value ของ (s) 
หลากหลายทางเลือกในการเลือก K(S) สงผลเปนตัวควบคุม
แบบฟซซี่หลากหลายแบบท่ีแตกตางกัน เชน CB ถูกกําหนดที่
ทําใหCB I 0  ดังน้ันความแนนอนไดรับการรับรองจาก
การเลือก K(S) ซึ่ง   
                                   .  K S I sign S                     (3) 
เมื่อ I เปนเมตริกซเอกลักษณ ( )r r  และ  เปนคาคงที่คา
บวกคาหน่ึงที่เลือกมาที่ทําให มีคามากกวา CAX 
                             I ( CAX )max     (4)                   
จากสมการที่ (4) ไดผลเปนตัวควบคุมสไลดด้ิงในแบบฟซซี่ ซึ่ง
ถูกเรียกวาการควบคุมฟซซี่สไลดด้ิงโหมด (Fuzzy sliding- 
Mode Control) (FSMC) ในอีกวิธีหน่ึงเลือก K(S) เปน 
                                      ( )K S sat s                            (5)          
เมื่อSat(x) เปนฟงกช่ันแบบ Saturation function 

                 
1,             0

,  1 1

1,           1  

x

sat x x x

x


   
  

                    (6) 

เมื่อ  และ เปนสเกลารบวกที่เลือกมาซึ่งทําให 

               
 

 ( CAX ),  1
,  

0,  1 

max S

A BC S

 
 

 
     

               (7) 

ดังน้ันจาก (7) ไดผลเปนตัวควบคุมแบบฟซซี่แบบอิ่มตัวซึ่ง
ถูกเรียกวาตัวควบคุมฟซซี่แบบอิ่มตัว (Fuzzy saturating 

controller (FSC) และอีกวิธีหน่ึง เลือก K(S) เปน 
                            ( ) .tanh( )K S S                            (8) 
เมื่อ ,   มีคาตามท่ีกําหนดในสมการท่ี  (8) ทําใหไดตัว
ควบคุมแบบในแบบฟซซี ่
ขั้นตอนที่ 5 แทนตัวแปลทั้งหมด ในระบบควบคุมน้ัน และนํา
ผลที่ไดมาจากการทดลอง 
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3.ระบบลูกบอลและคาน  



y
L

cosmg 

sinmg
R

motor



)(tx
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d
mbJbm

B
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ภาพที่ 2 โครงสรางระบบลูกบอลบนคาน 

แบบจํ าลองทางคณิตศาสตร พ้ืนฐานของระบบน้ี
ประกอบดวยลูกบอล และเซอรโวมอเตอรดีซี ดังน้ันรูปแบบ
ไดนามิกสของระบบลูกบอลบนคานมีการวิเคราะหแบบลาก
รางค[6],[7], [8], [9] 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของมุมที่มีขนาดเล็กซึ่งสามารถ
กําหนดเปน sinx x และ cos 1x  เขียนสมการState Space 
ใหมไดเปน 

1

2

3

4

0 1 0 0 0

0 0  0.765 0 0

0 0 0 1 0

117.316 0 0 56.367 72

x r

x r

x

x




       
               
       
              



 





  

1y x                                                                            (9) 

3.1 การออกแบบตัวควบคุมฟซซี่ 
ตามที่รูกันวาระบบลูกบอลบนคานทําใหคงที่ไดดวยตัว

ควบคุม แบบ PID ด้ังน้ันตัวควบคุมแบบฟซซี่ใชประโยชน
เพียงคงคา State Error อยางไรก็ตามตัวควบคุมแบบฟซซี่ลอจิ 
และแบบฟซซี่สไลดด้ิงสามารถนํามาใชได โดยสามารถหารคา
ของระบบ ใหอยูในรูปแบบคาของ State Space ของระบบน้ัน
หาคาไดเปน 

                            x t Ax t Bu t                   (10) 
                         Ty t c x t                                 (11) 

จากสมการที่ (10) ระบบมีตัวแปรสถานะคาอินพุตดานเขา 2 
อินพุต และ 4 อินพุตตามลําดับ และยังรูอีกดวยวาระบบน้ัน
ตองการทอรกในการควบคุมการหมุนของคาน ระบบควบคุม

น้ันถูกออกแบบใหเปนระบบแบบฟซซี่ที่มีหลายคาดานเขา 
และคาดานออกดานเดียว (Multi input and single-output Fuzzy 
system) คาดานเขาของตัวควบคุมแบบสองอินพุทไดแก x1 
และ x2 สวนคาดานเขาตัวควบคุมแบบ 4 อินพุตไดแก x1, x2, 

x3, x4-, ดานอกของระบบไดแก u อยางไรก็ตามจํานวนของคา
ดานเขา สมการถูกเปล่ียนแปลงไดโดยวิธีการออกแบบตัว
ควบคุมแบบฟซซี่ 

3.1.1 ตัวควบคุมแบบฟซซี่  
ขั้นตอนที่1 สราง Membership Function สําหรับคาอินพุตดาน
เขาสองอินพุต x1 และ x2 สําหรับอินพุตดานเขา 4 อินพุตคือx1, 
x2, x3, และx4 ในกรณีน้ีเรากําหนด คา Membership จํานวน 5 
สมาชิกดังตอไปน้ีคือ Positive Big (PB), Positive Small (PS), 
Zero (Z), Negative Small (NS) Negative Big NB) ด้ังน้ันคา 
Membership faction สําหรับ Error และ differential Error 
แสดงดังน้ี 
Input 1 คือ (Error) เปนตําแหนงของลูกบอล x1 จะมี
Membership faction เปน NB, NS, Z, PS, PB 
Input 2 คือ (Delta Error) เปนอนุพันธของระยะทาง x2 จะม ี

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) เปนอนุพันธของมุม x4 จะมี NB, 

NS, Z, PS, PB 

ขั้นตอนที่ 2 สราง Membership Function สําหรับเอาตพุต
จํานวน 5 สมาชิก กําหนดไดดังน้ี Positive Big (PB) Positive 
Small(PS),Zero(Z),Negative Small(NS),Negative Big(NB) 

ผลเหลาน้ีถูกใชเปน Rule Base ของตัวควบคุมแบบฟซซี่ 
จํานวนของ Fuzzy Rule เทากับ 54= 625 คา เลขยกกําลัง
หมายถึงอินพุตดานเขา ทุกคาของ Fuzzy Rule เก่ียวของกับ
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 
และจําลองระบบควบคุมน้ันเพ่ือใหไดผลลัพธ 

3.1.2 ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด 
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เมื่อพิจรณาสมการไดนามิกสของลูกบอลบนคานจาก
สมการท่ี (10) ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมดสามารถ
ออกแบบไดตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

กําหนดผิวหนาสไลดด่ิงที่ทําให S=0 และระบบไดนามิกส
คงที่ระบบหน่ึงของลูกบอลบนคานตามสมการท่ี (9) และใช
เทคนิกส LQR น้ันคือจะได Gain ปอนกลับหรือ K 

 
  3.5412 3.9839 2.9781 0.5193K     

 

ภาพที่ 3 Fuzzy sliding mode control Inference System 
 

     ภาพที่ 4 บลอ็กไดอะแกรมฟซซ่ีสไลดดิ้งโหมด2อินพตุ 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

4. ผลการดําเนินงาน 

การออกแบบตัวควบคุมฟซซี่สไลดด้ิงโหมดทั้งแบบคา
อินพุตดานเขา 2 คา คือตําแหนงของลูกบอล ( x1) และอนุพันธ
ของระยะทาง (x2) และการออกแบบตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลด
ด้ิง แบบคาดานเขา 4 คา (x1) อนุพันธของระยะทาง (x2) มุมของ
คาน (x3) และอนุพันธมุมของคาน (x4) เมื่อระบบดังท่ีกลาวมา
ใชตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมดจํานวนของ กฎ (rules) 
จะถูกลดลงและระบบมีความคงที่ 

 

 
 

ภาพที่ 5 บล็อกควบคุมฟซซ่ีสไลดดิง้โหมด 2 อินพุต 

ภาพที่ 6 บล็อกไดอะแกรมฟซซ่ีสไลดดิ้งโหมด 4 อินพุต 

ภาพที่ 7 บล็อกควบคุมฟซซ่ีสไลดดิ้งโหมด 4 อินพตุ 

ภาพที่ 8 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cmกําหนดคา Gain Error=0.5 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการควบคุมตําแหนงแบบฟซซ่ีสไลดดิ่ง

โหมด 2 อินพตุ 
ตําแหนง
ลูกบอล 

Gain 
Error 

Tr Td %Ov
r 

Error %Error 

    0.5 3.8 2 0% 0 0% 

1 3 1.7 0% 0 0% 
 
 

0.5 3.8 2.3 0% 0 0% 

1 2.5 1.6 0% 0 0% 

 

ภาพที่ 9 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 4 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cmกําหนดคา Gain Error=0.5 

ภาพที่ 10 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 50 Cm กําหนดคา Gain Error=1 

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

ภาพที่ 12 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cmกําหนดคา Gain Error=0.5 

ภาพที่ 13 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 4 อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cm กําหนดคา Gain Error=0.5 

ภาพที่ 14 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 2 อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cm กําหนดคา Gain Error=1 

ภาพที่ 15 การทดลองควบคุมแบบฟซซ่ีสไลดดิ่งโหมด 4อินพุต ที่
ตําแหนง 25 Cm กําหนดคา Gain Error=1 

25cm 

50cm 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองการควบคุมตําแหนงแบบฟซซ่ีสไลดดิ่ง
โหมด 4 อินพตุ 

ตําแหนง
ลูกบอล 

Gain 
Error 

Tr Td %Ovr Error %Error 

 0.5 2.8 1.8 0% 0 0% 
1 2.8 1.5 0% 0 0% 

 0.5 2.3 1.9 0% 0 0% 

1 2.8 2 0% 0 0% 
 

จากตารางที่ 1-2 สรุปผลการทดลองการควบคุมตําแหนงลูก
บอลบนคานโดยใชโปรแกรม Lab viewโดยการปรับคาของ
การขยาย(Gain)ของระบบระหวางคา 0.5 ถึง1 จากการทดลอง
พบวาการควบคุมดวยฟซซี่สไลดด้ิงโหมดแบบ 4 อินพุตดาน
เขาเมื่อปรับการขยาย(Gain)เทากับ 0.5 หรือนอยกวาจะมีความ
รวดเร็วมากกวาการควบคุมดวยฟซซี่สไลดด้ิงโหมดแบบ 2
อินพุตดานเขา โดยดูไดจากการปรับคาของการขยาย(Gain)ที่คา
เทากัน เวลาในการไตขึ้น(Rise-Time)ของฟซซี่สไลดด้ิงโหมด
แบบ 4 อินพุตดานเขามีคานอยกวา แตตัวควบคุมดวยฟซซี่
สไลดด้ิงโหมดแบบ 2 อินพุตดานเขาสามารถที่จะควบคุมไดดี
เชนกันเมื่อมีคาการขยาย(Gain)เทากับ1หรือสูงกวา 

5 .สรุป 

ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลด ด้ิงโหมดทั้งสองแบบท่ีได
นําเสนอ แบบแรกเปนตัวคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด 2 อินพุต
และแบบที่สองเปนตัวคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด 4 อินพุต ซึ่ง
ตัวควบคุมดังกลาวไดใชตัวควบคุมฟซซี่แบบอิ่มตัวและตัว
ควบคุมแบบ Tanh  คา Rule base ที่ไดมาถูกลดลงใหเหลือ 5 คา 
เทากันทั้งสองระบบ ซึ่งระบบควบคุมทั้งสองสามารถที่จะ
ควบคุมระบบลูกบอลบนคานไดดีเชนกัน แตตัวควบคุมแบบ
แบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด 4 อินพุต จะใชคาอัตราขยาย (Gain) ที่
นอย ซึ่งสามารถควบคุมระบบลูกบอลบนคานใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว คา Overshot ที่ไดจะมีคา
เทากับศูนย เชนเดียวกัน ตัวควบคุมแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด 2 
อินพุท สามารถที่จะควบคุมใหไดผลดีเหมือนกับตัวควบคุม
แบบแบบฟซซี่สไลดด้ิงโหมด 4 อินพุต โดยการปรับคาขยายคา
อัตราขยาย (Gain) เทากับ 1 หรือมากกวาน้ัน  ดังน้ันงานวิจัยน้ี

เปนการแกไขระบบที่เปน Nonlinear สามารถที่จะนําไปใชงาน
ในระบบท่ีตองการความแมนยําสูงภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
และสามารถแกไขปญหาระบบท่ีไมเปนเชิงเสนแบบสอง
อินพุทที่ตองใชอัตราขยาย (Gain) แบบสูงๆไดเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีกลาวถึงการสรางสมการเพ่ือทํานายใหแกวิธีดัชนีเทา 3 วิธีที่ยังไมมีเกณฑในการแยกลักษณะรูปเทา ไดแก Arch 

Length Index, Footprint Index และ Truncated Arch Index ขั้นตอนคือนําเครื่องโพโดสโคปเก็บขอมูลจากผูเขารับการตรวจ

เทาจํานวน 281 คน จากน้ันแยกลักษณะรูปเทาโดยใชเกณฑจากวิธีดัชนีเทาอีก 4 วิธีคือ Arch Index, Staheli Index, Chippaux-
Smirak Index และ Arch Angle เปนเกณฑต้ังและนําวิธีดัชนีเทาทั้ง 3 วิธีมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติจาก ANOVA แบบ One-
way และสรางสมการถดถอย (Regression) เพ่ือนําไปใชทํานายลักษณะรูปเทาที่เหมาะสมแกเทาของคนไทย ผลลัพธคือทั้ง 3 วิธีมี
นัยสําคัญในเชิงสถิติและคาสัมประสิทธการทํานาย R2 ที่ใชวิธี Arch Index และ Staheli Index เปนตัวแปรตนสามารถนําไป
ทํานายรูปเทาไดดี 

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 one-

way 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

การสรางสมการทํานายรูปเทาใหแกวิธีดัชนีเทา Arch Length, Footprint และ Truncated Arch 
Making Regression Model to Arch Length, Footprint and Truncated Arch 
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1. บทนํา 
เทาเปนอวัยวะที่สําคัญสําหรับการยืน เดิน และว่ิง  มีหนาที่

หลักเก่ียวกับการรับนํ้าหนักของรางกาย  และมีโครงสรางที่
ซับซอนประกอบดวยกระดูกเล็กจํานวน 26 ช้ิน และกลุมขอตอ
ที่แบงเทาเปนสามบริเวณ [1] รวมเปนฝาเทาดังภาพที่ 1 

 
การตรวจประเมินรูปเทา  (Foot assessment) มีหลายวิธี

ดวยกันทั้งจากการมองดวยตาเปลาและจากการวัด งานวิจัยใหญ 
ๆ นิยมใชภาพพิมพเทาในการตรวจเบื้องตนเน่ืองจากทําไดงาย
ในทางปฏิบัติถือเปน Screening test ดังภาพที่ 2 แตขอเสียของ
การใชภาพพิมพเทาคือภาพที่ไดอาจไมชัดถาหากมีการขยับเทา
ขณะตรวจทําใหเสียเวลาทําการตรวจซ้ํา [2] และเปนวิธีการท่ี
ตองใชหมึก, Vaseline หรือผงคารบอนซึ่งอาจทําใหเลอะเทอะ
และกอใหเกิดอาการแพ [3] อีกทั้งการตรวจประเมินตองอาศัย
นักกายภาพบําบัดในการสรุปผล 

 
หรือจากการใชเครื่องโพโดสโคปดังภาพที่ 3 ก็อาศัยนัก

กายภาพบําบัดในการชวยตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติของรูป

เทาจากการมองดวยตาเปลาเน่ืองจากผูที่เขารับการตรวจไม
สามารถประเมินเทาไดดวยตนเอง [4] 

 
ผลลัพธจากการประเมินเปนเชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีการ

ประเมินของนักกายภาพบําบัด การประเมินรูปเทาเชิงตัวเลขจึง
ถูกนํามาใชโดยวิธีดัชนีเทา (Foot index) เน่ืองจากมีบางวิธี
สามารถใชในเชิงการแพทยเพ่ือประเมินรูปเทาได [5] จึงเปน
ที่มาในการสรางเคร่ืองโพโดสโคปแบบประมวลผลภาพเพ่ือให
ประเมินไดงาย [6] จากนั้นทดสอบและเก็บขอมูลเทาเพ่ือนํา
ขอมูลจากผูเขารับการตรวจเทาและนํามาแยกลักษณะรูปเทา
ดวยเกณฑแบงคาดัชนีเทา พบวายังมีวิธีดัชนีเทาที่ไมมีคาเกณฑ
สําหรับแยกลักษณะรูปเทาอยู จึงทําการสรางเกณฑเพ่ือสราง
สมการถดถอย (Regression) ในการทํานายลักษณะรูปเทาท่ี
เหมาะสมแกเทาของคนไทย 

2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.1 รูปเทามี 3 ลักษณะคือ 
- รูปเทาปกติ (Normal foot) ดังภาพที่ 4 (ก) คือโครงสราง

ของกระดูกจัดเรียงตัวกันอยางเหมาะสมทําใหเทามีเสถียรภาพ
รองรับการกระจายของน้ําหนักตัวไดดีและมีสวนโคงเวาของ
เทาพอประมาณ การเคล่ือนไหวของเทาทํามุม 180 องศา 

- รูปเทาแบน (Flat foot) ดังภาพที่ 4 (ข) สังเกตไดต้ังแตวัย
เด็กหรือในวัยผูใหญสาเหตุเกิดจากการที่นํ้าหนักมากขึ้น, อายุ
มากขึ้น, เปนโรคเก่ียวกับกระดูกเทาและการผิดรูปของเทา 
ลักษณะเทาแบนราบไมมีสวนโคงเวาหรือโคงนูนยื่นออกมา
และทํามุมมากกวา 180 องศาคือเทาบิดเขาดานในมากกวาปกติ 

- รูปเทาโกง (High arch foot) ดังภาพที่ 4 (ค) เปนลักษณะ
เทาที่พบนอยที่สุดเทามีความโคงมากกวาปกติ การเคล่ือนไหว
ทํามุมนอยกวา 180 องศาคือเทาเอียงออกดานนอกมากกวาปกติ 
[7] 

ภาพที่ 3 : โพโดสโคป 

ภาพที่ 2 : ภาพพมิพเทา 

ภาพที่ 1 : โครงสรางเทา 
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2.2 การประเมินรูปเทาเชิงตัวเลขใชวิธีดัชนีเทา 7 วิธีและ

อธิบายการหาคาแตละวิธีคือ 
- Arch Angle:  AA ดังภาพที่ 5 เปนคามุมจากเสนตรงที่ลาก

สัมผัสต้ังแตบริเวณ 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] 

 
- Chippaux-Smirak Index: CSI ดังภาพที่ 6 เปนอัตราสวน

ของระยะแคบที่สุดบริเวณกลางเทา (เสน CD) ตอระยะกวาง
ที่สุดบริเวณ Metatarsal (เสน AB) ดังสมการที่ (1) 

 

Chippaux-Smirak Index = 
AB

CD   (1) 
 

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

 
- Staheli Index: STI ดังภาพที่ 7 เปนอัตราสวนของระยะ

แคบที่สุดบริเวณกลางเทา (เสน CD) ตอระยะกวางที่สุดบริเวณ
สนเทา (เสน EF) ดังสมการที่ (2) 

 

Staheli Index = 
EF

CD    (2) 
 

จากการศึกษางานวิจัยของ Staheli พบรูปเทาแบนในเด็ก
อายุ 0-5 ป แตจะลดลงหลังจากน้ันและมีคาดัชนีเทาปกติที่ 0.3-
1.0 แตการวัดความผิดปกติของรูปเทาในที่น้ีใชคาดัชนีเทา
สําหรับผูใหญ คือ 0.3-0.7 [9] 

 
- Arch Length Index: ALI ดังภาพที่ 8 เปนอัตราสวนของ

เสนตรงที่ลากจากบริเวณ Metatarsal ลงมาจนถึงบริเวณสนเทา 
(เสน L) ตอเสนโคงที่สัมผัสต้ังแตบริเวณ Metatarsal จนถึง
บริเวณสนเทา (เสน D) [10] ดังสมการที่ 3  

 

Arch Length Index = 
D

L   (3) 
 

 
- Arch Index: AI ดังภาพที่ 9 เปนอัตราสวนของพ้ืนที่ตรง

กลางเทา (พ้ืนที่ E) ตอพ้ืนที่เทาทั้งหมด (พ้ืนที่ D, F และ F ไม

ภาพที่ 8 : Arch Length Index 

ภาพที่ 7 : Staheli Index 

ภาพที่ 6 : Chippaux-Smirak Index 

ภาพที่ 5 : Arch Angle 

ภาพที่ 4 : ลักษณะรูปเทาทั้ง 3 แบบ 

(ข) รูปเทาแบน 

(ค) รูปเทาโกง 

(ก) รูปเทาปกติ 
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รวมน้ิวเทา) ดังสมการที่ 4 การแบงพ้ืนที่เทาเปนสามสวนทํา
โดยลากเสนตรงบริเวณน้ิวช้ีเทาลงมาจนถึงบริเวณสนเทา
จากน้ันลากเสนต้ังฉากตัดและใหขนานกันสองเสน 

 

Arch Index = 
FED

E


  (4) 

 

แนวคิด Arch Index น้ีเกิดขึ้นครั้งแรกโดย Cavangah และ 
Rodgers ศึกษาวิธีการโดยใชหมึกและวัดดวย Planimeter  กลาว
วารูปเทาปกติมีคาดัชนี  0.21-0.26, รูปเทาแบนมีคามากกวา 
0.26 และรูปเทาโกงมีคานอยกวา 0.21 [11] 

 
- Footprint Index: FPI  ดังภาพที่ 10 เปนอัตราสวนของ

พ้ืนที่เทาที่ไมสัมผัสกับพ้ืน (พ้ืนที่ A) ตอพ้ืนที่สัมผัสที่สัมผัส
กับพ้ืน (พ้ืนที่ B ไมรวมน้ิวเทา) [10] ดังสมการที่ 5 

 

Footprint Index = 
B

A    (5) 
 

 
- Truncated Arch Index: TRI ดังภาพที่ 11 เปนอัตราสวน

ของพ้ืนที่ที่ไมสัมผัสกับพ้ืน (พ้ืนที่ A) ตอพ้ืนที่เทาที่สัมผัสกับ
พ้ืนแตตัดบริเวณ Truncate ออกโดยลากเสนต้ังฉากตัดเสนตรง
ที่ลากจากบริเวณ Metatarsal ลงมาจนถึงบริเวณสนเทา (พ้ืนที่ 
C) [10] ดังสมการที่ 6 
 

Truncated Arch Index = 
C

A   (6) 

 

3.  ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

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

 
 

และงานเกษตรแฟรวันที่ 9-13 ก.พ. 2556 ดังภาพที่ 13 

 
3.2 แยกรูปเทาของแตละวิธีดัชนีเทาจากการเก็บขอมูลของ

ผูเขารับการตรวจเทาที่มีอายุระหวาง 15-60 ปจํานวน 281 คน
และพบวาวิธีดัชนีเทา 3 วิธีไดแก ALI, FPI และ TRI ยังไมมีคา
เกณฑดัชนีเทาแยกลักษณะรูปเทาดังตารางที่ 1 แตนํามาใชใน

ภาพที่ 13 : บางสวนของผูเขารับการตรวจเทาจากงานเกษตรแฟร

ภาพที่ 12 : บางสวนของผูเขารับการตรวจเทาจากงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทย 

ภาพที่ 11 : Truncated Arch Index 

ภาพที่ 10 : Footprint Index 

ภาพที่ 9 : Arch Index 
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การทํานายความสูงของฝาเทา (Arch height) อีกทั้งไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ [11] 

ตารางที่ 1 รูปเทาของแตละวิธีดัชนีเทา (หนวย : คน) 

วิธีดัชนีเทา 
รูปเทา (n = 281) 

ปกติ แบน โกง 

AA 
ซาย 144 73 64 
ขวา 134 78 69 

CSI 
ซาย 234 47 0 
ขวา 234 45 2 

STI 
ซาย 191 55 35 
ขวา 209 51 21 

AI 
ซาย 178 58 45 
ขวา 190 55 36 

ALI 
ซาย    
ขวา    

FPI 
ซาย    
ขวา    

TRI 
ซาย    
ขวา    

3.3 ทําการสรางเกณฑที่เหมาะสมโดยใชคาเกณฑดัชนีของ 
AA, CSI, STI และ AI เปนเกณฑต้ังเพ่ือพิจารณาเลือกคาดัชนี
เทาที่เหมาะสมแกวิธีดัชนีเทา 3 วิธีดังตารางที่ 2 และทดสอบ
นัยสําคัญในเชิงสถิติ ( = 0.05) โดยใชการทดสอบของ 
ANOVA แบบ One-way สมมติฐานของการทดสอบคือ 

 

H0 : คาเฉล่ียของ 3 วิธีมีนัยสําคัญเชิงสถิติ 
H1 : มีคาเฉล่ียของ 3 วิธีอยางนอยหน่ึงคูไมมีนัยสําคัญเชิง

สถิติ 
ผลการทดสอบพบวาคาเฉล่ียทั้ง 3 วิธีมีนัยสําคัญเชิงสถิติดัง

ตารางที่ 3  
ตารางที่ 2 คาดัชนีเทาของวิธี ALI, FPI และ TRI ที่ใชคาเกณฑ
จากวิธีของ AI, STI, CSI และ AA 

ALI ปกติ แบน โกง 

AA 
ซาย 0.67-8.90 0.64-0.96 0.49-0.94 
ขวา 0.64-9.10 0.71-0.95 0.40-0.95 

CSI 
ซาย 0.49-8.90 0.73-0.96 0.00 
ขวา 0.40-0.95 0.68-0.95 0.52-9.10 

STI 
ซาย 0.49-0.86 0.73-0.96 0.61-8.90 
ขวา 0.40-0.93 0.73-0.95 0.44-9.10 

AI 
ซาย 0.64-0.86 0.49-0.96 0.67-8.90 
ขวา 0.44-0.85 0.40-0.95 0.69-9.10 

FPI ปกติ แบน โกง 

AA 
ซาย 0.11-0.93 0.01-0.97 0.02-0.51 
ขวา 0.17-0.74 0.01-0.44 0.00-1.04 

CSI 
ซาย 0.08-0.97 0.01-0.31 0.00 
ขวา 0.00-1.04 0.01-0.31 0.07-0.74 

STI 
ซาย 0.04-0.48 0.01-0.31 0.18-0.97 
ขวา 0.03-1.04 0.01-0.35 0.00-1.00 

AI 
ซาย 0.17-0.97 0.01-0.46 0.30-0.93 
ขวา 0.17-1.00 0.00-1.04 0.32-0.74 

TRI ปกติ แบน โกง 

AA 
ซาย 0.15-1.37 0.01-1.07 0.04-0.77 
ขวา 0.21-1.15 0.01-0.57 0.00-1.98 

CSI 
ซาย 0.13-1.37 0.01-0.44 0.00 
ขวา 0.00-198 0.01-0.46 0.14-1.15 

STI 
ซาย 0.07-0.68 0.01-0.44 0.23-1.37 
ขวา 0.04-1.33 0.01-0.48 0.00-1.98 

AI 
ซาย 0.23-1.07 0.01-0.66 0.40-1.37 
ขวา 0.22-1.98 0.00-1.33 0.43-1.15 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ ANOVA แบบ One-way 
ผลการทดสอบ ANOVA ของทั้ง 3 วิธี 

รูปเทา AA ALI FPI TRI F p 

ปกติ 
ซาย 41.88 0.83 0.81 0.74 0.00 1.00 
ขวา 41.94 0.83 0.82 0.73 0.00 1.00 

แบน 
ซาย 25.75 0.30 0.23 0.34 0.00 0.98 
ขวา 24.87 0.32 0.22 0.35 0.00 0.98 

โกง 
ซาย 57.33 0.42 0.30 0.48 0.00 0.97 
ขวา 54.35 0.43 0.29 0.51 0.00 0.97 
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รูปเทา CSI ALI FPI TRI F p 

ปกติ 
ซาย 0.29 0.79 0.32 0.43 0.00 0.99 
ขวา 0.30 0.76 0.32 0.44 0.00 0.99 

แบน 
ซาย 0.50 0.83 0.18 0.24 0.00 0.97 
ขวา 0.49 0.83 0.17 0.23 0.00 0.97 

โกง 
ซาย 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 0.22 
ขวา 0.18 4.81 0.41 0.64 1.87 0.22 

รูปเทา STI ALI FPI TRI F p 

ปกติ 
ซาย 0.54 0.76 0.30 0.41 0.01 0.93 
ขวา 0.55 0.77 0.31 0.43 0.01 0.93 

แบน 
ซาย 0.81 0.83 0.20 0.27 0.00 1.00 
ขวา 0.81 0.82 0.21 0.27 0.00 1.00 

โกง 
ซาย 0.10 0.97 0.39 0.54 0.03 0.86 
ขวา 0.10 1.12 0.39 0.59 0.03 0.86 

รูปเทา AI ALI FPI TRI F p 

ปกติ 
ซาย 0.24 0.77 0.30 0.41 0.00 0.98 
ขวา 0.24 0.77 0.31 0.42 0.00 0.98 

แบน 
ซาย 0.31 0.80 0.19 0.26 0.00 1.00 
ขวา 0.31 0.80 0.19 0.26 0.00 1.00 

โกง 
ซาย 0.18 0.92 0.39 0.55 0.01 0.92 
ขวา 0.18 0.97 0.41 0.58 0.01 0.92 

 

3.4 เมื่อพบวามีนัยสําคัญจึงสรางสมการถดถอย 
(Regression model) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ดัง
ภาพที่ 14-17 คา  R2 ยิ่งสูงหมายถึงยิ่งมีประสิทธิภาพในการ
ทํานายไดดี 

คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช AA เปนตัวแปรตน 

 

คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช CSI เปนตัวแปรตน 

 
คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช STI เปนตัวแปรตน 

 
คาสัมประสิทธิ์การทํานาย R2 ที่ใช AI 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 

และนําวิธีเชิงสถิติมาวิเคราะหเพ่ิมเพ่ือยืนยันถึงเกณฑแบงคา
ดัชนีเทาดังกลาวใหสามารถนําไปประเมินรูปเทาของคนไทย
อยางเหมาะสมได 

 

ภาพที่ 17 : สมการทํานายโดยใช AI เปนตัวแปรตน 

ภาพที่ 16 : สมการทํานายโดยใช STI เปนตัวแปรตน 

ภาพที่ 15 : สมการทํานายโดยใช CSI เปนตัวแปรตน 

ภาพที่ 14 : สมการทํานายโดยใช AA เปนตัวแปรตน 

    87

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TEE14  

6. เอกสารอางอิง 

[1]   Robert Bruce Salter, “Textbook of disorders and injuries 
of the musculoskeletal system,” 2009. 

[2] Gait and Posture, “Foot type classification: a critical 
review of current methods,” 
http://www.gaitposture.com/article/S09666362(01)00151-
5/abstract, 2002. 

[3] Lambson RB, Barnhill BS and Higgins RW, “Football 
cleat design and its effect on anterior cruciate ligament 
injuries: A three-year prospective study,” The American 
Journal of Sports Medicine, vol. 24(2), no.4, pp. 155-159, 
1996. 

[4] GotoKnow , “โครงการสนับสนุนรองเทาใหผูปวยเบาหวาม,” 

http://www.gotoknow.org/posts/398040, 2553. 
[5] Gilmour JC and Burns Y, “The measurement of the medial 

longitudinalarch in children,” Foot Ankle, vol. 22(6), no. 
5, pp. 493– 498, 2001. 

[6]  ทวีเดช ศิริธนาพิพฒัน และ สุภาวดี อุสาหคา, “โพโดสโคปสําหรับ
การตรวจประเมินภาพเทา,” การประชุมวิชาการครุศาสตร
อุตสาหกรรมระดับชาติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ จังหวัดกรุงเทพฯ, vol 5(1), no.5, pp. 272-276, 2555. 

[7] Lee Ka Lai, “The Effect of the subtalar orientations on the 
plantar foot geometry,” Master Thesis The Hong Kong 
Polytechnic University, no. 222, pp. 28-29, 2008. 

[8] Forriol FF and Pascual J, “Footprint analysis between 
three and seventeen years of age,” Foot Ankle, vol. 11(2), 
no.4, pp. 101-104, 1990. 

[9] Staheli LT, Chew DE and Corbett M, “A survey of eight 
hundred and eighty-two feet in normal children and 
adults,” The Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 69(3), 
no. 2, pp. 426-428, 1987. 

[10] Tzyy-Yuang Shiang, Shin-Hwa Lee, Shwn-Jen Lee and 
Woei Chyn Chu, “Evaluating different footprint 
parameters as a predictor of arch height,” IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Magazine, vol. 
17(6), no. 4, pp. 62-66, 1998. 

[11] Cavanagh P. P. and Rodgers M. M, “The arch index: an 
useful measure from footprint,” Journal of Biomechanics, 
vol. 20(5), no. 6, pp 551-547, 1987. 

[12] Hawes M.R, Nachbauer W, Sovak D and Nigg B.M, 
“Footprint parameters as a measure of arch,” Foot Ankle, 
vol. 13 (1), no. 4, pp. 22-26, 1992. 

88

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

  NCTechEd06TEE15 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใช GUI – SCILAB ในการหา

จุดศูนยถวงของภาพสองมิติสําหรับการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล อีกทั้งไดทําการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

หลังจากผานการใชงานโปรแกรมดังกลาว โดยการทดลองไดเลือกกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตร
ไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ดวยการ

คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 19 คน ผลการทดลองพบวาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 1.436 ตามสูตรของเมกุย
แกนสซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ไดกําหนดไว นอกจากน้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากผานการใชงานโปรแกรมมีคา

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จึงสรุปไดวาโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน
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 

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 

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

1ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
kittisurpare@yahoo.com, lohaganm@yahoo.com 

    89

NCTec
hE

d0
6

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text

44-702-
Typewritten Text



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TEE15   

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 

1. บทนํา 
จุดศูนยถวงของภาพเปนจุดที่ เปรียบเสมือนวาเน้ือภาพ

ทั้งหมดรวมกันอยูที่จุด ๆ น้ัน ซึ่งจุดศูนยถวงของภาพน้ีสามารถ
ใชเปนตัวแทนของภาพในการวิเคราะหภาพ รวมไปถึงเปนจุดที่
ใชเปนตัวแทนของภาพในการประมวลผลจัดการภาพ เชน การ
เล่ือนภาพ หรือการยายภาพจะถูกกระทําผานจุดศูนยถวงน้ีเสมอ 
การหาจุดศูนยถวงของภาพน้ันมีประโยชนอยางมากตองาน
ทางดานการประมวลผลภาพดิจิตอล  เชน  ใชในงานดาน
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งใชการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมของพายุ
ไซโคลน  เปนตน ในงานวิจัยตาง ๆ ในการหาจุดศูนยถวงของ
ภาพนั้นไดถูกนํามาใชเพ่ือเปรียบเทียบวิเคราะหหาคุณสมบัติ
ของภาพวัตถุหรือภาพผลิตภัณฑที่ตองการเชน กิตติกร หาญ
ตระกูล [1] ไดพัฒนาเคร่ืองคัดขนาดกุงผาหลังแบบอัตโนมัติ
ระบบคอมพิวเตอรวิสัยทัศนซึ่งอาศัยการหาจุดศูนยถวงของ
ภาพ  และการวิเคราะหลักษณะตาง ๆ ของภาพเพ่ือใชในการคัด
แยกกุงขนาดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

การเรียนการสอนดานการประมวลผลภาพดิจิตอล เปน
สวนหน่ึงของรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต [2] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ จากการวิเคราะหลักษณะเน้ือหารายวิชาน้ี
น้ัน สรุปไดวาลักษณะรายวิชามีเน้ือหาที่มุงเนน การคํานวณ
ทางคณิตศาสตร และการเขียนโปรแกรมในการจัดการเก่ียวกับ
ภาพซึ่งที่ผานมาปรากฏวาแมวาผูสอนจะตั้งใจสอนไดดีก็ตาม     
แตผลการเรียนของผูเรียนยังมีความแตกตางกันอยูมาก ในทุก ๆ 
การเรียนการสอนยังคงมีผูเรียนที่สอบตกอยูเสมอ ซึ่งเปนการ
แสดงใหเห็นวา แมวาการเรียนการสอนผูสอนจะตั้งใจเต็มที่
แลวก็ตาม แตก็ยังไมสามารถที่จะคอยตรวจปรับผูเรียนไดทั้ง
ช้ัน ตลอดทั้งเน้ือหา เพราะถูกจํากัดดวยปริมาณเน้ือหาและเวลา
ในแตละคาบ จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูสอนควรจะมีเครื่องมือที่จะใช
ชวยในการเรียนรู เพ่ือใชเครื่องมือเหลาน้ีเปนตัวจัดกิจกรรม

เ พ่ื อตรวจปรับ ผู เ รี ยน  ใน เ น้ือหาที่ ต อ งการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ  

ดัง น้ันคณะผู วิจั ยจึ งมีแนวคิดที่ จะ พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย
ใชฟงกช่ัน GUI ของโปรแกรม SCILAB ซึ่งโปรแกรม 
SCILAB น้ีมีขอดีคือ เปนโปรแกรมทางวิศวกรรมที่ไมเสีย
คาใชจายในการใชงาน ทั้งยังมีศักยภาพในการทํางานทาง
วิศวกรรมไดดีเทียบเทากับโปรแกรมอื่นๆ  จึงเห็นวาโปรแกรม 
SCILAB น้ันมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาประกอบการ
เรียน การการคํานวณ และการเขียนโปรแกรมที่ใชจัดการ
ทางดานภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดเปนอยางดี  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เ พ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยใช  GUI-
SCILAB ในการศึกษา การหาจุดศูนยถวงของภาพสองมิติ     
ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรโดย
ใช GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจาก
เรียนดวย GUI-SCILAB ที่สรางขึ้น 

2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ GUI น้ี 

3. วรรณกรรมที่เก่ียวของ  
ในหัวขอน้ีผูวิจัยขอนําเสนอทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 โปรแกรม SCILAB 
โปรแกรมภาษา SCILAB เปนโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุม

ของนักวิจัยจาก INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศสโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใชในการคํานวณเชิงตัวเลข ใชในการแสดงผล
ภาพกราฟกที่ซับซอน เชนเดียวกับโปรแกรมอื่น แตโปรแกรม 
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SCILAB  เปนโปรแกรมท่ีใชฟรี และมีประสิทธิภาพใกลเคียง
กับโปรแกรมอื่นเชนโปรแกรม MATLAB  ดังน้ันในปจจุบันน้ี
หลาย ๆ หนวยงานท้ังภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศไดเริ่มนําโปรแกรม SCILAB เขามาชวยใน
การทํางานและชวยในการเรียนการสอน ทั้งน้ีเน่ืองจากวาเปน
โปรแกรมที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมตอง
เสียเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  และนอกจากนี้ยังมีขอดีอื่น ๆ อีก 
ไดแก 

- งายตอการเรียนรูและเขาใจ 
- ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไมยุงยาก 
- สามารถประมวลผลขอมูลที่อยูในรูปเชิงสัญลักษณและ

ขอมูลท่ีอยูในรูปเมทริกซไดอยางรวดเร็ว  
- มีฟงกช่ันสําหรับการคํานวณทางคณิตศาสตรเปนจํานวน

มาก พรอมใชงาน 
- มีกลองเครื่องมือจํานวนมากที่ประกอบดวยฟงกช่ันตาง ๆ 

ที่จําเปนในการแกปญหาทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร หรือ
อื่น ๆ 

- สามารถพัฒนาฟงกช่ันใหม ขึ้นมาใชงานรวมกับ
โปรแกรม SCILAB ได 

- สามารถใชงานรวมกับภาษาฟอรแทรน ภาษาซี หรือ 
ภาษา MATLAB ไดเปนอยางดี 

- สามารถสรางโปรแกรมสําเร็จรูปทําซิมมูเลช่ันระบบได 
- สามารถนําไปพัฒนาตอยอดไดเน่ืองจากมี Source Code 

และคูมือการใชงานซึ่งสามารถนํามาใชไดฟรี 
ซึ่งหนาตาของโปรแกรม SCILAB น้ันสามารถแสดงไดดัง

ภาพท่ี 1 

3.2 GUI 
สวนติดตอกับผูใช (Graphical User Interface : GUI)  ไดถูก

พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยที่สถาบันวิจัยสแตนฟอรดนําโดย ดัก เอน
เกลบารต เปนวิธีการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรผานทาง
สัญลักษณหรือภาพ เพ่ือแทนลักษณะตางๆ ของโปรแกรม 
แทนท่ีผูใชจะพิมพคําสั่งตางๆ ในการทํางาน  เ พ่ือชวยให
ผูใชงานสามารถทํางานไดงายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ไมจําเปนตอง
จดจําคําสั่งตางๆ ของโปรแกรมมากนัก ถือเปนวิธีการใหความ

สะดวกแกผูใชคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารกับระบบ
คอมพิวเตอรโดยผานทางภาพ  

ในการใชงาน GUI ของโปรแกรม SCILAB น้ันตองทําการ 
ติดต้ังโมดูลจากทาง ATOM กอนจึงจะสามารถเรียกใชฟงกชัน 
สําหรับการสราง GUI ได โดยผานทางคําสั่ง guibuilder มี
ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชสรางดังแสดงในภาพที่ 2 ผูใช
สามารถลากวัตถุจากหนาตางเครื่องมือไปวางท่ีหนาตางผูใช 
โดยตองเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับวัตถุดังกลาว 
 

 
ภาพที่ 1 โปรแกรม SCILAB 

 
 
 

 
ภาพที่ 2 เคร่ืองมือที่ใชสราง GUI ของ SCILAB 

หนาตางผูใช หนาตางเครื่องมือของ SCILAB 
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3.3 การหาจุดศูนยถวงของภาพ 
จุดศูนยถวงของภาพ 2 ระดับ (center of gravity) เปนจุดที่

เปรียบเสมือนวาเน้ือภาพทั้งหมดรวมกันอยู ณ ตําแหนงน้ัน การ
หาจุดศูนยถวงเพื่อเปนจุดสําคัญไวสําหรับเคล่ือนยายภาพนั้นๆ
ไปวางอีกที่หรือเคลื่อนยายภาพน้ัน ๆ ไปอีกภาพหน่ึงซึ่งจะ
กระทําที่จุดศูนยถวงน้ี จุดศูนยถวงจะแตกตางกับจุดก่ึงกลาง
ภาพ โดยจุดศูนยถวงเปนการนําเน้ือภาพซึ่งในท่ีน้ีคือจุดดํามา
เปนตัวแปรสําคัญในการพิจารณาดวย  ซึ่งแตกตางกับจุด
ก่ึงกลางภาพ ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 3 จุดศูนยถวงของภาพ 

 
การหาคาจุดศูนยถวงภาพมีกระบวนการและสูตรในการ

คํานวณเพ่ือหาคาดังตอไปน้ี 






RB DB

i=LB j=UB
X RB DB

i=LB j=UB

i f(i,j)

I
 f(i,j)

  (1) 

 






RB DB

i=LB j=UB
Y RB DB

i=LB j=UB

j f(i,j)

I
 f(i,j)

  (2) 

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

4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ประชากร  
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชา 

ครุศาสตรไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

4.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับช้ันปที่ 4 (TE-4E) สาขา

วิศวกรรมไฟฟา  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 19 คน ไดมา
จากการสุมแบบเจาะจง 

4.3 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 
- ตัวแปรอิสระ คือ GUI-SCILAB เรื่องการหาจุดศูนยถวง

ภาพ  
- ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพของ GUI ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน และความพึงพอใจ 

    4.4 แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดกําหนดแบบ

แผนการทดลองเปนแบบกลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง มี
ลักษณะวิธีการทดลองดังน้ี 

 
4.5 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวย  

4.5.1 แบบทดสอบกอน – หลังเรียน เปนแบบทดสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบสี่ตัวเลือก  

4.5.2 GUI – SCILAB เรื่องการหาจุดศูนยถวงภาพ 
4.5.3 ใบกิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจซึ่ง

เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ 

4.6 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 
ระหวางวันท่ี 6 สิงหาคม ถึง 20 สิงหาคม พศ. 2556 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

กระบวนการวิจัยมีวิธีดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

5.1 การวิเคราะหเน้ือหา 

E              O1             X            O2 

*

Center of 
Gravity 

Up Boundary (UB) 

Down Boundary (DB) 

Left Boundary 
(LB) 

Right Boundary 
(RB) 
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ผูวิจัยทําการวิเคราะหเน้ือหารายวิชาการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 4 สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม โดยเลือกเฉพาะเนื้อหาในบทที่ 6 จุดศูนยถวง
ภาพ 

5.2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในสวนการรับคา

ขอมูลอินพุต เอาทพุตโดยใช  GUI-SCILAB จากน้ันนําสมการ
ที่ (1) และ (2) มาเขียนโปรแกรมใหสอดคลองกับปุมตาง ๆ ที่
ไดออกแบบไวโดยการแสดงผลใชกราฟในการแสดงขอมูล
เพ่ือใหงายในการตรวจสอบคําตอบ 

5.3 การประเมินคุณภาพของโปรแกรม 
นําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน  3 ทาน 

ประเมินดานเน้ือหา และการออกแบบสื่อแลวจึงนํามาปรับปรุง
แกไขเพ่ือไวสําหรับการนําไปใชประกอบการสอน 

5.4  การทดลองใช 
ทําการทดลองใชกับนักศึกษาในระดับช้ันปที่ 4 สาขา

วิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

5.5 การวิเคราะหผล  
นํา GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางจริง แลวนําผลที่
ไดไปหาประสิทธิภาพของ GUI ที่พัฒนาขึ้น รวมถึงหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียน 

6.  ผลของการวิจัย 

จากการดําเนินงานวิจัยจะไดโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
สามารถใชประกอบการสอนรายวิชาประมวลผลภาพดิจิตอล 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา    
ดังแสดงในตัวอยางดังภาพที่ 7 

ผูสอนสามารถสรางกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนทําการคํานวณเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม
โดย ผลลัพธที่ไดน้ี ผูเรียนสามารถตรวจปรับไดดวยตนเองทํา
ใหผูสอนใชเวลาในการตรวจปรับผูเรียนนอยลงอีกทั้งตัวของ

โปรแกรมยังมีความยืดหยุนสูงที่จะใหผูเรียนสามารถเลือก
กําหนดภาพตัวอักษรท่ีตองการได  

6.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม GUI-SCILAB  
ชุด  GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย แบบทดสอบ

กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โปรแกรม GUI-SCILAB 
และใบกิจกรรม 

 
(ก) GUI-SCILAB 

   
(ข) ภาพตนฉบับ   (ค) ภาพฉาย 

ภาพที่  7    GUI-SCILAB 
 
ภาพที่ 7 เปน GUI-SCILAB ซึ่งผูเรียนสามารถกําหนด

ตัวอักษรตามที่ตองการ เพ่ือประกอบการหาจุดศูนยถวงของ
ภาพ และการหาภาพฉายไดทั้งภาพฉายตามแกน X และภาพ
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ฉายตามแกน Y เพ่ือตรวจปรับและประกอบการสอนเปน
กิจกรรมหรือการบานที่ใชตรวจปรับความเขาใจในเน้ือหาสวน
น้ีของตัวผูเรียนเอง 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของ GUI-SCILAB 
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ GUI-SCILAB เรื่องการ

หาจุดศูนยถวงของภาพ โดยใชสูตรเมกุยแกนส ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
คะแนน    N  คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย  S.D. ประสิทธิภาพ 
 กอน 19 20    5.2  3.07    1.436 

 หลัง 19 20   17.4  0.93  

จากตารางที่ 1 เมื่อนําคาคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบกอน
เรียน กับคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน มาหา
ประสิทธิภาพตามสูตรของเมกุยแกนสจะมีคาเทากับ 1.436 
แสดงวามีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนสที่มี
คามากกวา 1  จึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนตอไปได 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยใช 

GUI ที่พัฒนาขึ้นน้ีจะนําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
เปรียบเทียบกับการทดสอบกอนเรียน โดยใชสถิติคาที ( t-test ) 
ไดผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
คะแนน     N  คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย  S.D.       t 
 กอน     19       20    5.2 3.07 17.19* 
 หลัง     19       20   17.4 0.93  

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 
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงาน 

GUI-SCILAB ประกอบการเรียนการสอนวิชาการประมวลผล

ภาพพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.088 น่ันคือมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก  

7.  สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา การนํา GUI-SCILAB มาใชในการเรียน

การสอนวิชาการประมวลผลภาพ ทําใหผูเรียนมีการทํากิจกรรม
ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจท่ีมากข้ึนกวาการ
เรียนทฤษฎีแตเพียงอยางเดียว ซึ่งการเรียนทฤษฎีแตเพียงอยาง
เดียวน้ันเปนการท่ีทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายไดงาย ดังน้ัน
GUI-SCILAB ที่พัฒนาข้ึนใชประกอบการเรียนการสอนน้ีจะ
ทําใหการเรียนการสอนวิชาการประมวลผลภาพมีความ
นาสนใจขึ้น ดังจะเห็นไดจากคาประสิทธิภาพตามสูตรของเม
กุยแกนสซึ่งมีคาเทากับ 1.436 และผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนซึ่งสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 จึงสรุปไดวา GUI-SCILAB ที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใชประกอบการ เรี ยนการสอนวิชาการ
ประมวลผลภาพไดอยางเหมาะสม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นน้ี
จะถูกนําไปประยุกตใชประกอบการเรียนการสอน ในวิชา      
การประมวลผลภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใชสราง
กิจกรรมการเรียนการสอน เปนสื่อประกอบการสอน เปน
แนวทางในการเขียนโปรแกรม และตรวจปรับความเขาใจ
ใหแกนักศึกษา เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางความเขาใจให
เกิดขึ้นอยางทั่วถึง โดยมีจุดมุงหมายและคาดหวังไววาจะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอกระบวนการเ รียนการสอน  เ พ่ือให
กระบวนการเรียนการสอนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลน้ี
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
เปนสามารถนําไปพัฒนาตอยอดไปสูการสราง GUI ที่สามารถ
นํามาประยุกตใชทางดานการประมวลผลภาพช้ันสูง  ที่สามารถ
นํามาใชประโยชนไดทั้งวงการศึกษา วงการแพทย และงาน
อุตสาหกรรมตอไปในอนาคตอีกดวย 

เอกสารอางอิง 
[1] กิตติกร หาญตระกูล, “การพัฒนาเคร่ืองคัดแยกขนาดกุงผาหลังแบบ 

ผีเสื้ออัตโนมัติ” มหาวิทยาลัยแมโจ 
 [2] คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, “หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2550) สาขาวิศวกรรมไฟฟา”, 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีไมโครบับเบิลได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากสามารถประยกุต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆเช่น การปรับปรุง
คุณภาพนํา้ การเกษตร การแพทย์ ความงามและการทาํความสะอาด บทความนีน้าํเสนอการออกแบบหัวฉีดเติมอากาศแบบเหน่ียวนาํ
เพ่ือผลิตไมโครบับเบิลในระบบเติมอากาศเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพนํา้ จากการศึกษารวมรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจึงได้ออกแบบและ

สร้างหัวฉีดเติมอากาศแบบเหน่ียวนาํขึน้ 3 แบบให้มีจาํนวนรูอากาศเข้า 2 รู และ 4 รู มีทางนํา้ออก 1 รู และ 4 รู เพ่ือศึกษาถึงผลของ
อัตราไหลของอากาศและจํานวนทางนํ้าออกต่อปริมาณและลักษณะการเกิดไมโครบับเบิล หัวฉีดท้ังหมดใช้อัตราส่วนขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางทางนํา้เข้าต่อเส้นผ่าศูนย์กลางคอคอดเท่ากับ 6.36 ผลิตขึน้จากวัสดุทองเหลือง นอกจากนีย้งัได้ออกแบบระบบเติม
อากาศท่ีจะใช้กับหัวฉีดเหน่ียวนาํท่ีได้ออกแบบให้สามารถปรับเปล่ียนอัตราไหลของนํา้ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเกิดไม
โครบับเบิล 

คาํสําคญั: ไมโครบบัเบิล หวัฉีดเติมอากาศแบบเหน่ียวนาํ การปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

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. 

การออกแบบและสร้างหัวแบบฉีดเหน่ียวนําเพือ่ระบบเตมิอากาศ   
Design and Fabrication of Induced Type Nozzle for Aeration System 

ทวีเดช  ศิริธนาพิพัฒน์  และลออง  ผโลดม

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล, สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900 
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1. บทนํา 
นํ้ าเป็นปัจจัยสําคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย  ์ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค การเกษตร ประมง และในอุตสาหกรรม จาก
จาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนรวมถึงการขาดการบริหารจดัการการ
ใชน้ํ้ าท่ีดีทาํใหเ้กิดปัญหากบัคุณภาพของนํ้าข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมี
กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือรักษาทรัพยากรทาง
นํ้าใหม้นุษยย์งัคงไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป  
การเติมอากาศให้กับนํ้ าเป็นขั้นตอนหน่ึงในการปรับปรุง
คุณภาพนํ้ าโดยการเพิ่มปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้ า 
(Dissolved Oxygen, DO) ซ่ึงเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงในการวดั
คุณภาพนํ้า นํ้าท่ีมีปริมาณ DO ตํ่าเป็นสภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การดํารงชีวิตของสัตว์นํ้ า  หากพิจารณาถึงกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทั้ ง  3 ขั้ นตอนอันได้แก่  กระบวนการ
เตรียมการ (Pre-primary Treatment) กระบวนการทางชีวภาพ 
(Secondary Treatment) และกระบวนการขั้นสุดทา้ย (Tertiary 
Treatment) แลว้ จะพบว่ามีกระบวนการเติมอากาศแทรกอยู่
หรือเป็นส่วนประกอบหน่ึงในกระบวนการดงักล่าว นอกจาก
จะช่วยเพ่ิมปริมาณ DO ในนํ้ าแลว้ ฟองอากาศท่ีลอยอยูใ่นนํ้ า
เขา้ไปยดึเกาะกบัพ้ืนผวิของเศษปฏิกลูและพาลอยตวัข้ึนสู่ผิวนํ้า 
(Flotation) ซ่ึงเป็นการคดัแยกสสารท่ีมีอยู่ในกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าขั้นตอนต่าง ๆ 

เทคโนโลยีการสร้างไมโครบบัเบิลนั้นไดรั้บความสนใจ
เพ่ิมมากข้ึนในการประยกุตใ์ชก้บักระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้ าโดยการเติมอากาศให้กับนํ้ า ในกระบวนการเติมอากาศ
ให้กบันํ้ าโดยทัว่ไปจะเป็นการสร้างฟองอากาศขนาดปกติซ่ึง
ลอยตัวข้ึนสู่ผิวนํ้ าและแตกกระจายอย่างรวดเร็ว  ทําให้มี
ระยะเวลาและโอกาสในการถ่ายเทออกซิเจนให้กบันํ้ าไดน้อ้ย 
ไมโครบบัเบิลเป็นฟองอากาศขนาดเลก็มาก มีอตัราการลอยตวั
ข้ึนสู่ผิวนํ้ าต ํ่าทาํให้มีระยะเวลาลอยตวัอยู่ในนํ้ าเป็นเวลานาน 
และเน่ืองจากมีขนาดเล็กมากนั่นเองทาํให้มีอตัราส่วนจาํเพาะ
ของพ้ืนท่ีผิวต่อปริมาตรสูง [1] จึงช่วยส่งเสริมให้การถ่ายเท
ออกซิเจนจากฟองอากาศสู่นํ้ าเพ่ิมข้ึนกว่าปกติเน่ืองจากมีพ้ืนท่ี
สัมผสักนัของอากาศและนํ้ าสูง และจากขนาดท่ีเล็กมากน้ีไม
โครบบัเบิลจึงสามารถแทรกซอนเขา้ไปยึดเกาะกบัพ้ืนผิวของ
เศษปฏิกูลขนาดเล็กและพาลอยตวัข้ึนสู่ผิวนํ้ าทาํให้สามารถ

กาํจดัส่ิงเจือปนท่ีลอยอยูใ่นนํ้ าไดดี้ยิ่งข้ึน ตารางท่ี 1 แสดง
ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าซ่ึงสามารถ
นําเทคโนโลยีไมโครบับเบิลมาใช้แทนท่ีกระบวนการเติม
อากาศแบบปกติ 
ตารางที่ 1 กระบวนการท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้มโครบบัเบิล 

Process Mixing pH Sepa- 
ration 

Aeration Disin- 
fection 

Pre-primary      

-Equalization      

-Neutralization      

-Sedimentation      

-Coagulation      

-Flocculation      

Secondary      

-Activated 
Sludge 

     

-Clarification      

Tertiary      

-Nutrient 
Removal 

     

-Disinfection      

บทความน้ีนาํเสนอการออกแบบและผลิตหัวฉีดเติมอากาศ
แบบเหน่ียวนาํเพ่ือการผลิตไมโครบบัเบิลโดยใชก้ารไหลของ
นํ้าผา่นท่อเวนจูร่ีซ่ึงใชพ้ลงังานไม่สูงมากนกั เพ่ือนาํไปทดสอบ
หาประสิทธิภาพในการเติมอากาศและประสิทธิภาพเชิง
พลงังาน 

2. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การไหลของนํา้และอากาศผ่านหัวฉีดเหน่ียวนํา 
เป็นการไหลของนํ้าผา่นท่อในลกัษณะท่อเวนจูร่ี ท่ีใชค้วาม

แตกต่างระหว่างความดนันํ้ าท่ีทางเขา้และทางออกทาํให้เกิด
การเหน่ียวนาํอากาศเขา้มาผสมกบันํ้าผา่นทางท่ออากาศ เม่ือนํ้า

98

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TME01 

ไหลจากทางเขา้ผา่นบริเวณคอคอดของท่อเวนจูร่ี ความเร็วของ
กระแสนํ้ าจะเ พ่ิม ข้ึน  จากการเ พ่ิม ข้ึนของความเ ร็วของ
กระแสนํ้ าอนัเกิดข้ึนจากความแตกต่างของระดบัความดนัเป็น
ผลให้ความดันนํ้ า  ณ  บริเวณคอคอดลดลงจากความดัน
บรรยากาศ ทาํให้เกิดสภาวะคล้ายสุญญากาศ เหน่ียวนําให้
อากาศไหลเขา้มาผสมกบันํ้าทางรูอากาศเขา้ เกิดเป็นฟองอากาศ
ขนาดเล็กมากมายไหลออกอีกทางของท่อเวนจูร่ี ณ บริเวณน้ี
ความเร็วของนํ้ าจะลดลงและความดนันํ้ าจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังและ
ไม่สูงเท่าความดนันํ้ าท่ีบริเวณทางเขา้ การใชห้ลกัการไหลใน
ท่อ เวนจูร่ี มาประยุกต์ใชก้บัหัวฉีดเหน่ียวนาํนั้นเป็นวิธีซ่ึงให้
ประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากอาศยัความแตกต่างระหวา่งความดนั
ท่ีทางเขา้และทางออกแค่ 20% เท่านั้นก็ทาํให้เกิดการเหน่ียวนาํ
ข้ึนได ้[2] 

2.2 ไมโครบับเบิลกบัการปรับปรุงคุณภาพนํา้ 
การประยุกต์ใช้ไมโครบับเบิลในกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพนํ้าไดรั้บความสนใจเพ่ิมมากข้ึน มีการใชอ้อกซิเจนและ
ไนโตรเจนไปช่วยกระตุน้การทาํงานของจุลินทรียท์ั้ งชนิดท่ี
ตอ้งการอากาศและไม่ตอ้งการอากาศในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพนํ้ าทางชีวภาพ (Biological Treatment) มีการคน้พบวา่
ไมโครบบัเบิลช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้ าโดยใชส้ารเคมีทาํใหป้ระสิทธิภาพการขจดั
ส่ิงเจือปนดียิง่ข้ึน [7]  

กระบวนการลอยตวั (Flotation) เป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึง
อาศยัฟองอากาศหรือฟองก๊าซแยกส่ิงเจือปนออกจากนํ้ า โดยท่ี
ฟองอากาศจะเขา้ไปจบัตวัท่ีผิวของส่ิงเจือปนแลว้พาลอยตวัข้ึน
สู่ผิวนํ้ า และสามารถกาํจดัออกไปในท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
กระบวนการน้ีเป็นขั้ นตอนสําคัญท่ีมีอยู่ในกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพขั้นตน้ (Pre-primary Treatment) และ
กระบวนการทางชีวภาพ (Secondary Treatment) 

วตัถุประสงคห์ลกัของการปรับปรุงคุณภาพนํ้าสองขั้นตอน
น้ีคือเพ่ือลดส่ิงเจือปนต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นสารอินทรียแ์ละสารอนิ
นทรียใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด ทาํใหค้่าใชจ่้ายในกระบวนการลดลงและ
ได้คุณภาพนํ้ า ท่ียอมรับได้หรือเหมาะสมท่ีจะเข้ารับการ
ปรับปรุงคุณภาพในขั้นตอนต่อไป 

 
การศึกษาผลของการเติมอากาศเพ่ือกาํจดัสารอินทรียน์ั้น

โดยมากจะกระทาํในถงัทรงสูง การเติมอากาศทาํโดยอาศัย
หัวฉีดเติมอากาศประเภทต่าง ๆ เพ่ือผลิตไมโครบบัเบิล อาจมี
การใชแ้ผน่กรองร่วมดว้ยโดยติดตั้งขนานไปกบัผนงัของถงัเติม
อากาศ อตัราการกาํจัดส่ิงเจือปนในนํ้ านั้ นข้ึนอยู่กับปริมาณ
ออกซิเจนท่ีถ่ายเทให้นํ้ าเพ่ือให้การทาํงานของจุลินทรียท่ี์ย่อย
สลายสารอินทรียเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ [9] มีการทดสอบ
การเติมอากาศดว้ยหัวฉีดแบบเจ็ทกบันํ้ าเสียท่ีมีปริมาณ COD 
เจือปน 2-97 กิโลกรัม.ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยทําการ
ทดลองอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 วนั [10] พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพท่ีดีหากปริมาณ COD ในนํ้ าต ํ่ากว่า 68 กิโลกรัม.
ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวนั และประสิทธิภาพการเติมอากาศมีค่า
ระหวา่ง 12-22.5% หรือ 0.2-1.8 กิโลกรัม ออกซิเจนต่อกิโลวตั 
มีการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเติมอากาศดว้ย
หัวฉีดประเภทต่าง ๆ ซ่ึงผลิตไมโครบบัเบิลกบัวสัดุแผ่นเจาะรู
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 มิลลิเมตร จาํนวน 16 รู ซ่ึงใชเ้ป็น
อุปกรณ์เติมอากาศแบบทัว่ไป [8] ประเภทหัวฉีดเติมอากาศท่ี
ทดสอบไดแ้ก่ หัวฉีดแบบนํ้ าวน หัวฉีดแบบเวนจูร่ี หัวฉีดแบบ
เจ็ทและหัวฉีดท่ีใชน้ํ้ าอดัอากาศความดนัสูง ไมโครบบัเบิลซ่ึง
ผลิตจากหัวฉีดเติมอากาศนั้นให้อตัราการละลายของออกซิเจน
ในนํ้าดีกวา่ฟองอากาศจากอุปกรณ์เติมอากาศแบบทัว่ไป 

ภาพที่ 1 : กระบวนการลอยตวัท่ีใชใ้น Flotation Column 
(ปรับปรุงจาก [8]) 
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การแยกนํ้ ามนัออกจากนํ้ าสามารถทาํในถงัเติมอากาศดว้ย
เช่นกนั กระบวนการคดัแยกน้ีอาศยัการเขา้ยึดเกาะและการพา
ลอยตวัของไมโครบบัเบิลดว้ยเช่นกนั นักวิจยัไดป้ระยุกต์ใช้
การป่ันให้เกิดกระแสนํ้ าวนของฟองอากาศขนาดปกติเข้า
ร่วมกบัการใชไ้มโครบบัเบิลดว้ยและพบว่าสามารถแยกฟอง
นํ้ ามนัออกจากนํ้ าไดดี้กวา่การใชไ้มโครบบัเบิลเพียงอยา่งเดียว 
[11] ขั้นตอนการแยกน้ีไม่มีการใช้สาร Coagulant ร่วมด้วย 
ข้อจํากัดท่ีพบคือประสิทธิภาพการคัดแยกไม่ดีนักเม่ือฟอง
นํ้ามนัมีขนาดเลก็กวา่ 2 ไมโครเมตร 

กระบวนการฆ่าเช้ือ เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ า
ขั้ นสุดท้าย  นํ้ า ซ่ึ งใช้อุปโภคบริโภคนั้ นจํา เ ป็นต้องผ่าน
กระบวนการฆ่าเช้ือเพ่ือสุขอนามยัท่ีดีต่อร่างกาย โอโซนเป็น
สารชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือ มีการทดลองใชไ้ม
โครบับเบิลของโอโซนในการกาํจัดสปอร์ของเช้ือ Bacillus 
Subtilis [12] ผูว้ิจยัผลิตไมโครบบัเบิลท่ีมีความเขม้ขน้ของ
โอโซนต่อปริมาตรอากาศต่าง ๆ กนั โดยพบวา่ไมโครบบัเบิลท่ี
มีความเข้มข้นของโอโซนสูงทําให้อัตราการลดจํานวน
แบคทีเรียเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีปริมาณโอโซนอ่ิมตวั
ท่ีละลายนํ้ านั้นมีค่าไม่เท่ากนั ก๊าซท่ีมีความเขม้ขน้ของโอโซน
สูงกว่าจะสามารถละลายในนํ้ าได้มากกว่า และเม่ือควบคุม
อตัราไหลของก๊าซท่ีเขา้สู่เคร่ืองผลิตไมโครบบัเบิลให้เท่ากนั 
ก๊าซท่ีมีความเขม้ขน้ของโอโซนสูงให้ไมโครบบัเบิลท่ีมีขนาด
เลก็กวา่และปริมาณมากกวา่ 

2.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิไมโครบับเบิล 
การผลิตไมโครบบัเบิลจากหวัฉีดเติมอากาศประเภทท่อเวน

จูร่ีนั้น ไดมี้การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดฟองกนัมาอยา่ง
ต่อเ น่ือง  นักออกแบบหัวฉีดได้เสนอแนวคิดในการเกิด
ฟองอากาศในหัวฉีดข้ึน [13] โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ใน
ขั้นต้นฟองอากาศเกิดข้ึนบริเวณหลังคอคอดของท่อเวนจูร่ี
เน่ืองจากแควิเทชัน่ (Cavitation) และขั้นต่อมาฟองอากาศเลก็ๆ
รวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ข้ึน  หากมีบริเวณท่ีสามารถให้
ฟองอากาศแตกตัวได้มาก ข้ึนโดยไ ม่รวมตัวกันจะได้
ฟองอากาศขนาดเล็กมากข้ึนในปริมาตรอากาศท่ีเท่าเดิม มีการ
จาํลองกลไกการเกิดฟองอากาศจากการไหลของนํ้าความดนัสูง
ซ่ึงอ่ิมตวัดว้ยอากาศผ่านหัวฉีดโดยใชห้ลอดแกว้ Renold [14] 

นักวิจัยทาํการศึกษาผลของขนาดส่วนท้ายซ่ึงบานออกของ
หลอดแกว้โดยจดัทาํหลอดแกว้ 3 ขนาดคือ มีปลายบาน 30, 50 
และ 80 องศา พบว่าเกิดแควิเทชัน่เฉพาะท่ีปลายหลอดแกว้ท่ี
เม่ือใชห้ลอดแกว้ท่ีมีปลายบานขนาด 30 และ 50 องศา และเม่ือ
ทดสอบกบัหลอดแกว้ปลายบาน 80 องศา ฟองอากาศเกิดการ
แยกตวัข้ึนทนัทีหลงัจากผ่านส่วนคอคอดของหลอดแกว้โดย
เกิดข้ึนท่ามกลางกระแสนํ้ าท่ีป่ันป่วน (turbulence) ท่ีเกิดข้ึน
และใหป้ริมาณฟองท่ีมากข้ึน  

 

 
มีการศึกษาการถึงผลของความดันของนํ้ าต่อการเกิด

ฟองอากาศ [16] นกัวจิยัพบวา่ขนาดของฟองนั้นข้ึนอยูก่บัความ
ดนัของนํ้าท่ีไหลเขา้สู่หวัฉีด กล่าวคือเม่ือเพ่ิมความดนัใหแ้ก่นํ้ า
ท่ีอ่ิมตวัดว้ยอากาศทาํใหไ้ดฟ้องอากาศขนาดเลก็ลงและเม่ือเพ่ิม
อตัราไหลของนํ้าจะไดฟ้องอากาศขนาดเลก็ลงดว้ย 

นอกจากขนาดและปริมาณของฟองอากาศแลว้อตัราการ
เติมอากาศและอตัราการถ่ายเทออกซิเจนก็เป็นอีกหัวขอ้หน่ึงท่ี
จาํเป็นต่อการศึกษาทาํความเขา้ใจในกระบวนการเติมอากาศ 
อตัราการไหลของนํ้ าและอากาศเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
อตัราการเติมอากาศและอตัราการถ่ายเทออกซิเจน โดยพบว่า
อตัราการไหลของอากาศมีผลต่ออตัราการเติมอากาศและอตัรา
การถ่ายเทออกซิเจนมากกว่าอัตราการไหลของนํ้ า  [17] 
กล่าวคืออตัราการเติมอากาศนั้นเพ่ิมข้ึนเม่ือลดอตัราการไหล
ของนํ้าและเพ่ิมอตัราการไหลของอากาศ [9] 

3.  วธีิดาํเนินการวจิัย 
3.1 การออกแบบและสร้างหัวฉีดเหน่ียวนํา 
จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ผลิตไมโครบบัเบิลดว้ยหัวฉีดประเภทต่าง ๆ หัวฉีดเติมอากาศ

ภาพที่ 2 : การวดัขนาดองศาของส่วนท่ีขยายออก [15] 
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เหน่ียวนาํแบบเวนจูรีนั้นมีขอ้ดีเน่ืองจากใชพ้ลงังานนอ้ยแต่ให้
ปริมาณไมโครบบัเบิลหนาแน่น [16] ง่ายต่อการผลิต กลไกการ
ทาํงานไม่ยุง่ยากซบัซอ้นจึงทาํใหบ้าํรุงรักษาระบบไดง่้าย ผูว้ิจยั
จึงไดอ้อกแบบหวัฉีดเติมอากาศเหน่ียวนาํแบบเวนจูร่ีขั้นตน้ข้ึน 
3 แบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 เพ่ือใชท้ดสอบความสามารถใน
การสร้างไมโครบบัเบิลและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
และผลิตหัวฉีดเติมอากาศเหน่ียวนาํให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
ต่อไป หัวฉีดเหน่ียวนําท่ีได้ออกแบบมีอตัราส่วนของขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางทางนํ้ าเขา้ต่อเส้นผ่าศูนยก์ลางคอคอดเท่ากนั
ทั้ ง 3 แบบซ่ึงเท่ากับ 6.36 รูอากาศเข้ามีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.5 มิลลิเมตร โดยมีความแตกต่างกนัคือ แบบแรกมี
รูอากาศเขา้ 2 รู ทางนํ้าออก 1 รู (a) แบบท่ีสองมีรูอากาศเขา้ 4 
รู ทางนํ้าออก 1 รู (b) และแบบท่ีสามไดท้าํการเพ่ิมทางนํ้าออก
เพ่ิมเป็น 4 รูจากแบบท่ีสอง (c) จากนั้นนาํมาผลิตดว้ยวสัดุ
ทองเหลืองให้สามารถต่อกบัท่อพีวีซีขนาด ½ น้ิว การเพ่ิม
จาํนวนรูอากาศเขา้จาก 2 รู เป็น 4 รู นั้น เพ่ือศึกษาถึงผลของ
อตัราไหลของอากาศต่อปริมาณของการเกิดไมโครบบัเบิล และ
ศึกษาผลของจํานวนทางนํ้ าออกต่อลักษณะการเ กิดไม
โครบบัเบิลดว้ยเช่นกนั 

3.2 การออกแบบระบบเตมิอากาศ 
หัวฉีดเติมอากาศแบบเหน่ียวนาํท่ีผลิตข้ึนจะถูกต่อเขา้กบั

ระบบเติมอากาศขนาดห้องปฏิบติัการ ระบบเติมอากาศน้ีใชถ้งั
เก็บนํ้ าขนาด 300 ลิตร จาํนวน 2 ถงั โดยเติมนํ้าสะอาดลงในถงั
ทั้ง 2 ใบ และทาํการกาํจดัออกซิเจนในนํ้ าออกดว้ยการเติมสาร
โซเดียมซลัไฟทล์งไปในนํ้าในอตัรา 8 มิลลิกรัมต่อลิตรเพ่ือลด
ปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้ า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นทาํ
การสูบนํ้ าจากถงันํ้ าสํารอง (Buffer tank) และเติมอากาศผ่าน
หัวฉีดเหน่ียวนาํเขา้สู่ถงัทดลอง (Water tank) ระดบันํ้ าถูก
ควบคุมโดยทางนํ้ าลน้ซ่ึงต่อกลบัมายงัถงัสํารอง สามารถปรับ
อตัราไหลของนํ้ าดว้ยท่อแยกและวาล์วควบคุม เพ่ือศึกษาผล
ของอัตราไหลของนํ้ าต่อการเกิดไมโครบับเบิล ทําการวัด
ปริมาณออกซิเจนละลายท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย Dissolved oxygen meter 
ท่ีติดตั้งกบัถงัทดลองดงัแสดงในภาพท่ี 4  

 
 

4.  บทสรุป 
หวัฉีดท่ีถูกจดัทาํข้ึนจากการออกแบบตามท่ีไดศึ้กษามาโดย

มีความแตกต่างกนัคือจาํนวนรูอากาศและจาํนวนทางนํ้ าออก 
โดยทาํการเพ่ิมจาํนวนรูอากาศเขา้จาก 2 รู เป็น 4 รู เพ่ือศึกษา
ผลของอตัราไหลของอากาศต่อปริมาณการเกิดไมโครบบัเบิล 
และปรับเปล่ียนจาํนวนทางนํ้าออกจาก 1 รู เป็น 4 รู เพ่ือศึกษา
ถึงจํานวนทางนํ้ าออกต่อลักษณะการเกิดไมโครบับเบิล 
นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบระบบเติมอากาศขนาดหอ้งปฏิบติัการ
ท่ีใชก้บัหัวฉีดเหน่ียวนาํเติมอากาศท่ีไดอ้อกแบบ โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนอตัราไหลของนํ้าเพ่ือศึกษาผลของอตัราไหลของนํ้า
ต่อการเกิดไมโครบบัเบิลและอตัราการละลายของออกซิเจนใน
นํ้าได ้
 

ภาพที่ 3 : หวัฉีดเหน่ียวนาํแบบต่าง ๆ a) รูอากาศเขา้ 2 รู ทางนํ้า
ออก 1 รู  b) รูอากาศเขา้ 4 รู ทางนํ้าออก 1 รู และ c) รู
อากาศเขา้ 4 รู ทางนํ้าออก 4 รู 

           101

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TME01   

 
5.  งานในอนาคต 

หัวฉีดเติมอากาศท่ีได้ผลิตข้ึนจะถูกนําไปติดตั้ งร่วมกับ
ระบบเติมอากาศท่ีได้ออกแบบเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพ
การเติมออกซิเจนให้กบันํ้ าและหาดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพต่อ
หน่วยพลงังานท่ีใชต่้อไป 
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ภาพที่ 4 : ระบบเติมอากาศดว้ยหวัฉีดแบบเหน่ียวนาํ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมี้จุดประสงค์เพ่ือจะศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ท่ีมีผลต่อแรงกดสูงสุดของพันช์และศึกษาการไหลของเนือ้วัสดุ
ในการขึน้รูปถ้วยทรงกระบอกผนังบาง โดยใช้อะลูมิเนียมชนิด AA1100 เป็นชิ้นงานทดลองเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานเร่ิมต้น
เท่ากับ 28.8 mm โดยนาํผลลพัธ์ท่ีได้จากแบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์ไปเปรียบเทียบกับการขึน้รูปจริงจากแม่พิมพ์การขึน้รูปแบบรีด
ไหลกลับหลัง ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกกลมมีค่าใกล้เคียงกัน การเปล่ียนแปลงขนาดของรัศมีปลายพันช์เท่ากับ 0.5 mm, 1.5 
mm, 2 mm และขนาดความหนาของชิ้นงานเร่ิมต้นเท่ากับ 7, 10 และ 15 mm พบว่าผลลัพธ์การขึน้รูปชิ้นงานจริงเปรียบเทียบกับ
แบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์เม่ือเพ่ิมขนาดรัศมีปลายพันช์จะทาํให้แรงกดสูงสุดของพันช์ลดลง การขึน้รูปชิน้งานจริงเปรียบเทียบกับ
แบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์เม่ือมีการเปล่ียนแปลงความหนาของชิ้นงานเร่ิมต้นผลลัพธ์ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกกลมมีค่า
ใกล้เคียงกัน 

คาํสําคญั: การข้ึนรูปแบบรีดไหลกลบั, การอดัไหล, การอดัไหลยอ้นกลบั.   

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.  

การศึกษาอทิธิพลของรัศมีปลายพนัช์ของกระบวนการขึน้รูปแบบรีดไหลกลบัหลงัสําหรับถ้วย
ทรงกระบอกผนังบาง   

The Effects of Punch radii on Backward Extrusion Processing for Thin Walled 
Cup 

สุรวฒิุ  ยะนิล  และอภิชาต  ศรีประดิษฐ 

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ1518 ถนนประชาราษฎร บางซ่ือ กทม. 

sarawuty@kmutnb.ac.th 

           103

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TME02  

1. บทนํา 
[1] การอดัไหลเป็นการข้ึนรูปโดยการใช้แรงดันดันแท่ง

ช้ินงานท่ีใส่ไวใ้นห้องอดั ให้ไหลผ่านช่องเปิดแม่พิมพท่ี์มี
ขนาดหน้าตดัเล็กกว่าแท่งโลหะเร่ิมตน้ การข้ึนรูปแบบร้อน 
(Hot Working) หมายถึง ขบวนการท่ีทาํให้โลหะหรือวสัดุ
ไดรั้บแรงในทางกล (Mechanical Working) ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่
อุณหภูมิในการเกิดผลึกใหม่ (Recrystallization) แต่จะตํ่าหรือ
นอ้ยกว่าอุณหภูมิในการทาํให้เกิดการหลอม (Melting Point) 
ของโลหะหรือวสัดุนั้น ๆ ดงัตวัอยา่งเช่น การตีเหลก็ (Forging) 
การรีดแบบร้อน (Hot Rolling) เป็นตน้ การข้ึนรูปแบบเยน็ 
(Cold Working) หมายถึงขบวนการรีดข้ึนรูปเพ่ือให้วสัดุหรือ 
โลหะเกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างชนิดถาวรในท่ีๆอุณหภูมิตํ่า ๆ  
ทั้ งน้ีโดยไม่ทาํให้เกิดผลึกใหม่ข้ึนขบวนการข้ึนรูปแบบเย็น 
ขอ้เสียของขบวนการข้ึนรูปแบบร้อน 

1. เกิดออกไซดท่ี์บริเวณผวิช้ินงาน 
2. เกิดสะเกด็กบัผวิช้ินงานจนทาํใหไ้ดผ้ิวออกมาไม่สวย 
3. ไม่สามารถควบคุมขนาดของช้ินงานได ้ สาเหตุอนั

เน่ืองมาจากการขยายตัวและการหดตัวของโลหะเม่ือได้รับ
ความร้อน 

ขอ้ดีของขบวนการข้ึนรูปแบบเยน็ 
1. ใชอุ้ณหภมิูนอ้ยในการข้ึนรูป (ประมาณ 20o - 25o C) 
2. มีความสวยท่ีผวิ เรียบ สะอาด และเงางามของช้ินงาน 
3. ช้ินงานท่ีไดมี้ขนาดท่ีเท่ียงตรง และแน่นอนดีมาก 
4.ไดค้วามแขง็แรง และแขง็มากข้ึนกวา่เดิม 
ขอ้เสียของขบวนการข้ึนรูปแบบเยน็ 
1. เกิดความเคน้ (Stress) มาก 
2. เกิดความเครียด (Strain) มาก 
3. เกรนของโลหะเกิดการแตกหกัไดง่้าย 
4. ตอ้งลงทุนมากในการติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีมีกาํลงัมาก ๆ 

และขนาดใหญ่ ๆ 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
[1] กรรมวิธีการอดัไหลโดยออ้มอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย การ

อดัไหลยอ้นกลบั (Back ward หรือReverse extrusion) ซ่ึงใช้
มากในการผลิตช้ินงานกลวงและมีผนังบางในกรณีน้ีโลหะ

ช้ินงานจะวิ่งผ่านช่องวา่งระหวา่งห้องอดัและแกนกระทุง้ ซ่ึง
โลหะจะวิ่ งสวนทางกับการ เค ล่ือน ท่ีของแกนกระทุ้ง  
กระบวนการข้ึนรูปถ้วยแบบรีดไหลกลับหลัง  (Backward 
Extrusion Process) จะเป็นการกดข้ึนรูปโดยจะมีกอ้นวสัดุวาง
อยู่ในแม่พิมพ ์ ปริมาตรของกอ้นวสัดุจะคาํนวณหลงัจากได้
ปริมาตรของถว้ยในขั้นสุดทา้ย ท่ีส่วนปลายสุดของพนัช์เป็น
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่ีใช้ในการข้ึนรูปท่ีเท่ากับเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางในถว้ย การทาํงานเร่ิมตน้ดว้ยการกดพนัชล์งบนกอ้น
วสัดุ ซ่ึงจะทาํให้วสัดุไหลยอ้นกลบัออกมาจากแม่พิมพ ์ เม่ือ
พนัช์เคล่ือนท่ีกลบัสู่ศูนยต์ายบน ช้ินงานจะถูกปลดออกจาก
พนัชด์ว้ยแผน่ปลดช้ินงาน 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงส่วนประกอบของแม่พิมพก์ระบวนการข้ึน

รูปถว้ยแบบรีดไหลกลบัหลงั การเคล่ือนท่ีของพนัช์เม่ือกดลง
บนช้ินงาน  

2.1 แรงกระทาํต่างๆทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการขึน้รูป 

จากภาพท่ี 2 จะแสดงให้เห็นถึงแรงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ข้ึนรูป เคร่ืองจกัรสาํหรับการข้ึนรูปถว้ยแบบรีดไหลกลบัหลงั
จะเป็นแบบจงัหวะเดียว แรงกดของพนัชแ์ละแรงตา้นจะไดจ้าก
เคร่ืองกด  แรงกด FP, แรงตา้น FB , แรงเสียดทานระหวา่ง
ช้ินงานกบัพนัชเ์ท่ากบั FFR, W , FFR, B แรงเสียดทานช้ินงานกบั
ดาย FFR, S แรงดนัท่ีช้ินงานกระทาํกบัดายเท่ากบั PW  

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้คู่ 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้ค่ี 

ขอบเขตขอ้ความหนา้คู่ ขอบเขตขอ้ความหนา้ค่ี 

ภาพที ่1 : ส่วนประกอบของแม่พิมพแ์บบรีดไหลกลบัหลงั [2] 
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โดยแรงท่ี FP กบัแรงตา้น FB จะเท่ากนั และสามารถหาแรง

กดไดจ้ากการวดัแรงท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจนถึงแรงสูงสุดโดย
เร่ิมตน้ท่ีจุด A และแรงจะลดลงอยา่งชา้ๆจนถึงจุด B ขั้นแรก
เกิดสมบติัยดืหยุน่ระหวา่งพนัชก์บัช้ินงาน และจะมีอิทธิพลต่อ

การเกิดความเครียดแข็ง ขั้นท่ีสองปริมาตรของวสัดุลดลงใน
ขบวนการข้ึนรูป แรงมีการเปล่ียนแปลงจากการลดลงของพ้ืนท่ี
และจะมีอิทธิพลต่อการเกิดความเครียดแข็งแรงท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง
รวดเร็วจนถึงแรงสูงสุดโดยเร่ิมตน้ท่ีจุด A และแรงจะลดลง
อยา่งชา้ๆจนถึงจุด B ดงัภาพท่ี 3 แรงท่ีใชใ้นการข้ึนรูปถว้ย
ดว้ยวิธีรีดไหลกลบัทางดา้นหลงั [3] 

                    






   s

hk
AF

F

str
p

m 025.02


          (1) 

เม่ือ pA  คือพื้นท่ีหนา้ตดัของพนัช์, 0h คือ ความหนา
ของช้ินงานเร่ิมต้น และ s คือ ความหนาของผนังถ้วย 


mstrK  ค่าความเคน้ไหลเฉล่ีย F คือประสิทธิภาพการ

เสียรูป (0.52 ถึง 0.58) 

3.  ขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเพ่ือทาํการศึกษาหาค่าแรงกดสูงสุดของพนัชแ์ละ

ค่าความสูงของถว้ยทรงกระบอกกลม เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
รัศมีปลายพนัช์ และขนาดความสูงของช้ินงานเร่ิมต้นโดย
ช้ินงานคือวสัดุอะลูมิเนียม AA1100 ในกระบวนการข้ึน
รูปแบบรีดไหลกลบัทางดา้นหลงั (Backward Cup Extrusion) 
โดยเปรียบเทียบค่าความสูงของถว้ยทรงกระบอกกลม จากการ
ข้ึนรูปจริงกบัระเบียบไฟไนตเ์อลิเมนต ์และวิเคราะห์หาแรงกด
สูงสุดของพนัชมี์ขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี   

3.1 ศึกษากระบวนการขึน้รูปแบบรีดไหลกลบัทางด้านหลงั  
เพ่ือศึกษาตวัแปรต่างๆ ของกระบวนการการข้ึนรูปและหา

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการไหลของเน้ือโลหะและแรงกดของ
พนัชสู์งสุด 

3.2 สร้างแบบจําลองไฟไนต์เอลเิมนต์ 
การสร้างแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์ค่ าความสูงของถ้วยกับแม่พิมพ์ท่ีส ร้าง ข้ึนโดย
กาํหนดค่าต่างๆ ในโปรแกรมไฟไนตเ์อลิเมนต ์

1. หน่วยท่ีใชท่ี้น้ีเป็นระบบ SI 
2. วเิคราะห์ปัญหาแบบสมมาตรรอบแกน (Axsymmetric) 
3. กาํหนดระยะในการเคล่ือนท่ี (Stroke) เพ่ือควบคุมการกด

ข้ึนรูป 

ภาพที ่2 : แรงกระทาํต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการข้ึนรูปแบบรีด
ไหลกลบัหลงั 

ภาพที ่3 : แรงของพนัชก์บัระยะทางท่ีพนัชเ์คล่ือนท่ีในกระบวนการ
ข้ึนรูป 
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4. กาํหนดสมบติัของวสัดุช้ินงานเป็นอะลูมิเนียม AA-1100
โดยใชส้มบติัของวสัดุจากโปรแกรม 

5. สมบติัของวสัดุเป็นแบบไอโซโทรปิก 
6. กาํหนดช้ินงานเส้นผา่นศูนยก์ลางช้ินงาน  28.8  mm 

หนา  7 mm ,10 mm และ 15  mm เส้นผา่นศูนยก์ลางพนัช ์ (d)  
เท่ากบั 29 mm รัศมีพนัช ์ (R) เท่ากบั 1 mm และมุมเอียงปลาย
พนัช ์(  )  เท่ากบั  8 องศา  ความลึกของดาย ( hD )  เท่ากบั 20 
mm  เส้นผา่นศนูยก์ลางรูดาย ( dD)   เท่ากบั 30 mm 

7.  พนัชแ์ละดายเป็นวสัดุแขง็เกร็ง (Rigidity) 
8. ความเร็วในการข้ึนรูป  10 mm/s 
การกาํหนดเง่ือนไขขอบ (Boundary Condition) จะกาํหนด

ท่ีโหนดแกนสมมาตรเพื่อไม่ให้เคล่ือนท่ีในแนวแกน X แต่
สามารถเคล่ือนท่ีในแนวแกน Y ดงัภาพท่ี 4 

 
3.3 การแบ่งส่วนเอลเิมนต์ของแบบจําลองไฟไนต์เอลเิมนต์ 
ในการเลือกจาํนวนเอลิเมนตใ์ห้เหมาะสมกบักระบวนการ

กดข้ึนรูปถว้ยแบบรีดไหลกลบัทางดา้นหลงัแบบช้ินงานจะมี
ลกัษณะ 2 มิติ ใชเ้อลิเมนตส่ี์เหล่ียมในงานวิจยัน้ีใชว้ิธีการ
กาํหนดเอลิเมนตจ์ากจาํนวนนอ้ยก่อนและเพ่ิมจาํนวนเอลิเมนต์
ข้ึนเร่ือยๆ จนค่าแรงกดข้ึนรูปคงท่ี หรือค่าความแตกต่างของ
แรงอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดโ้ดยจะนาํผลท่ีไดไ้ปใชก้บัการกด
ข้ึนรูปช้ินงานจริง 

3.4 การสร้างแม่พมิพ์รีดไหลกลบัทางด้านหลงั 
จากผลลัพธ์จากการสร้างแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์

จาํลองการข้ึนรูปรีดไหลกลบัทางดา้นหลงัสามารถทาํการข้ึน

รูปไดแ้ละสามารถนาํผลลพัธ์ดงักล่าวมาช่วยในการออกแบบ
แม่พิมพ ์ดงัภาพท่ี 5 

 

3.5 เปรียบเทยีบผลลพัธ์การขึน้รูปจากแม่พมิพ์กบั
แบบจําลองไฟไนต์เอลเิมนต์ 

จากนั้นนาํผลลพัธ์ค่าความสูงของถว้ยทรงกระบอกผนงับาง
โดยการข้ึนรูปจริงกับแบบจําลองไฟไนต์ เอลิ เมนต์  มา
เปรียบเทียบกนัโดยเปล่ียนแปลงความหนาของช้ินงานเร่ิมตน้
เท่ากบั   7 mm ,10 mm และ 15  mm ดงัภาพท่ี 6 และ ภาพท่ี 7 
โดยแสดงค่าแรงกดพนัช์สูงสุดจากสมการท่ี 1 เปรียบเทียบกบั
แรงกดจากแบบจาํลอง FEM และความสูงถว้ยทรงกระบอกใน
ตารางท่ี 1 

 

 
 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้คู่ 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้ค่ี 

ขอบเขตขอ้ความหนา้คู่ ขอบเขตขอ้ความหนา้ค่ี 

ภาพที ่4 : แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้คู่ 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้ค่ี 

ขอบเขตขอ้ความหนา้คู่ ขอบเขตขอ้ความหนา้ค่ี 

ภาพที ่5 : แม่พิมพท่ี์ใชใ้นการข้ึนรูป 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้คู่ 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้ค่ี 

ขอบเขตขอ้ความหนา้คู่ ขอบเขตขอ้ความหนา้ค่ี 

ภาพที ่6 : ช้ินงานท่ีไดจ้ากการข้ึนรูปจากแม่พิมพ ์
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ตารางที่ 1    เปรียบเทียบผลลัพธ์ขนาดความสูงของถ้วย
ทรงกระบอก 

ความหนา
ช้ินงานเร่ิมตน้ 

แรงกดสูงสุด 
FEM (kN) 

แรงกดสูงสุด 
สมการ(kN) 

ความสูงถว้ย 
(mm) 

7 mm 301 521.013 22.36 
10 mm 321 625.216 37.30 
15 mm 350 798.887 62.11 

4. ผลการทดสอบขึน้รูปแม่พมิพ์กดขึน้รูปถ้วยแบบรีดไหลกลบั
ทางด้านหลงั 

จากการออกแบบสร้างแม่พิมพข้ึ์นรูปถว้ยแบบรีดไหลกลบั
หลงั โดยนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากแบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์มา
ช่วยในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ข้ึนรูป ขั้นตอนต่อมา
ทดลองแม่พิมพข้ึ์นรูป และข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองเพรสขนาด 40 ตนั 
ใชช้ิ้นงานอะลูมิเนียมชนิด AA-1100  จาํนวน  3 ช้ิน  ขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 28.8 mm โดยมีความหนาต่างกนั 3 ขนาด คือ 7 
mm, 10 mm และ 15 mm  ทาํให้ช้ินงานอะลูมิเนียมเกิดการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นลักษณะถ้วย  ขั้ นตอนต่อมามีการ
เปรียบเทียบผลลพัธ์การข้ึนรูปจริงกบัแบบจาํลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์โดยมีการเปล่ียนแปลงขนาดรัศมีปลายพนัช์เท่ากบั 0.5 
mm, 1.5 mm และ 2 mm  เม่ือไดผ้ลลพัธ์ท่ีใกลเ้คียงกนันาํ
แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ไปวิเคราะห์หาการไหลของ

ช้ินงานและขนาดความสูงของถว้ยทรงกระบอกกลมซ่ึงไดผ้ล
ลพัธ์ดงัน้ี 

4.1 ผลการทดลองการกดขึน้รูป 
ช้ินงานท่ีไดจ้ากการกดข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพแ์บบรีดไหลกลบั

ทางดา้นหลงัท่ีมีขนาดความหนาแตกต่างกนัจะไดข้นาดความ
สูงแตกต่างกันเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบการข้ึนรูปจริงกับ
แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์ดงัตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2  ขนาดความสูงของการข้ึนรูปช้ินงานจริงเทียบกบั
แบบจาํลอง FEM 

ความหนาแท่ง
อะลมิูเนียม  

ความสูงถว้ย 
(FEM) 

ความสูงถว้ย 
(mm) 

7 mm 22.36 20 
10 mm 37.30 35 
15 mm 62.11 61 

 

4.2 ผลลพัธ์ของแบบจําลองไฟไนต์เอลเิมนต์ 
การสร้างแบบจาํลองแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตต์อ้งมีการ

กาํหนดจาํนวนเอลิเมนตท่ี์เหมาะสมเพ่ือให้ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ม่นยาํ
ท่ีสุด การกาํหนดจาํนวนเอลิเมนตจ์ะกาํหนดใหจ้ากนอ้ยไปมาก
เพ่ือดูผลลพัธ์แรงกดพนัช์สูงสุดออกมาคงท่ี ในงานวิจัยน้ีจะ
กาํหนดจาํนวนเอลิเมนตต์ั้งแต่ 500 ถึง 5000 เอลิเมนต ์ 

 

 
 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้คู่ 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้ค่ี 

ขอบเขตขอ้ความหนา้คู่ ขอบเขตขอ้ความหนา้ค่ี 

ภาพที ่7 : แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์

ภาพที ่8 : แรงกดของพนัชก์บัอะลมิูเนียมหนา 7 mm 

           107

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TME02  

 
 

 
 

 
จากการวิเคราะห์แรงกดพนัช์สูงสุดพบว่าช้ินงานท่ีมีค่า

ความหนา 7 mm รัศมีปลายพนัชเ์ท่ากบั 0.5 mm, 1.5 mm และ 
2 mm แรงกดสูงสุดของพนัช์เร่ิมคงท่ีจาํนวนเอลิเมนต์เท่ากบั 
4000 เอลิเมนต์ ขั้นตอนต่อไปนาํแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต์

ไปวิเคราะห์แรงกดพนัชสู์งสุดของช้ินงานความหนาเท่ากบั 10 
mm และ 15 mm ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรัศมีปลายพนัช ์ดงัภาพท่ี 
8 ถึง ภาพท่ี 10 และภาพท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าแรงกด
พนัช์สูงสุดท่ีค่าหนาของช้ินงานเร่ิมต้นและรัศมีปลายพนัช์
ขนาดต่างๆ 

5. สรุปผลการวเิคราะห์และข้อเสนอแนะ  
จากผลลพัธ์เชิงตวัเลขท่ีไดก้ารอภิปรายผลจะแบ่งออกเป็น 

2 ส่วนคือส่วนแรกการข้ึนรูปช้ินงานจริงเปรียบเทียบกับ
แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์ส่วนท่ีสองจะกล่าวถึงอิทธิพลของ
ขนาดรัศมีปลายพนัช์โดยเปล่ียนแปลงขนาดความหนาของ
ขนาดช้ินงานเร่ิมตน้ 
5.1 การข้ึนรูปช้ินงานจริงเปรียบเทียบกบัแบบจาํลองไฟ

ไนตเ์อลิเมนตผ์ลลพัธ์ค่าความสูงของถว้ยทรงกระบอกกลมมีค่า
ใกลเ้คียงกนั 
5.2 การข้ึนรูปช้ินงานจริงเปรียบเทียบกบัแบบจาํลองไฟ

ไนต์เอลิเมนต์เม่ือมีการเปล่ียนแปลงความหนาของช้ินงาน
เร่ิมต้นผลลัพธ์ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกกลมมีค่า
ใกลเ้คียงกนั 
5.3 การเพ่ิมรัศมีปลายพนัช์จะทาํให้แรงกดสูงสุดของพนัช์

ลดลง  

6. เอกสารอ้างองิ 

[1] กิตติภฏัและประมุข, “เอกสารประกอบการสอนกรรมวธีิการผลิต 

1,” ภาควชิาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มจพ.2012. 

[2] B. Barisic and Z. Car, M. Ikoni, “Analysis of different 

modeling approach at determining of backward extrusion 
force on AlCu5PbBi  Material” ISSN 0543-5846 
METABK 47(4) 313-316 (2008). 

 
[3]  Heinz Tschaetsch,“Metal Forming Practise” ISBN-10 3-

540-33216-2 Springer Berlin Heidelberg New York.  
 

 

ภาพที ่9 : แรงกดของพนัชก์บัอะลูมิเนียมหนา 10 mm 

ภาพที ่10 : แรงกดของพนัชก์บัอะลูมิเนียมหนา 15 mm 

ภาพที ่11 : เปรียบเทียบความสูงของถว้ยทรงกระบอกท่ีความหนา
ของช้ินงานเร่ิมตน้และรัศมีปลายพนัชข์นาดต่างๆ 
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  NCTechEd06TME03 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยฉบับนีมี้จุดประสงค์เพ่ือจะออกแบบแม่พิมพ์และศึกษาอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์ อิทธิพล
ของการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการขึน้รูปลึก และอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงรัศมีขอบดายของโลหะแผ่นในกระบวนการขึน้รูปลึก

ถ้วยทรงกระบอกกลมในกระบวนการขึน้รูปลึกของวัสดุ 2 ชนิด คือ เหลก็กล้า SPCC และ อะลูมิเนียม AA1100 โดยสร้าง
แบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับผลการทดลองของการขึน้รูปจริง ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกของแบบจาํลองไฟ
ไนต์เอลิเมนต์กับการทดลองจริงมีค่าใกล้เคียงกัน ค่าความสูงของรอยต่ิงในแบบจาํลอง FEM เฉล่ียเท่ากับ 21.36 mm และค่าความ
สูงเฉล่ียของการทดลองจริงเท่ากับ 21.23 mm พบว่าท่ีแผ่นชิน้งานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 105 mm ท่ีขอบถ้วยเร่ิมมีรอยย่น
เลก็น้อย ท่ีแผ่นชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 110 mm ไม่สามารถขึน้รูปได้พบว่าเกิดรอยย่นมากท่ีขอบถ้วยและท่ีก้นถ้วย
เกิดรอยฉีกขาด เม่ือเปล่ียนแปลงขนาดรัศมีขอบดายเพ่ิมขึน้รอยย่นท่ีขอบชิน้งานลดลง และท่ีก้นถ้วยมีความหนาเพ่ิมขึน้รอยฉีกขาด
ลดลง 

คาํสําคญั: การข้ึนรูปลึก, การข้ึนรูปโลหะแผน่, การข้ึนรูปถว้ยทรงกระบอก 

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.  

การออกแบบสร้างแม่พมิพ์เพือ่การศึกษาอทิธิพลของตวัแปรในการขึน้รูปลกึ   
A Design of Die to Study the Effect of Variable in Deep Drawing. 

เชาวลิต  ถาวรสิน, ณัฐกฤต  เอ่ียมเตง็  และสุรวฒิุ  ยะนิล  

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ1518 ถนนประชาราษฎร บางซ่ือ กทม. 
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1. บทนํา 
[1] กระบวนการข้ึนรูปลึก (Deep Drawing Process) เป็น

กรรมวิธีการข้ึนรูปโลหะท่ีมีความสําคญัมากอย่างหน่ึงในการ
ข้ึนรูปโลหะแผน่ การดึงข้ึนรูปลึกเป็นการข้ึนรูปโดยการดึงและ
กดแผ่นโลหะข้ึนรูปดว้ยความเคน้กดในแนวเส้นรอบวงและ
ความเคน้ดึงในแนวรัศมี แม่พิมพป์ระกอบดว้ย พนัช,์ ดาย และ
แบลงกโ์ฮลเดอร์ แม่พิมพดึ์งข้ึนรูปลึก คือกรรมวิธีข้ึนรูปโลหะ
แผ่นโดยปรกติจะมีแรงกดรอบขอบดา้นนอกของแผ่นโลหะ
แลว้ใชพ้นัช์กดแผ่นโลหะให้ผ่านลงไปในดายเพ่ือข้ึนรูปเป็น
รูปถ้วยท่ีมีความหนาเท่ากับความหนาเดิมของแผ่นโลหะ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากแม่พิมพดึ์งข้ึนรูปลึก เช่น ช้ินส่วนยานยนต ์
ช้ินส่วนไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  

 

 
แม่พิมพดึ์งข้ึนรูปลึก (Deep draw die)  แสดงในภาพท่ี 1 

เป็นการควบคุมการใชแ้รงกดดนัหรือแรงท่ีกดลงบนแผ่นงาน 
(Blank) หรือช้ินงาน (Work piece) ดนัผา่นแม่พิมพ ์ดว้ยพนัช ์
(Punch) ให้มีรูปร่างเป็นหลุมหรือโพรงลงไปการดึงขึน้รูปลึก
เป็นกรรมวธีิในการขึน้รูปเยน็ของโลหะแผ่นให้เป็นรูปถ้วย โดย
ใช้พันช์มีหน้าที่ดันแผ่นโลหะให้ไหลเข้าไปในช่องเปิดของตัว
ดาย และไหลเข้าไปในดาย โดยจะต้องให้แผ่นโลหะมีความหนา
คงเดิม ไม่เกิดรอยย่น และรอยฉีกขาด โลหะที่นํามาดึงขึ้นรูป
ลกึ จึงต้องมีคุณสมบัติด้านความต้านแรงดึง และคุณสมบัติการ
ยดืตวัท่ีดี เพ่ือไม่ให้เกิดรอยยน่ และรอยฉีกขาดในบริเวณพื้นท่ี
แผ่นโลหะไหลผา่นจากผิวหนา้ของพนัช์และรัศมีดายไปยงัผิว

ในแนวด่ิงของพนัช์และดาย ซ่ึงแผ่นโลหะจะตอ้งมีคุณสมบติั
การดึงยืดท่ีเพียงพอท่ีจะยอมให้แผ่นโลหะไหลเขา้ไปในช่อง
ดาย โดยผลของแรงในการดึงข้ึนรูปลึกและแรงกดของแผน่แบ
ลงก์ขณะท่ีทาํการดึงข้ึนรูปลึกจะเกิดความเคน้กดลงบนแผ่น
โลหะในแนวรัศมีในบริเวณท่ีถดัจากขอบของดาย 

2. ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
[1] กรรมวิธีการข้ึนรูปส่วนมากใชส้มมติฐานว่าโลหะมี

พฤติกรรม ไอโซโทรปิก (Isotropy) และมีสมบติัเท่ากนัในทุกๆ 
ทิศทาง ซ่ึงเป็นสมมติฐานท่ีไม่ถูกตอ้ง สมบติัของวสัดุมกัข้ึนอยู่
กับ ทิศทางนั่น คือวัส ดุ มีพฤติกรรม  แอนไอโซโทรปิก 
(Anisotropy) ลกัษณะเฉพาะของวสัดุเชิงเทคโนโลยี เช่น 
สมบติัดา้นความยดืหยุน่ และพลาสติก, สมบติัเชิงกล ความตา้น
แรงดึง และสมบติัทางดา้นฟิสิกส์เช่นการนาํไฟฟ้า และความ
ร้อน ความเป็นแม่เหล็ก และการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน
ของโลหะต่างก็ข้ึนกบัทิศทางทั้งส้ิน [1] สาเหตุท่ีสาํคญัมาก
ท่ีสุดซ่ึงทาํให้โลหะมีคุณสมบติัพลาสติกแอนไอโซทรอปีก็คือ
ทิศทางของเกรนทิศทางท่ี เป็นไปหรือเน้ือของรูปผลึกท่ี
พฒันาข้ึนในเหล็กลว้นเกิดจากการหมุนของแลคทิซในเกรน
ระหว่างการเปล่ียนรูป โดยการสลิปหรือการทวิน (Twining) 
พฤติกรรมการเปล่ียนรูปของช้ินทดสอบการดึงท่ีเป็นแผน่แถบ 
ตดัออกมาจากแผ่นรีด เม่ือไดรั้บแรงดึงในแนวแกน สามารถ
เกิดการครากไดเ้ฉพาะโดยการสลิปในระนาบความตา้นแรงดึง
ครากของช้ินทดสอบท่ีตดัทาํมุม  กบัทิศทางการรีดไม่แปรผนั
กันมากนัก ผลสรุปอย่างผิดพลาดว่าวสัดุเป็นไอโซทรอปิก 
ความผิดพลาดอาจเกิดข้ึนไดถ้า้วดัความตึงเครียดในแนวขวาง
ซ่ึงเป็นผลมากจากการดึง ถา้ทิศทางเป็นอุดมคติ ความหน้าไม่
เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแปลงนอ้ยมากการยึดในแนวยาวมีผล
ทาํให้ความกวา้งช้ินทดสอบลดลง [2] ทฤษฎีของ Hill จะ
พิจารณาสภาวะของ Orthotropic Anisotropy อยา่งง่าย คือจะ
พิจารณาค่าทุกๆ จุดในเน้ือวสัดุจะมีระนาบ (Plane) ท่ีตั้งฉากซ่ึง
กนัและกนั 3 ระนาบ ซ่ึงมีความสมมาตร แนวเส้นท่ีเกิดจากการ
ตดัของระนาบทั้งสามจะเป็นแกนหลกั (Principle axes) ของ
แอนไอโซโทรปิก Hill ไดเ้สนอ สมการของ เกณฑก์ารคราก 
(Yield Criterion) ดงัสมการท่ี 1 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้คู่ 

ขอบเขตขอ้ความ 
17*23.66 ซม. 

หนา้ค่ี 

ขอบเขตขอ้ความหนา้คู่ ขอบเขตขอ้ความหนา้ค่ี 

ภาพที ่1 : ลกัษณะของกระบวนการข้ึนรูปลึก 
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[2] ขอบดา้นบนของถว้ยท่ีไดจ้ากการดรอวไ์ม่เรียบอยา่ง
สมบูรณ์แต่ค่อนข้างมีตําแหน่งท่ีสูง  หรือเรียกว่ารอยต่ิง 
(Earing) พร้อมทั้งมีแอ่ง (Valleys) อยูร่ะหวา่งรอยต่ิง ลกัษณะ
ทัว่ไปคือมีรอยต่ิง 4 รอย แต่บางคร้ังก็อาจพบวา่มี 2, 6 หรือ 8 
รอย รอยต่ิงเกิดจากผลของแอนไอโซทรอปิก ในระนาบ และมี
ความสัมพันธ์  กับการแปรผัน เ ชิง มุมของ  R ค่ า  Planar 
Anisotropy คือ การวดัผลต่างของค่า R – value ในแต่ละทิศทาง
ในการรีดโลหะแผน่ และสามารถบอกการเกิดรอยต่ิงท่ีช้ินงาน
ได ้โดยหาไดจ้ากสมการท่ี 2 

           
2

2 90450 RRR
R


                                   (2) 

ให ้ 0R จะไม่เกิดรอยต่ิง 
 0R  เกิดรอยต่ิงท่ี0  และ90  
 0R เกิดรอยต่ิงท่ีประมาณ 45   

3.  ขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิัย 
การดาํเนินการวิจยัเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปล่ียนแปลง

แรงกดแบลงก์โฮลเดอร์  อิทธิพลของการเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนการข้ึนรูปลึก และอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงรัศมี
ขอบดายของโลหะแผ่นในกระบวนการ ข้ึนรูปลึกถ้วย
ทรงกระบอกกลม กาํหนดให้มีการเปล่ียนแปลงขนาดแรงกด
แบลงกโ์ฮลเดอร์ และชนิดของวสัดุช้ินงานคือ เหลก็กลา้ SPCC 
และอะลูมิเนียม AA 1100  โดยสร้างแบบจาํลองไฟไนต์เอลิ
เมนต์เปรียบเทียบกับผลการทดลองจริง  ใช้ว ัสดุ ช้ินงาน
เหลก็กลา้ SPCC เป็นวสัดุช้ินงานและข้ึนรูปถว้ยทรงกระบอก
กลมเพ่ือนาํไปเปรียบเทียบผลกบัแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์
เม่ือไดแ้บบจาํลองท่ีมีผลลพัธ์ใกลเ้คียงกบัการทดลองจริงแลว้
ใหเ้ปล่ียนแปลงชนิดของวสัดุช้ินงานในแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิ
เมนต์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์โดยแบ่ง
ขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
1. การกาํหนดสมมติฐานและขอบเขตการวจิยั 

1.1 กาํหนดให้วสัดุช้ินงานคือเหล็กกลา้ SPCC, 
AA1100 

1.2 กาํหนดใหว้สัดุช้ินงานมีความหนาเท่ากบั 1  mm 

1.3 กาํหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงขนาดแรงกดแบลงก์
โฮลเดอร์เท่ากบั 3,  000 , 4,000, 5,000 และ    6, 000 N  

1.4 กาํหนดใหมี้การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการข้ึนรูป
ลึกของถว้ยทรงกระบอกกลมเท่ากบั 1.58, 1.66, 1.75 และ 1.83 

1.5 กาํหนดให้มีการเปล่ียนแปลงขนาดรัศมีขอบดาย 
เท่ากบั 2, 3, 4, 5 และ 6 mm 

1.6 กาํหนดให้ขนาดของถว้ยทรงกระบอกกลมมี
ขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางเท่ากบั 60 mm  

1.7 สร้างแม่พิมพเ์พ่ือทดลองในการข้ึนรูปจริง 
1.8 ใชโ้ปรแกรม Hyper Work V8.0 สาํหรับการสร้าง

แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตใ์นการข้ึนรูปลึกถว้ยทรงกระบอก
กลม 
 

 
2. ออกแบบช้ินงานและแม่พิมพส์าํหรับการข้ึนรูปโดยใช้

โปรแกรมออกแบบ SolidWork 2010 
3. ออกแบบสร้างแม่พิมพแ์ละแรงท่ีใชใ้นการข้ึนรูปลึกถว้ย

ทรงกระบอกกลมดงัภาพท่ี 2 
4. สร้างแบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์การข้ึนรูปลึกถว้ย

ทรงกระบอกและการคาํนวณหาขนาดของแผน่ช้ินงาน  )Blank 
size) ท่ีเหมาะสมในการคาํนวณจะไดข้นาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
เร่ิมตน้เท่ากบั 90 mm และคาํนวณหาค่าแรงกดพนัชสู์งสุดและ
แรงกดแบลงก์โฮลเดอร์เท่ากบั 43.83 kN และ 6.77 kN 
ตามลาํดบั เพ่ือนนาํค่าแรงกดต่างๆ ไปกาํหนดในแบบจาํลอง
ไฟไนตเ์อลิเมนตส์าํหรับค่าสมบติัวสัดุจะมีค่าดงัตารางท่ี 1 

 
 

ภาพที ่2 : แม่พิมพข้ึ์นรูปลึกถว้ยทรงกระบอกกลม 
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ตารางที ่ 1 ค่าสมบติัของวสัดุ 
Material n K  0R  45R  90R  R  

SPCC 
AA1100 

0.180 
0.137 

607 
548 

1.232 
0.254 

0.878 
0.364 

1.302 
0.364 

0.389 
-0.055 

 

5. การทดลองการข้ึนรูปจากแม่พิมพ ์

4. ผลลพัธ์จากการวจิัย 

4.1 ผลลพัธ์ของการขึน้รูปจริงเปรียบเทยีบกบัแบบจําลอง
ไฟไนต์เอลเิมนต์ 

จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่าความสูงรอยต่ิงของถ้วย
ทรงกระบอกในแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตก์บัการทดลองจริง
ของวสัดุเป็นเหลก็กลา้ชนิด SPCC โดยใชแ้รงกดแบลงกโ์ฮล
เดอร์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณเท่ากบั 6000 N พบวา่ค่าความสูงของ
ถ้วยทรงกระบอกของแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์กับการ
ทดลองจริงมีค่าใกลเ้คียงกนั และวดัค่าความสูงของรอยต่ิงใน
แบบจาํลอง FEM เฉล่ียเท่ากบั 21.36 mm และค่าความสูงเฉล่ีย
ของการทดลองจริงเท่ากบั 21.23 mm  

 

 
ค่าความสูงของถว้ยทรงกระบอกกลม ท่ีเปรียบเทียบกัน

ระหวา่งการทดลองจริงกบัแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตท่ี์มุม 0 
องศา ถึง 360 องศา รอบขอบถว้ยทรงกระบอกกลมพบว่าค่า
ความสูงของถว้ยท่ีมุม 0 องศา ถึง 90 องศา และท่ีมุม 240 องศา 
ถึง 360 องศา มีค่าความสูงแตกต่างกนั และท่ีมุม 90 องศา ถึง 
240 องศา ค่าความสูงของรอยต่ิงมีค่าใกลเ้คียงกนัมากอิทธิพล
ของการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการข้ึนรูปลึก 
 

 
4.2 อทิธิพลของการเปลีย่นแปลงแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์ 

 

 
 

 
4.3 อทิธิพลของการเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการขึน้รูปลกึ 
การวิ เ คร าะ ห์อัตรา ส่ วนสํ าห รับการ ข้ึน รูปโดยใช้

แบบจาํลองไฟไนต์เอลิเมนต์ช่วยในการจาํลองการข้ึนรูปเพ่ือ
ทดลองความสามารถในการข้ึนรูปของวัสดุ ช้ินงาน  คือ 
เหลก็กลา้ SPCC โดยกาํหนดใหรั้ศมีขอบดายเท่ากบั 4 mm และ
มีการเปล่ียนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของช้ินงานเร่ิมตน้
เท่ากบั 95, 100, 105 และ 110 mm โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางถว้ยกลมเท่ากบั 60 mm และคิดเป็นอตัราส่วนการข้ึน

ภาพที ่3 : เปรียบเทียบผลลพัธ์ค่าความสูงของถว้ยทรงกระบอกของ
แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตก์บัการทดลองจริง 

ภาพที ่4 : ลกัษณะของกระบวนการข้ึนรูปลึก 

ภาพที ่5 : เปรียบเทียบความสูงของรอยต่ิงขอ' เหลก็กลา้ SPCC เม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงค่าแรงกดของแบลงกโ์ฮลเดอร์ 

ภาพที ่6 : เปรียบเทียบความสูงของรอยต่ิงของ AA1100 เม่ือมีการ
เปล่ียน แปลงค่าแรงกดของแบลงกโ์ฮลเดอร์ 
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รูปเท่ากบั 1.58, 1.66, 1.75 และ 1.83 ตามลาํดบัดงัภาพท่ี 7 ถึง
ภาพท่ี 10 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

4.4 อทิธิพลของการเปลีย่นแปลงขนาดรัศมขีอบดาย 
การเปรียบเทียบความสามารถในการข้ึนรูปถว้ยของวสัดุ

ช้ินงานเหลก็กลา้ SPCC ท่ีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 105 
mm โดยมีการการเปล่ียนแปลงขนาดรัศมีขอบดายเท่ากบั 2, 3, 
4, 5 และ6 mm พบวา่จากการจาํลองการข้ึนรูปจากภาพท่ี 11 
ช้ินงานท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากบั 105 mm รัศมีขอบ
ดายเท่ากบั 4 mm ท่ีขอบถว้ยมีรอยยน่ ท่ีกน้ถว้ยมีความหนา
ตํ่าสุดเท่ากบั 0.874 mm เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขนาดรัศมีขอบ
ดายเพ่ิมข้ึนความหนาท่ีกน้ถว้ยมีขนาดเพ่ิมมากข้ึน ท่ีขอบถว้ย
รอยยน่ลดลงเลก็นอ้ย ดงัภาพท่ี 11 ถึง ภาพท่ี 16 

 

 
 

 
 

 

ภาพที ่7 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 95 mm 

ภาพที ่8 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 100 mm 

ภาพที ่9 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 105 mm 

ภาพที ่10 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 110 mm 

ภาพที ่11 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 105 mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากบั 2 mm 

ภาพที ่12 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 105 mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากบั 3 mm 

ภาพที ่13 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 105 mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากบั 5 mm 
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5. สรุปผลการวเิคราะห์และข้อเสนอแนะ  
จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ค่าความสูงรอยต่ิงของถ้วย

ทรงกระบอกในแบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตก์บัการทดลองจริง
ของวสัดุเป็นเหลก็กลา้ชนิด SPCC โดยใชแ้รงกดแบลงกโ์ฮล
เดอร์ท่ีไดจ้ากการคาํนวณเท่ากบั 6000 N วสัดุเหลก็กลา้ SPCC 
รอยต่ิงจะเกิดท่ีมุม0  และ90  อะลูมิเนียม AA1100 เกิดรอย
ต่ิงท่ีประมาณมุม 45   จะเห็นไดว้า่ รอยต่ิงเกิดข้ึนเป็นไปตาม
เง่ือนไข และสามารถแบ่งผลลพัธ์ของงานวิจยัน้ีแบ่งออกได ้3 
ส่วน คือ 
1. เปล่ียนแปลงค่าแรงกดของแบลงกโ์ฮลเดอร์เท่ากบั 3 kN, 

4 kN, 5 kN และ 6 kN  
2. อตัราส่วนการข้ึนรูปลึกเท่ากบั1.58, 1.66, 1.75 และ 1.83 

3. อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงรัศมีขอบดายเท่ากบั 2, 3, 4, 
5 และ 6 mm จากผลลพัธ์เชิงตวัเลขและการอภิปรายผล 
สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

1. การข้ึนรูปช้ินงานจริงเปรียบเทียบกบัแบบจาํลองไฟไนต์
เอลิเมนต์ผลลัพธ์ค่าความสูงของถ้วยทรงกระบอกกลมมีค่า
ใกลเ้คียงกนั 

2. เม่ือปรับเปล่ียนแรงกดแบลงกโ์ฮลเดอร์ พบวา่ในแต่ละ
วสัดุมีการเปล่ียนรูปแตกต่างกนัเลก็นอ้ย 
3. แผน่ช้ินงานขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 90 mm ถึง 100 mm 

สามารถข้ึนรูปได้ แต่แผ่นช้ินงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากบั 105 mm ท่ีขอบถว้ยเร่ิมมีรอยย่นเล็กน้อยและแผ่น
ช้ินงานขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 110 mm ไม่สามารถข้ึน
รูปได ้

4. เม่ือเปล่ียนแปลงขนาดรัศมีขอบดายเพ่ิมข้ึนรอยยน่ท่ีขอบ
ช้ินงานลดลง และท่ีก้นถ้วยมีความหนาเพ่ิมข้ึนรอยฉีกขาด
ลดลง 

6. เอกสารอ้างองิ 

[1] ชาญ ถนดังาน, “เทคโนโลยกีารข้ึนรูปโลหะ,” ศูนยผ์ลิตตาํรา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2547. 

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

 

ภาพที ่14 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 105 mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากบั 6 mm 

ภาพที ่15 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 110 mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากบั 3 mm 

ภาพที ่16 : ถว้ยท่ีข้ึนรูปดว้ยแผน่ช้ินงานขนาด 110 mm และรัศมี
ขอบดายเท่ากบั 5 mm 

114

NCTec
hE

d0
6



NCTec
hE

d0
6



 

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

  NCTechEd06TTE01 

บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสไมซี( SMISEA Model) สําหรับการเรียนการสอน
เร่ืองสายส่งความถ่ีสูงท่ีประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการค้นคว้า (Search) 2)ขั้นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) 3) ขั้น
การให้เนือ้หา (Information) 4) ขั้นการแก้ปัญหา (Solving) 5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) และ 6) ขั้นการประยกุต์ใช้ 
(Apply) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการสอนเร่ืองสายส่งความถ่ีสูง โปรแกรมจาํลองและคู่มือการใช้งาน  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนวิชาข่ายการส่ือสารและสายส่ง ใน
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจาํนวน 16 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสไมซีผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในระดับมาก  เคร่ืองมือวิจัยผ่านการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญในระดับมาก ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนสไมซี มีประสิทธิภาพ (1.1) สูงกว่าเกณฑ์การหาคุณภาพของเมกุย
แกนส์ และความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ อยู่ในระดับมาก  

คาํสําคญั: รูปแบบการเรียนรู้  การศึกษานอกเวลาเรียน    

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 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน SMISEA สําหรับการเรียนการสอนเร่ืองสายส่งความถีสู่ง 
Development of SMISEA Learning Model  for  High frequency  

Transmission Line  

พินิจ  เน่ืองภิรมย์, สุรพันธ์  ตันศรีวงษ์  และสมศักด์ิ  อรรคทิมากูล 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 กรุงเทพมหานคร 10800  
hs5qab@hotmail.com , stw@kmutnb.ac.th , ssa@kmutnb.ac.th 
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1. บทนํา 
      ปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษา
ตามอธัยาศยั การจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การเรียน
การสอนในแนวน้ี ทาํให้เดก็เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองมากข้ึน การจดัการเรียนการสอนตอ้งทาํใหส้อดคลอ้งกบั
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ทาํให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
กันและกัน  ได้แลกเปล่ียนข้อมูล  ความรู้  ความคิด  และ
ประสบการณ์ ผูเ้รียนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เ รียนรู้ควบคู่ ไปการศึกษาค้นคว้า  นําความรู้ ท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้(Application) ซ่ึงแตกต่างจาก
การเรียนการสอนแบบเก่า ท่ียึดตวัครูเป็นศูนยก์ลาง มุ่งสอน
โดยการเน้นการท่องจาํตามตาํรา ผูเ้รียนจึงไม่ไดเ้รียนรู้อย่าง
แทจ้ริง [1] วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อาศยั
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา คน้ควา้ 
และพิจารณาเลือกใชรู้ปแบบหรือวิธีการจดัการเรียนรู้ไดต้าม
ความเหมาะสม [2] 

การจัดการเ รียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ทางด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม  ส่วนใหญ่มีเ น้ือหาเ ก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีดา้นความถ่ีสูง ท่ีพบ
ไดว้า่มีความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง พ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีดังกล่าว ล้วนมาจากความรู้ ความเข้าใจในหลัก
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ [3] และ
มุ่งเน้นถึงการออกแบบ การคาํนวณ และการวิเคราะห์ผลการ
ทาํงานของวงจร ซ่ึงมีขั้นตอนและการคาํนวณทางทฤษฎีท่ี
ซับซ้อน อีกทั้งผูเ้รียนไม่สามารถท่ีจะเห็นพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
การคาํนวณได ้[4] จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนดา้น
วิศวกรรมโทรคมนาคม  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ 
และรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยผ์ูส้อน 10 คนและ
นกัศึกษา 104 คน จากทั้งหมด 4 สถาบนัการศึกษาท่ีมีการเรียน
การสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการสอนท่ีอาจารยใ์ชส้อนส่วนใหญ่เป็น

แบบบรรยาย รูปแบบกิจกรรมของนกัศึกษาเป็นการตอบคาํถาม 
เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิเป็นข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย 
สาํหรับประเด็นท่ีตอ้งการในการพฒันาคือ  ควรพฒันาดา้นส่ือ
การเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเช่นการใชโ้ปรแกรม
จาํลอง โปรแกรมช่วยคาํนวณ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  
ดา้นเน้ือหาตอ้งการให้พฒันาเน้ือหาสําหรับนาํไปประยุกต์ใช้
งานได ้ และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหเ้นน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  

จากความเป็นมาและความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคมและตระหนักถึงปัญหาท่ีพบจาก
การศึกษาสภาพปัญหา จึงไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ประกอบกบั
การเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

1.1  วัตถุประสงค์การวจิัย 
    1.1.1  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ SMISEA 
    1.1.2  เพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีผา่นการ

เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนสาํหรับ
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาเร่ืองสายส่งความถ่ีสูง 

1.2  สมมตฐิานของการวจิัย 
    1.2.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

พฒันาข้ึนสําหรับการศึกษาเร่ือง สายส่งความถ่ีสูง มีค่าตาม
เกณฑก์ารหาคุณภาพของเมกยุแกนส์ 

    1.2.2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีผา่นการเรียนการ
สอนเร่ือง สายส่งความถ่ีสูง โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 

2. การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูว้ิจยัได้
นํ า แ น ว คิ ด ท ฤษ ฎี ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง 
(Constructivism) และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism)มาประยุกตเ์ขา้กบั
การพฒันารูปแบบการเรียนรู้  โดยท่ีแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
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ความรู้ดว้ยตนเองจะมุ่มงเนน้ให้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระทาํกบั
ขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะตอ้งสร้างความหมาย
ให้กบัส่ิงนั้นดว้ยตนเอง โดยการให้ผูเ้รียนอยูใ่นบริบทจริง ซ่ึง
ไม่ไดห้มายความว่าผูเ้รียนจะตอ้งออกไปยงัสถานท่ีจริงเสมอ
ไป แต่อาจจดัเป็นกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงของหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
เป็นของจริงและมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน 
โดยผูเ้รียนสามารถจดักระทาํ ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง 
ลองผิดลองถูกกับส่ิงนั้ น ๆ จนเกิดเป็นความเข้าใจข้ึน ส่วน
แนวคิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน ซ่ึงมีความเช่ือวา่การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการ
สร้างพลังความรู้ในตนเองและด้วยตนเองของผูเ้รียน หาก
ผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิดและนาํความคิดของตนเองไป
สร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะ
ทาํให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน และเม่ือผูเ้รียน
สร้างส่ิงใดส่ิงใดข้ึนมา ก็หมายถึงการสร้างความรู้ข้ึนในตนเอง
นัน่เอง ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึนในตนเองน้ี จะมีความหมายต่อ
ผูเ้รียน จะอยูค่งทน ผูเ้รียนจะไม่ลืมง่าย และจะสามารถถ่ายทอด
ให้ผูอ่ื้นเจา้ใจความคิดของตนไดดี้นอกจากนั้นความรู้ท่ีสร้าง
ข้ึนเองน้ี ยงัเป็นฐานให้ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไป
อย่างไม่มีท่ี ส้ินสุด  ดังนั้ นแนวคิดดังกล่าว [5] จึงถูกนํามา
ประยุกต์เป็นแนวทางหลกัในการออกแบบการเรียนการสอน
แบบสไมซี(SMISEA Model )แสดงดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ SMISEA 

 

จากภาพท่ี 1 รูปแบบการเรียนรู้ SMISEA เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาเก่ียวกับ
นวตักรรมทางการศึกษา [6] แนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ  หลักการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน บทบาทหน้าท่ีของครู 
แนวการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพ่ือนาํมา
วางเป็นกรอบความคิดในการสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขั้นการคน้ควา้ (Search : S) เป็นขั้นท่ีใหน้กัศึกษาไดใ้ช้
ช่วงเวลานอกเวลาเรียน ค้นควา้และเตรียมเน้ือหา งานวิจัย 
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียน ถือเป็นการเตรียม
ความพร้อม และใหผู้เ้รียนไดซึ้มซบัเน้ือหาก่อนท่ีจะไดเ้ขา้เรียน
ในห้องเรียน ตามหัวข้อของการเรียนล่วงหน้า หรือตามท่ี
ครูผูส้อน เป็นผูม้อบหมาย แนวคิดทฤษฎีของขั้นตอนน้ีคือ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการเรียนการ
สอนแบบคน้พบ เป็นการเรียนการสอนลกัษณะเดียวกบัแบบ
การสืบเสาะหาความรู้นักเรียนเป็นผูป้ฏิบัติเองโดยมีครูเป็น
เพียงผูแ้นะนาํหรือผูเ้ร่ิมตน้ 

2) ขั้นการสร้างแรงจูงใจ (Motivation : M) เป็นขั้นตอนท่ี
ครูผู ้สอนสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ให้กับนักศึกษา ด้วยส่ือ
มลัติมีเดีย หรือเทคนิคทางการสอนรวมไปถึงการซกัถามปัญหา 
ทบทวนความรู้เดิม กาํหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการเรียนการ
สอนและ เ ป้ า หม า ย ท่ี ต้อ ง ก า ร  เ ป็ น ขั้ น ต อน ท่ี สํ า คัญ
เปรียบเสมือนประตูบานแรกสู่การเรียนรู้ ตามหลกัแนวคิดของ
ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)และทฤษฎี
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  

3) ขั้นการใหเ้น้ือหา (Information : I) ในขั้นตอนน้ี ผูส้อน
จะตอ้งเตรียมใบเน้ือหา ส่ือการสอน และใช ้กลยทุธ์การสอนท่ี
เหมาะสมกบัเน้ือหา เช่นสอนแบบบรรยาย สลบักบัการถาม-
ตอบ ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมโดยการสาธิต จากส่ือของจริง เป็น
ต้น  และมีการสรุปทุกคร้ัง ท่ีจบหัวข้อย่อย  เ พ่ือ เ ป็นการ
ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนไปในตวั 

4) ขั้นการแกปั้ญหา (Solving : S) ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอน
ของการแกปั้ญหาโดยการสมมติปัญหาจากสถานการณ์จาํลอง 
หรือของจริง โดยมีฐานทฤษฎีการแกปั้ญหามาจากขั้นนตอน
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ของการให้เน้ือหา เพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนได้รู้จักการแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน  เ ช่นการทําโจทย์ตัวอย่าง  ทําแบบฝึกหัด  การใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา  เช่นการใช้
โปรแกรมจาํลองคอมพิวเตอร์ หรือใชโ้ปรแกรมช่วยคาํนวณ 
เป็นตน้ จะส่งผลให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
มากข้ึน  และรู้จักการแก้ปัญหาจากทฤษฎีท่ีเ รียน  โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีมีอยูไ่ด ้ แนวคิดทฤษฎีของขั้นตอนน้ีคือ ทฤษฎีการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั ( Problem Based Learning ) 

5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) เป็นขั้นท่ีมี
ความสําคญัขั้นตอนหน่ึงของขบวนการเรียนรู้ และการวดัผล
สัมฤทธ์ิว่าผูเ้รียนไดบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์หรือไม่ 
ซ่ึงผูเ้รียนจะไดมี้โอกาส นาํเอาความรู้หรือทกัษะท่ีไดจ้ากการ
ค้นคว้า  การ รับ เ น้ือหา  การแก้ปัญหา  มาใช้ในการทํา
แบบทดสอบ หรือแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
6) ขั้นการนาํไปใช ้(Apply : A) เป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษา

ตอ้งใชเ้วลานอกหอ้งเรียนในการทาํงานท่ีมอบหมาย ซ่ึงหลงัจบ
การเรียนการสอน ครู-อาจารย ์จะเป็นผูม้อบหมายงานให้กบั
นักศึกษา และนักศึกษาจะนําความรู้ทั้ งหมดท่ีได้รับ นําไป
ประยุกต์ใช ้โดยการออกแบบ ทาํแบบฝึกหัดจากสถานการณ์
จาํลอง หรือทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือฝึกให้นกัศึกษาไดน้าํ
เน้ือหาทฤษฎีรวมไปถึงชุดการสอน ส่ือการสอนท่ีครู-อาจารย์
พฒันาไปประยุกต์ใช ้ให้เกิดประโยชน์ และเห็นภาพจริงของ
การทาํงาน ขั้นตอนน้ีครู-อาจารย์จะตอ้งมีเกณฑ์การสั่งงาน 
ตรวจงานท่ีชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลงานของ
นกัศึกษา  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนน้ีคือ ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  ซ่ึงเป็นการ
นาํความคิดของผูเ้รียนไปสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอาศยัส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และจะส่งผลให้เห็นความคิดนั้นเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจนข้ึน 

3.  การดาํเนินการ 

3.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

SMISEA Model  ประกอบไปดว้ย คู่มือการใชง้าน SMISEA 
Model  แผนการเรียนการสอนเร่ืองสายส่งความถ่ีสูง  ส่ือ

นํา เสนอเพา เวอร์พอยต์   โปรแกรมจําลอง  (GUI) คู่ มือ
โปรแกรมจําลอง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินเคร่ืองมือวิจยั
สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญแสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 เคร่ืองมือวจิยั 
 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 นาํแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้ SMISEA Model เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านเพ่ือรับการ
ประเมิน และปรับปรุงแกไ้ข 

3.2.2 นาํแบบประเมินเคร่ืองมือวิจยั (คู่มือครู แผนการ
สอน ส่ือการเรียน และการประเมินผล) เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 
ท่านเพ่ือรับการประเมินและปรับปรุงแกไ้ข 

3.2.3 ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนรู้ SMISEA กบักลุ่มตวัอยา่ง 16 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
ตามสภาพจริง นกัศึกษาภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ.  

 

   
 

ภาพที่ 3 การดาํเนินการกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.2.4 วิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ SMISEA Model 

3.2.5 วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอน 

3.3  การวเิคราะห์ผลและสถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
3.3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของแบบประเมินจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ ตามขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 รวมไปถึง แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  (ข้อ 3.2.5) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
เน่ืองจากขอ้คาํถามท่ีปรากฏในแบบประเมิน มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงใชว้ิธีการหา
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน [7] 

3.3.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ 
SMISEA Model ดว้ยวิธีการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส์ 
[8] 

4. ผลของการวจิัย 

ผลของการวิจยัแยกออกเป็น 4 ส่วนคือผลการประเมินดา้น
รูปแบบ ด้านเคร่ืองมือการวิจัย ด้านประสิทธิภาพ และด้าน
ความพึงพอใจ ดงัแสดงในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

4.1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ 
SMISEA Model 

รูปแบบการเรียนรู้สไมซีท่ีพัฒนาข้ึนถูกประเมินความ
เหมาะสมโดยผู ้เ ช่ียวชาญ  5 ท่านผ่านแบบประเมินความ
เหมาะสมดว้ยขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าไดผ้ลการ
ประเมินดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน Mean S.D 
1.รูปแบบการเรียนการสอน 4.44 0.17 
2.กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 4.36 0.26 
3.ส่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน 4.44 0.09 
4.การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 4.44 0.38 

รวม 4.42 0.20 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผูเ้ช่ียวประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.42 ท่ีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 0.20 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีระดบัมาก 

4.2 ผลการประเมนิเคร่ืองมอืวจิัย (คู่มอืครู แผนการสอน ส่ือ
การเรียน และการประเมินผล)  

เคร่ืองมือวิจยัท่ีประกอบไปดว้ยแผนการสอนเร่ืองสายส่ง
ความถ่ีสูง ส่ือนาํเสนอเพาเวอร์พอยต์ โปรแกรมจาํลอง คู่มือ
โปรแกรม  และการประเมินผล  เ ม่ือผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญโดยให้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเคร่ืองมือวจิยัจากผูเ้ช่ียวชาญ 
รายการประเมิน Mean S.D 

แผนการสอน 4.34 0.11 
ส่ือเพาเวอร์พอยต ์ 4.48 0.30 
โปรแกรมจาํลอง 4.68 0.11 
คู่มือโปรแกรม 4.28 0.23 
การประเมินผล 4.40 0.20 

รวม 4.42 0.12 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูเ้ช่ียวประเมินเคร่ืองมือวิจยั มีค่าเฉล่ีย
รวมท่ี 4.42 ท่ีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.12 ถือวา่ผา่นเกณฑ์
การประเมินท่ีระดบัมาก 

4.3 ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ SMISEA Model 

การหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ตามเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพของเมกยุแกนส์ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

 
       ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การหาประสิทธิภาพ 
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1 16 12 7 1 3.56 1.67 29.67 
1.1 

2 16 12 11 6 9 1.67 75 

*หมายเลข 1 คือแบบทดสอบก่อนเรียน และ 2 คือแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จากตารางท่ี 3 พบว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้ SMISEA 
Model มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานของเมกุยแกนส์ท่ี
(1.1) ซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
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4.4 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการ
จัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินพบว่านักศึกษามีค่าความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน SMISEA Model ท่ีระดบัมาก ( x = 
4.18 , S.D = 0.58) ดงัตารางท่ี4 

 
  ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพงึพอใจ 

รายการประเมิน Mean S.D 
การเรียนการสอน 4.10 0.60 
ส่ือนาํเสนอเพาเวอร์พอยต ์ 4.11 0.61 
โปรแกรมจาํลอง 4.30 0.76 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 4.19 0.63 

รวม 4.18 0.58 

5. สรุปผลการวิจัย 
บทความวิจยัน้ีเป็นการนาํเสนอการพฒันารูปแบบการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีแนวทางการจดัการเรียน
การสอนตามรูปแบบ สไมซี (SMISEA Model) สําหรับการ
เรียนการสอนเร่ืองสายส่งความถ่ีสูง โดยใช้ชุดการสอนและ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึน  ซ่ึงผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้และคุณภาพของ
ชุดการสอนพบวา่ 

1)  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนผ่านการประเมิน
ความเหมาะสม จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีระดบัมาก ( x = 4.42 , S.D = 
0.20) ดงันั้นสรุปไดว้่า รูปแบบการเรียนรู้สไมซี (SMISEA 
Model) สามารถนาํไปใชเ้ป็นรูปแบบการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2) เคร่ืองมือวิจัยท่ีพฒันาข้ึนซ่ึงประกอบไปด้วย คู่มือครู 
แผนการสอน ส่ือการสอน และโปรแกรมจําลองผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีระดบัมาก ( x = 4.42 , 
S.D = 0.12) แสดงวา่ชุดการสอนเร่ืองสายส่งความถ่ีสูงท่ีสร้าง
ข้ึนสามารถนาํไปเป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนได้
เป็นอยา่งดี 

3) ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้แบบสไมซี เม่ือนาํไป
จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง และดําเนินการตาม
กระบวนขั้ นตอนของรูปแบบ  ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การหาประสิทธิภาพของเมกุย
แกนส์ ท่ีระดบั 1.1 แสดงวา่รูปแบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4)  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
สไมซี ท่ีระดบัมาก ( x = 4.18 , S.D = 0.58) แสดงวา่ผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนและมีเจตคติท่ีดีต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ 

โดยภาพรวม รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพ
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงถือวา่ รูปแบบการเรียนรู้ SMISEA สามารถ
นาํไปใชก้บัการเรียนการสอนได ้

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการพฒันาชุดการ
สอนสําหรับเร่ืองอ่ืนๆ แล้วนํารูปแบบการเรียนรู้ SMISEA 
Model ไปทดลองหาประสิทธิภาพการเรียนรู้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต เร่ือง วงจร

กรองความถ่ีไมโครเวฟ สาํหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม และประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเทอร์เนต็ท่ีพัฒนาขึน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ถูกพัฒนาขึน้ภายใต้รูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอน ของ
เอด็ดี ้(ADDIE Model) ท่ีมีเนือ้หาจาํนวน 5 หน่วยการเรียน ได้แก่ วงจรกรองความถ่ีพาสซีฟ การประมาณค่าวงจรกรองความถ่ี 
การแปลงสภาพวงจรกรองความถ่ี สายส่งไมโครสตริป และวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เนต็ท่ีพัฒนาขึน้มีค่าเฉล่ียร้อยละ 71.20/72.23 ท่ีตํา่กว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 
และระดับความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( )3 74 0 03X . , S .D. .= = ท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีกาํหนด อย่างไร
กต็าม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เนต็ท่ีพัฒนาขึน้สามารถนาํไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  วงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ  

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 ( )3 74 0 03X . , S .D. .= =  , 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 
 
 

การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบนอนิเทอร์เน็ต 

เร่ือง วงจรกรองความถีไ่มโครเวฟ สําหรับการศึกษาด้านวศิวกรรม   
Development and Efficient Validation of Web Based Instruction  

on Microwave Filter for Engineering Education 
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1. บทนํา 
 ปัจจุบันวิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารได้
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงในระบบการส่ือสารจะมีการ
กาํหนดความถ่ีการใชง้านภายใน จึงจาํเป็นตอ้งมีวงจรกรอง
ความถ่ีเพ่ือให้ระบบสามารถใชง้านได ้วงจรกรองความถ่ีจึงมี
บทบาทสาํคญัมากในระบบส่ือสาร [1], [2] วงจรกรองความถ่ี
แบ่งได ้2 แบบ ไดแ้ก่ 1.) วงจรกรองความถ่ีพาสซีพ (Passive 
Filter) วงจรจะประกอบดว้ย ขดลวดเหน่ียวนาํ ตวัเก็บประจุ 
และตวัตา้นทาน 2.) วงจรกรองความถ่ีแอคทีฟ (Active Filter) 
วงจรประกอบดว้ยออปแอมป์ และทรานซิสเตอร์  

จากการสอบถามอาจารยผ์ูส้อนวิชาข่ายการส่ือสารและสาย
ส่ง พบวา่อาจารยใ์ชว้ิธีการบรรยายร่วมกบัส่ือการสอนประเภท
แผน่ใสหรือเพาเวอร์พอยต ์และนกัศึกษามีความสนใจเม่ือผูใ้ช้
ใชส่ื้อท่ีหลากหลาย จากการสอบถามนกัศึกษาสาขาวิศวกรรม 
ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 
20 คน ท่ีเคยเรียนวิชาข่ายการส่ือสารและสายส่ง นกัศึกษามี
ความพึงพอใจต่อส่ือการสอนท่ีผูส้อนใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยนกัศึกษามีความตอ้งการส่ือประกอบการเรียนการสอน ท่ี
หลากหลาย เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต 
ในระดบัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 24.67 รองลงมา ไดแ้ก่ ชุด
สาธิตร้อยละ 24.45 ชุดทดลองร้อยละ 20.04 ส่ือ Power point 
ร้อยละ 12.33 โปรแกรมจาํลองร้อยละ 10.79 และส่ือของจริง
ร้อยละ 7.71 ตามลาํดบั แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
 ปัจจุบนัมีการนาํระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท่ีมีศกัยภาพในการส่ือสารสูงและรวดเร็ว ผูใ้ชส้ามารถส่งและ
รับข้อมูลถึงกันได้หลายรูปแบบทั้ งท่ีเป็นข้อความ ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง [3] การเรียนการสอนบนเวบ็จึงจดัเป็น
รูปแบบการนาํอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการจดัการศึกษารูปแบบ
หน่ึงท่ีมีประโยชน์มาก [4] เพราะเป็นการนําประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคน้ควา้ขอ้มูลในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง [5] มิใช่การสอนท่ีเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนแต่
เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ของผู ้เ รียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย [6] และเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี โดยใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสารสารสนเทศกระตุ้นให้ผู ้เ รียน
สามารถเรียนรู้และแกปั้ญหาไดอ้ย่างอิสระ [7] จากขอ้มูล
ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา เป็นแนวทางให้ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาและ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ในการ
นํามาใช้เป็นส่ือการสอนร่วมกับการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียน เพ่ือใชใ้นรายวิชาข่ายการส่ือสารและสายส่ง ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี รวมถึงช่วย
สนับสนุนต่อการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางด้าน
สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ตลอดจน
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1.1.1  เพ่ือพฒันาและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต เร่ืองวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ 
สาํหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

1.1.2 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต  

1.1.3 เพ่ือประเมินระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนโดย
ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีพฒันาข้ึน   

1.2 สมมตฐิานการวจิัย   
1.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ท่ี

พฒันามีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 
1.2.2  ผลการเปรียบเทียบความกา้วหน้าทางการเรียน

ของผูเ้รียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

1.2.3 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ภาพที ่1 : ส่ือท่ีตอ้งการใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้พฒันาเป็น
เคร่ืองมือสําคญัท่ีเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม รวมทั้ งการถ่ายทอดความรู้โดยพฒันาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (WBI) ให้เป็นส่ือการสอนท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย โดยมุ่งเนน้สนบัสนุนในการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์จะใชก้ารออกแบบระบบ
การเรียนการสอนของ ADDIE Model แสดงดงัภาพท่ี 2 โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 
2.1  การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบดว้ยการกาํหนดหัว

เร่ือง การวิเคราะห์ผูเ้รียน การวิเคราะห์วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม และการวเิคราะห์เน้ือหา 
2.2  การออกแบบ (Design) ประกอบดว้ยการออกแบบ

บทเรียน การออกแบบผงังาน การออกแบบบทดาํเนินเร่ือง และ
หนา้จอภาพการออกแบบ    
2.3  การพฒันา (Develop) เป็นขั้นตอนการสร้างเขียน

โปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.4 การนาํไปใช้(Implement) เป็นการนาํเอาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ไปใช้กับกลุ่มทดลอง จากนั้ นทาํการปรับปรุง
แกไ้ข และนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ 
2.5  การประเมินผล (Evaluation) โดยนาํไปทดสอบกบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนด หลงัจากนั้นให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบ
หลงับทเรียนและวดัผลสัมฤทธ์ิ และแปลผลคะแนนท่ีไดส้รุป
เป็นประสิทธิภาพของบทเรียน  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเป็นการนาํ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสาร  ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใชเ้ป็นส่ือการเรียนรู้ มีการ

นําเสนอในรูปไฮเปอร์มีเดียด้วยคุณสมบัติเอกสารเว็บท่ี
สามารถนาํเสนอขอ้มูลไดท้ั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง วีดีทศัน์ สามารถสร้างจุดเช่ือมโยงไปยงัตาํแหน่งต่างๆได้
ตามตอ้งการของผูพ้ฒันา ตลอดจนมีบริการต่างๆบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทาํใหเ้กิดช่องทางการส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนกับผูส้อน พร้อมทั้ งมีระบบจัดการฐานข้อมูลเพ่ือใช้
ควบคุมและจัดการบทเรียน ไดแ้ก่ ระบบการลงทะเบียนการ
ตรวจเชค็ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน การตรวจสอบความกา้วหนา้
ทางการเรียน เป็นตน้ ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนเป็น
ส่วนท่ีอาํนวยความสะดวกต่อระบบการเรียนรู้สนบัสนุนการทาํ
กิจกรรมบทเรียนและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ 
โดยลดขอ้จาํกดัทางดา้น เวลา และสถานท่ี [8] ซ่ึงนบัไดว้า่เป็น
นวตักรรมทางการศึกษาท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสาํคญั 

3. วธีิดาํเนินการวจิัย  
ขั้นตอนการดาํเนินการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนบนอินเทอร์เน็ต มีรายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 : ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ 

ภาพที่ 2 : ADDIE Model 
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3.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาข่าย
การส่ือสารและสายส่ง เร่ืองวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ 
สาํหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน  

3.2  วิเคราะห์และกาํหนดรายละเอียดเน้ือหาท่ีจะใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้และนาํรายละเอียดต่างๆไปออกแบบหนา้จอบทเรียน 
แสดงหวัขอ้ของบทเรียนแสดงดงัภาพท่ี 4 

 
3.3 ออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม

รูปแบบของ ADDIE Model ท่ีประกอบไปดว้ยหนา้รายการเมนู
หลกัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนา้รายการของแต่ละ
หน่วยการเรียน และแบบทดสอบ แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
3.4  ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 

ท่ีสร้างข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญ และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลอง 
ทาํการปรับปรุง และแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเตอร์เน็ตใหเ้หมาะสมและมีคุณภาพ 

3.5  ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
พฒันาข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 
3.6  นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนอินเทอร์เน็ต 

เร่ือง วงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน เพ่ือดําเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ี
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีพฒันาข้ึน  

3.7   การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและสรุปผลการวจิยั 

4.  ผลการวจิัย 

การวิจัยค ร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงทดลอง  (Experimental 
Research) ใชแ้ผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest 
Design [8] โดยมีผลของการวจิยัดงัน้ี 

4.1 ผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ผู ้วิ จัย ได้ส ร้ า งบท เ รี ยนคอม พิว เตอ ร์ ช่ วยสอนบน

อินเทอร์เน็ต ท่ีประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บทเรียน ส่วนการ
ลงทะเบียน ส่วนช่วยเหลือ และแบบทดสอบ ผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึน แสดงดงัภาพท่ี 6 ถึงภาพท่ี 12 

 

 ภาพที ่7 : การเขา้สู่ระบบ 

ภาพที ่6 : การสมคัรสมาชิก 
 

ภาพที ่5 : แผนผงับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ภาพที ่4 : หวัขอ้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บนอินเทอร์เน็ต เร่ืองวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ โดยนํา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตไปใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 20 คน ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 1 
 

   ตารางที่ 1  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

แบบทดสอบ 
จาํนวน 
ผูเ้รียน 

คะแนน
เตม็ 

ผลรวม 
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อย
ละ 

หลงัเรียน 20 50 712 35.60 71.20 
วดัผลสมัฤทธ์ิ 20 60 868 43.40 72.23 

  

ตางรางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตท่ีพฒันาข้ึน จากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียนจาํนวน 20 คน ผลของแบบทดสอบหลงั
บทเรียน มีค่าเฉล่ีย 35.60 คะแนน และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิมีค่าเฉล่ีย 43.40 คะแนน ดงันั้นประสิทธิภาพของ
บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีค่าเท่ากบั 71.20/72.23 ท่ีมีค่าตํ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 

4.3 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียนของผูเ้รียนโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน แสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียน 
แบบทดสอบ จาํนวน

ผูเ้รียน 
ค่าเฉล่ีย S.D.  t Sig 

ก่อนเรียน  20 17.00 3.66 
26.772 .000** 

หลงัเรียน  20 43.45 3.10 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการ

เรียนของผูเ้รียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียน จากผูเ้รียน 
จาํนวน 20 คน โดยใชแ้บบทดสอบจาํนวน 60 ขอ้ โดยก่อน
เรียนมีค่าเฉล่ีย 17.00 คะแนนและหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 43.45 
คะแนน จากตารางมีค่า t-test เท่ากบั 26.772 สรุปไดว้่า
ความก้าวหน้าทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนมีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ภาพที่ 8 : หนา้แรกของ WBI 
 

ภาพที่ 12 : หนา้จอแบบหลงับทเรียน 
 

ภาพที่ 10 : หนา้จอบทเรียน WBI 

 

ภาพที่ 9 : เมนูหลกัของเน้ือหาในหน่วยการเรียน 
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4.4  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้เรียน 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียนท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต แสดงดงัภาพท่ี 13 

 

ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผูเ้รียน 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลของการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 
เร่ืองวงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟท่ีพฒันาข้ึน โดยความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( )3 74 0 03X . , S .D. .= = โดย

พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจด้านการออกแบบบทเรียนมาก
ท่ีสุด( )4 00 0 09X . , S .D. .= =  

5. สรุปผลและอภิปรายผล   

 บทความวิจัย น้ีได้นํา เสนอการพัฒนาและทดสอบ
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต 
เร่ือง วงจรกรองความถ่ีไมโครเวฟ โดยผลของประสิทธิภาพ
ของบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีค่าเท่ากบั 71.20/72.23 ท่ีมีค่าตํ่ากว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 เน่ืองจากเน้ือหาของบทเรียนมี
ลกัษณะเป็นการคาํนวณและมีความซับซ้อนมากซ่ึงผูเ้รียนควร
มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีดี  แต่อย่างไรก็ตามบทเรียนท่ี
พฒันาข้ึนสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าทางการ
เรียนท่ีดี และผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้ น
ผูส้อนสามารถนาํบทเรียนดงักล่าวไปใชป้ระกอบการสอนและ

ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาดว้ยตนเองไดเ้ป็นอย่างดี 
สําหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย ควรศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มควบคุม
ท่ีเรียนดว้ยการสอนปกติเพ่ือทดสอบถึงประสิทธิภาพบทเรียน
ท่ีพฒันาข้ึน 
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หวัขอ้การประเมิน X  
 
S .D.
 

ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1. ดา้นเน้ือหาและการดาํเนินเร่ือง 3.85 0.10 มาก 
2. ดา้นการออกแบบบทเรียน 4.00 0.09 มาก 
3. ดา้นแบบทดสอบ 3.37 0.14 ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมด 3.74 0.03 มาก 

ภาพที่ 13 : กลุ่มตวัอยา่งใชง้านบทเรียนและประเมินผล 
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บทคดัย่อ 
 

งานวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาชุดคู่มือการซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 MHz ของวิศวกรซ่อม
บาํรุงประจาํศูนย์วิศวกรรมจังหวดัสุรินทร์และจังหวดับุรีรัมย์ ท่ีเป็นข้อมูลพืน้ฐานสาํหรับงานซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

3G หรือเรียกว่า Node-B สาํหรับการแก้ปัญหาเม่ือสถานีฐานมีปัญหาในการให้บริการจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่นอุปกรณ์เสียหาย  การ

ไม่ส่งสัญญาณการเสียของอุปกรณ์  เป็นต้น การออกแบบชุดคู่มืองานซ่อมบาํรุงสถานีฐาน Node-B โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ มีเนือ้หาประกอบด้วย ความรู้พืน้ฐานของสถานีฐาน Node-B การคอมมิชช่ันน่ิง Node และงานซ่อมบาํรุงสถานีฐาน 

Node-B  ผลการทดสอบพบว่าชุดคู่มือการซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G สาํหรับวิศวกรปฏิบัติการสามารถใช้งานใน
ด้านการซ่อมบาํรุงได้อยู่ในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้งานโดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้าน

วิศวกรรม จาํนวน 25 คน พบว่าการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 4 .58x  ) ดังน้ันสรุปได้ว่าชุด
คู่มือการซ่อมบาํรุงสถานีฐานท่ีสร้างขึน้สําหรับวิศวกรปฏิบัติการ สามารถนาํไปใช้งานได้ทุกภูมิภาค ท่ีมีการติดต่ออุปกรณ์การ

ส่ือสารด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G และรองรับการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

คาํสําคญั : ชุดคู่มือการซ่อมบาํรุง, สถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G , ชุมสายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 

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 
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Development of Maintenance Manual Package on 3rd Generation Mobile 
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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 ( 4 .5 8x  ). 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,  Mobile Maintenance Engineers 

 

1. บทนํา 
    ระบบการส่ือสารบนเครือข่ายเทคโนโลยีการส่ือสารไร้

สายในยุคปัจจุบนัอุปกรณ์ท่ีใชง้านนั้นจะเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความ
ผสมผสานจากการนาํขอ้มูลข่าวสาร [1] และเทคโนโลยี การ
ให้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 2,100 MHz ซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีใหม่ท่ีให้บริการของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส  จํากัด  (มหาชน)  ท่ีต้องครอบคลุมทุกท่ีทุกเวลา
โดยเฉพาะในปีน้ีทางบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆใหก้บัพนกังานเพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ในการบริหาร
จดัการเครือข่ายท่ีทีมงานดูแลอยู่ให้ทัว่ทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็ว 
เช่น งานติดตั้งสถานีฐานโทรศพัท์เคล่ือน งานบริหารจัดการ
ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีงานควบคุมระบบเครือข่ายเม่ือเกิด
ปัญหา [2] และงานซ่อมบาํรุงสถานีฐาน อยา่งไรก็ตามสถานี
ส่วนใหญ่จะขาดคู่มือและวิธีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีดีในการ
ตรวจซ่อมบาํรุงให้กับวิศวกร ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงได้นําแผนการ
ฝึกอบรมท่ีเนน้ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีมีทั้งหมด 6 
ขั้นตอน มาเป็นแนวทางในการพฒันางานวิจยัคร้ังน้ี โดยแสดง
ดงัภาพท่ี 1 ท่ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที่ 1 ทฤษฏีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

1. ขั้นจดัประสบการณ์(Experiencing) เป็นขั้นตอนลงมือ
ปฏิบติัหรือทาํกิจกรรมแลว้ทาํให้ผูเ้รียนนาํความรู้เดิมบวกกบั
ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการลงมือทาํ 
2. ขั้นนาํเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์(Publishing) 

เป็นขั้นการพดู การเขียน 
3. ขั้นอภิปลาย (Discussing) เป็นขั้นการอภิปลายซกัถาม

เพ่ือความเข้าใจข้อมูลท่ีชัดเจนและเพ่ือให้ได้แนวคิดต่อการ
ประยุกต์ใช้ขั้นน้ีทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนอาจร่วมกันในการตั้ ง
คาํถามเพ่ือการอภิปรายร่วมกนั 

4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing) เป็นขั้นของการ
สรุปผลการเรียนรู้เ ร่ืองย่อยท่ีได้มาจากกระบวนการทั้ ง  3 
ขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

5. ขั้นประยกุตใ์ช ้(Applying) เป็นขั้นการนาํส่ิงท่ีไดจ้าก
การเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัซ่ึงอาจจัดทาํเป็น
ลกัษณะโครงการ การทดลอง การนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือ
การคน้ควา้วจิยั 
6. ขั้นการประเมิน (Evaluating) เป็นขั้นการประเมินผล

จากการกระทาํในทุกขั้นตอนโดยผูส้อนและนักเรียนช่วยการ
ประเมินผลงานร่วมกนัทั้งหมด 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยน้ีเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
งานตรวจซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 
2,100 MHz ภายใตม้าตรฐานเทคโนโลยี 802.11 [3] ให้กบั
วิศวกรหรือพนกังาน ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 
MHz โครงสร้างหลกัประกอบดว้ย RNC (Radio Network 
Controller) สถานีฐาน (Node-B)และโทรศพัท์ (UE:UMTS 
Equipment)[5] แสดงดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 โครงสร้างของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 
 

หนา้ท่ีของ RNC (Radio Network Controller) คือควบคุม
การใช้ทรัพยากรของสถานีฐานดูแลการต่อเช่ือมกบัเคร่ืองลูก
ข่าย, ปรับ เร่ืองการทาํ Power Control, ควบคุมการทาํ Handover 
และการเขา้รหัส หน้าท่ีของสถานีฐาน(Node-B) คือรับ/ส่ง
สัญญาณ Radio,เขา้รหัส/ถอดรหัสให้กบั Channel, แกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดขอ้มูลท่ีเกิดจาก Radio และทาํการ Closed loop 
power control หนา้ท่ีของโทรศพัทห์รือ UE คือติดต่อส่ือสารกบั
สถานีฐาน 

การส่ือสารยคุ 3G จะเปล่ียนความถ่ีเป็น 2,100 MHz จึงมี
การเน้นท่ีคุณภาพของภาคสัญญาณคล่ืนวิทยุเปรียบได้กับ
กาํลงัไฟฟ้า ของขอ้มูลเทียบกบัระดบัความเขม้ของสัญญาณ
รบกวนคือ Eb/N0 

Eb = Signal power (Prx) / Data rate (R) เป็นค่าพลงังานของ
แต่ละบิตขอ้มูล และ N0 = Interference density (I) / Bandwidth 
(W) เป็นระดบัความเขม็ของสัญญาณรบกวน [4] 

ปัจจุบนัเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
3G ความถ่ี 2,100 MHz ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการและการซ่อมบํารุงเพราะส่วนหน่ึงเป็น
เทคโนโลยีท่ีเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2556 อีกทั้ง
พนกังานท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ขาดความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเอง ดงันั้นทางศูนยว์ิศวกรรมจงัหวดัสุรินทร์ได้
คิดคน้วธีิแกปั้ญหาดงักล่าวดว้ยการพฒันาชุดคู่มือการตรวจซ่อม
บาํรุงสถานีฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 MHz 
สาํหรับวิศวกรซ่อมบาํรุงประจาํศูนยว์ิศวกรรมและการถ่ายทอด
ความรู้แบบใชป้ระสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละวนัรวมทั้งในอนาคตต่อไป 
 

2. การดาํเนินการวจิัย 
 การดาํเนินการวิจยัจะเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลและหลกัการ

ทาํงานของระบบสถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 
MHz เพ่ือจัดทาํคู่มือการตรวจซ่อมบาํรุงสําหรับวิศวกรซ่อม
บาํรุงประจาํศูนยว์ิศวกรรมและทาํการออกแบบโครงสร้างของ
คู่มือตรวจซ่อมตามรูปแบบท่ีตอ้งการแลว้ โดยดาํเนินการตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 20 สิงหาคม 2556 จากนั้นออกแบบ
เน้ือหาเพ่ือให้ครอบคลุมงานซ่อมบาํรุง ระบบฐานราก ระบบ
ไฟฟ้า ระบบการส่งสัญญาณเตือนเม่ือเกิดขดัขอ้ง ระบบทรานส
มิชชั่นท่ีเป็นไฟเบอร์ออฟติค ระบบเสาอากาศ สายอากาศ 
รวมทั้งอุปกรณ์สถานีฐาน และจดัทาํคู่มือการตรวจซ่อมบาํรุง
สาํหรับวิศวกรซ่อมบาํรุง เม่ือทาํการออกแบบเสร็จแลว้กาํหนด
วตัถุประสงค์แต่ละหัวข้อ จัดทาํเน้ือหาทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติ 
ทดสอบการลงมือซ่อมบาํรุงจริงกบัอุปกรณ์จริงหน้างานและ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีมีความบกพร่องโดยมีผู ้เ ช่ียวชาญ
ตรวจสอบ เพ่ือนาํผลมาทาํการวิเคราะห์ สรุปและประเมินผล 
รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 3 ซ่ึงเป็นขั้นตอนการดาํเนินงาน
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
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 MHz สาํหรับวิศวกรซ่อม
บาํรุง ท่ีดาํเนินการปฏิบติังานซ่อมบาํรุงจริงหน้างานและมีการ
บนัทึกผลเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นผลงานในการประเมินแต่ละรอบปี จาก
การทดสอบภายใต้ความร่วมมือจากวิศวกรท่ีสังกัดศูนย์
วิศวกรรมทุกจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมด ของ
บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์เซอร์วิส (มหาชน) จาํกดั โดยขั้นตอน
การนาํคู่มือท่ีจดัทาํข้ึนไปใชง้านจริงและมีการรวบรวมผลการ
แกปั้ญหาเพ่ือเป็นประโยชน์กบัศนูยว์ศิวกรรมอ่ืน 
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ภาพที ่3 ขั้นการดาํเนินงานออกแบบคู่มือซ่อมบาํรุงสถานีฐาน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  

 

2.1 ศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  
ดาํเนินการศึกษาโครงร่างตู ้อุปกรณ์สถานีฐาน 3G ความถ่ี 

2,100 MHz โดยเสามีความสูง 2.50 เมตร ระบบฐานตู ้0.8 เมตร 
ความสูงฐานของตู  ้0.5 เมตร และระบบระบายความร้อน
ดา้นหนา้หลงั แสดงดงัภาพท่ี 4 

       
 

ภาพที ่4 แบบร่างตูอุ้ปกรณ์สถานีฐาน 3G  
 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างฐานตูอุ้ปกรณ์สถานีฐาน 3G 

 

จากภาพท่ี 5 เป็นการติดตั้งขาตั้งเหลก็ Stand ชนิดมีชุด Lock 
กนัขโมย ของโครงสร้างฐานตูอุ้ปกรณ์สถานีฐาน 3G ท่ีมีความ
สูง 1.00 เมตร 

2.2  ศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์กบัสถานีฐาน 
จากการศึกษางานออกแบบตามขอ้ 2.1 งานตดัตั้งฐานราก, 

ติดตั้งตูอุ้ปกรณ์กบัสถานีฐานกบัจุดท่ีล็อคน็อตและสกรูเพ่ือให้
ฐานของสถานีฐานมีความแขง็แรงและมัน่คง แสดงดงัภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 6 สถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  

2.3 ศึกษาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ทรานสมิชชัน่และสายอากาศ 
การดําเนิงานจะเร่ิมต้นโดยการประกอบระบบจ่ายไฟ 

แบตเตอร่ี ติดตั้งอุปกรณ์ทรานสมิชชัน่รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์
สถานีฐาน (Node B) ระบบสายอากาศ งานติดตั้งไฟเบอร์ออฟ
ติค (Fiber Optic) เช่ือมต่อกบัสถานีฐานอ่ืนๆและระบบการส่ง
สัญญาณเตือน (Alarm)  

 

   
 

ภาพที ่7 การติดตั้งระบบจ่ายไฟและระบบทรานสมิชชัน่ 
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ภาพท่ี 7 แสดงอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟท่ีจ่ายไฟเอาท์พุตเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง เร็คติฟายมีค่าเป็นกาํลงัวตัต ์เช่น 2,000 watts 
แรงดนัท่ีจ่ายไฟกบัอุปกรณ์ในสถานีฐานมีค่าเท่ากบั 48 Volts  
สําหรับระบบทรานสมิชชัน่จะเป็นระบบ IP RAN มีการ
เช่ือมต่อเป็นสายไฟเบอร์ออฟติคระหว่างสถานีฐานและตัว
ควบคุมสถานีฐานและมีการต่อสายอินเตอร์เฟสไปยงัอุปกรณ์
สถานีฐาน (Node B) และอุปกรณ์ภายในสถานีฐานจะใช้
พลงังานนอ้ยทาํให้ระบบแบคอฟัไฟฟ้ากระแสตรงจะลดขนาด
ลงดว้ยจึงมีแบตเตอร่ีขนาด 12 Volts (DC) 100 AH จาํนวน 4 
โมดูลต่อในลกัษณะอนุกรมกนัเพ่ือใหไ้ดแ้รงดนัเท่ากบัอุปกรณ์
ใชง้าน 48 Volts [6] 

 

      
ภาพที ่8 แบบงานติดตั้งสายอากาศ (Antenna) 

 

ภาพท่ี 8 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์จากสถานีฐาน (Node B) 
จะต่อดว้ยสายไฟท่ีเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 48 Volts และ
สายไฟเบอร์ออฟติค (Fiber Optic) ข้ึนไปท่ีอุปกรณ์ RRU และ
ต่อสายส่ง (Feed) เขา้กบัตวัสายอากาศ (Antenna) 

2.4 การตรวจซ่อมสถานีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  
เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเม่ือระบบสถานีฐานเกิดมี

ปัญหาทางทีมงานตอ้งเขา้ทาํการแกไ้ขให้เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กาํหนดตามความสําคัญของงาน[7] เพ่ือให้เปิดใช้บริการกับ
ผูใ้ชบ้ริการ ดงัภาพท่ี 9 

 
 

ภาพที ่9 งานตรวจซ่อมระบบจ่ายไฟและระบบไฟเบอร์ออฟติค 

ระบบจ่ายไฟฟ้าเกิดขดัขอ้งทาํให้สถานีฐานล่ม(Down) ทีม
ซ่อมบาํรุงจะตอ้งเขา้แกไ้ขทนัที การตรวจซ่อมจะตอ้งวิเคราะห์
ตั้ งแต่ได้รับแจ้งจากศูนย์จนถึงหน้างาน การแก้ไขมีทั้ งการ
เปล่ียนอุปกรณ์และการแก้ไขส่วนท่ีขดัขอ้ง สําหรับงานซ่อม
สายเคเบิลออฟติคอาจเกิดจากหลายสาเหตุดว้ยกนั เช่น ถูกของมี
คมบาด รถยนตเ์ก่ียวสาย จากการโดนยิง สัตวก์ดัแทะและเส่ือม 
เป็นตน้ 

2.5 การออกแบบคู่มือการตรวจซ่อมบาํรุงสถานีฐาน 
จากขอ้มูลการจดบันทึกภาพและตวัอักษรหรือ Checklist 

ของงานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ทุกวนัไดมี้การรวบรวมเป็นเอกสาร
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์กับ
วิศวกรท่ีจะเขา้มาปฏิบติังานใหม่จะไดมี้ความต่อเน่ืองของงาน
ทั้งเป็นขอ้มูลในการพฒันาตนเองของพนกังานปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึง
ไดจ้ดัทาํใบรายงานผลการตรวจซ่อมสถานีฐานแสดงดงัภาพท่ี 
10 และคู่มืองานซ่อมบาํรุงสาํหรับวศิวกรข้ึน แสดงดงัภาพท่ี 11 

 
ภาพที ่10 ตวัอยา่งใบรายงานผลการตรวจซ่อมสถานีฐาน 

 
 

ภาพที ่11 คู่มือตรวจซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  

2.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานซ่อมบาํรุง 
เ พ่ือเป็นข้อมูลในการนําไปใช้งานออกแบบ  จึงมีการ

แบ่งแยกงานซ่อมบํา รุง เป็น  3  ส่วนคือ  ด้านระบบไฟฟ้า 
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(Facility)  ดา้นภาคส่งสัญญาณวิทย ุ(RNPO: Radio Network 
Performance Operations) และด้านทรานสมิชชั่น 
(Transmission) 

2.7 การจดัคู่มือซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G  
 การดาํเนินการจดัทาํรูปเล่มของคู่มือซ่อมบาํรุงสถานีฐาน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G โดยการแบ่งงานซ่อมบาํรุงของวิศวกร
เป็น3 ส่วน ดงัน้ี 
1. ระบบไฟฟ้า (Facility) งานซ่อมจะเก่ียวกบัอุปกรณ์แปลง

ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟกระแสตรง ระบบแอร์ แบตเตอร่ีและ
ระบบไฟกระพริบบนเสารับ-ส่งสัญญาณและไฟส่องสวา่ง 
2. ระบบรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ (RNPO: Radio Network 

Performance Operations) การเปล่ียนอุปกรณ์สายอากาศท่ีเสีย 
เช่น ปรับมุมองศา Antenna, RRU, สายออฟติค และการปรับจูน
ค่าพารามิเตอร์ เช่น กาํลงัส่ง (Power) ของสัญญาณ 
3. ระบบทรานสมิชชัน่ (Transmission) จะเก่ียวขอ้งกบัสาย

ออฟติคเป็นส่วนมากรวมถึงอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสถานีฐานท่ีทํา
หน้าท่ีเปล่ียนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณโทรศพัท์ท่ีทาํงานใน
ระบบ IP RAN(Internet Protocol Radio Access Network) จน
ทําให้ได้คู่ มือซ่อมบํารุงท่ีสมบูรณ์ใช้ในงานซ่อมบํารุงใน
ปัจจุบนั 

2.8 การทดลองใชแ้ละประเมินความพึงพอใจ 
หลงัจากพฒันาชุดคู่มือตรวจซ่อมบาํรุงแล้ว จึงได้ทาํการ

ทดลองให้ทีมงานลงมือซ่อมบาํรุงโดยใชคู้่มือซ่อมบาํรุงสถานี
ฐานท่ีพฒันาข้ึน พบว่าการดาํเนินงานแลว้เสร็จทนัเวลา ทาํให้
ทีมงานมีความเช่ียวชาญในงานท่ีลงมือปฏิบัติ และเพ่ือเกิด
คุณภาพของการใช้งานคู่มืองานซ่อมบาํรุง จึงนําเคร่ืองมือท่ี
พฒันาข้ึนไปประมินความพึงพอใจ โดยเคร่ืองมือในการ
ประเมินความพึงพอใจ จะออกแบบใชร้ะดบัความคิดเห็นของ
ผูใ้ชง้านท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบัโดยใช ้Likert Scale ท่ีมีเกณฑก์ารให้
คะแนนในแต่ละระดบัความคิดเห็น โดยใชว้ิธีถ่วงนํ้าหนกั แลว้
หาค่าเฉล่ียของแต่ละรายการ  สาํหรับการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยัเป็นพนกังานสายงานปฏิบติัการดา้นระบบเครือข่าย
ในศูนยว์ิศวกรรมจังหวดัสุรินทร์ และจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ทาํการ
ทดลองใชง้าน มีจาํนวน 25 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบ
เจาะจง (Purposive Sample)  

 3. ผลของการดําเนินงาน 

การทดสอบเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G กบังานซ่อม
บํารุงสําหรับวิศวกรปฏิบัติการด้วยคู่ มือซ่อมบํารุง ผลการ
ทดสอบการนาํคู่มือซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G 
สามารถนาํไปซ่อมบาํรุงกบัสถานีฐานท่ีเกิดปัญหาเช่นเดียวกนั
ได ้ซ่ึงสรุปไดว้า่คู่มือซ่อมบาํรุงสถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 
สามารถนาํไปใช้งานกับศูนยว์ิศวกรรมในภูมิภาคอ่ืนๆได้ใน
ระดบัดีมาก  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านคู่มือซ่อมบาํรุง
สถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของวิศวกรผูใ้ชง้านท่ีจงัหวดั
สุรินทร์และจงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 25 คน ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพงึพอใจของวศิวกรผูใ้ชง้าน 
หัวข้อประเมินความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่  S.D. แปลผล 

ด้านเนือ้หาหลกัสูตร                                    

1. ระบบขอ้มูลของสถานี 4.33 0.617 มาก 

2.รูปแบบเน้ือหา 4.70 0.601 มากท่ีสุด 

3. ความต่อเน่ืองเน้ือหาของคู่มือ 4.53 0.625 มากท่ีสุด 

4. เน้ือหามีความทนัสมยัต่อเทคโนโลยี 4.56 0.603 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 4.10 0.493 มาก 

ด้านระบบการจัดการอบรม                     

6. ความรู้ของทีมงานมีความเหมาะสม 4.56 0.603 มากท่ีสุด 

7. ความจาํเป็นในการปรับพื้นความรู้ 4.44 0.603 มาก 

8. ประสิทธิภาพในการวดัผล 4.20 0.519 มาก 

9. แหล่งขอ้มูลมีจาํนวนเพียงพอ 4.70 0.601 มากท่ีสุด 

10. ความสาํคญัของคู่มือซ่อมบาํรุง 4.55 0.612 มากท่ีสุด 

ด้านการฝึกอบรม                               

11. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.58 0.630 มากท่ีสุด 

12. การฝึกสอนการใชคู้่มือเหมาะสม 4.53 0.601 มากท่ีสุด 

13. กิจกรรมระหวา่งฝึกใชง้านคู่มือ 4.52 0.601 มากท่ีสุด 

14. อุปกรณ์และส่ือประกอบการฝึก 4.53 0.639 มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีในการใชง้านคู่มือเหมาะสม 4.40 0.743 มาก 

ด้านผลสัมฤทธ์ิต่อตนเองหลงัการศึกษา     
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16. ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 4.90 0.531 มากท่ีสุด 

17. มีความรู้และเขา้ใจในงานซ่อม
บาํรุงทางวิศวกรรม 

4.93 0.30 มากท่ีสุด 

18. เขา้ใจในบทบาทวิศวกรซ่อมบาํรุง 4.26 0.593 มาก 

19. ความพึงพอใจในคู่มือซ่อมบาํรุง 4.32 0.593 มาก 

20. หลกัสูตรมีประโยชน์ต่อผูใ้ชคู้่มือ 4.28 0.590 มาก 

ค่าเฉลีย่ทั้งหมด 4.58 0.559 มากท่ีสุด 
  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานท่ีผู ้ใช้งาน
ประเมินมีค่าระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ มีความรู้และเขา้ใจในงานซ่อม
บาํรุงทางวิศวกรรม ( 4.93x  ) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด ไดแ้ก่การ
ฝึกสอนการใชคู้่มือเหมาะสม  ( 4.03x  ) และเฉล่ียทั้งหมดใน
ทุกๆ ดา้นมีค่าเท่ากบั 4.58x  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ชุดคู่มือซ่อม
บาํรุงสถานีฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G มีประสิทธิภาพดี 

4. สรุปผล 
งานวิจัยน้ีเสนอการออกแบบคู่มือซ่อมบํารุงสถานีฐาน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 MHz ของวิศวกรประจาํ
ศูนยว์ิศวกรรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุรินทร์และจงัหวดับุรีรัมย ์โดย
ผลการทดสอบพบว่าสามารถนาํคู่มือการซ่อมบาํรุงสถานีฐาน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ความถ่ี 2,100 MHz ไปใชง้านการซ่อม
บาํรุงสถานีฐานไดเ้ป็นอยา่งดี มีประโยชน์กบัผูน้าํชุดคู่มือน้ีไป
ใช้งานและมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด สําหรับพฒันา
ระบบใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.) ควรให้มีการพฒันาคู่มือฉบบัยอ่ให้มีขนาดกะทดัรัดมาก

ข้ึน เหมาะกบัการนาํติดตวัขณะออกปฏิบติัการซ่อมบาํรุงสถานี
ฐาน 
2.) ควรปรับปรุงในส่วนของขอ้มูลและเน้ือหาทางทฤษฎีให้

มากกวา่เดิมเพ่ือเพ่ิมเติมความเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

5. กติตกิรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรมจงัหวดั
สุรินทร์และจงัหวดับุรีรัมยท่ี์สนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การทาํวิจยั และขอขอบพระคุณพนกังานสายงานปฏิบติัการใน
การตอบแบบสอบถาม 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยท่ีนาํเสนอนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้และชุดการสอนปฏิบัติการ
สําหรับรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมกรณีศึกษาเร่ืองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ โดยเร่ิมต้นจากการศึกษากรอบ
แนวคิด รูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จากน้ันพัฒนาและออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ เรียกว่า PESDEEP Model  และชุดการสอนปฏิบัติการ เร่ืองวงจรไมโครเวฟ ท่ี
ประกอบด้วย ใบประลอง ส่ืองานนาํเสนอเพาเวอร์พอยต์  ชุดทดลอง โปรแกรมจาํลอง และแบบทดสอบ หลังจากน้ันนาํไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจาํนวน 9 ท่านทาํการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอนปฏิบัติการ พบว่ามีความเหมาะสม
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24  และค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43  ตามลาํดับ) สุดท้ายนาํไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จาํนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบัติมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 81.27/84.05 ท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 80/80  และความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อเคร่ืองมือวิจัยท่ีสร้างขึน้อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98) ตรงตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ดังน้ันรูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model และชุดการสอนปฏิบัติการท่ี
พัฒนาขึน้สามารถนาํไปใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั : รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP วชิาปฏิบติัการวศิวกรรมโทรคมนาคม วงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ 

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, 

การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ืองวงจรไมโครเวฟ 

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model 

The Development and Efficiency Validation of an Instructional Package 
on Passive Microwave Circuits Using PESDEEP Learning Model 

สมศักด์ิ  ธนพทุธิวิโรจน์1,2  และสมศักด์ิ  อรรคทิมากูล2 

1มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
2ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1518 ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
somsak.ta@rmuti.ac.th and ssa@kmutnb.ac.th 
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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 ( ,24.4X 43.4X , 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 ( 98.3X ) 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.  

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

 
1. บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
และเป็นไปตามความตอ้งการของสังคม จะเป็นกระบวนการ
ศึกษาท่ีมุ่งพฒันาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทกัษะ หรือความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
และเจตคติท่ีดี เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพท่ีตนเลือกได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ [1] ซ่ึงผูส้อนตอ้งมีวิธีการจดัการเรียนการ
สอนตามลกัษณะของเน้ือหาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และเลือก
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอดเน้ือหานั้ นๆ ให้แก่
ผูเ้รียน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ การนาํ
เทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน จะ
เนน้ตวัผูเ้รียนเป็นสําคญั ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาท่ี
กาํหนด [2] 

 การเรียนการสอนทางดา้นปฏิบติัการวิศวกรรมโทร
คมนา-คม ท่ีมีเน้ือหาทางด้านปฏิบัติการศึกษาเก่ียวกับคล่ืน
ความถ่ีวิทยุ  ระบบส่ือสารไมโครเวฟ  การแพร่กระจายคล่ืน 
คุณสมบติัต่างๆ  ของท่อนาํคล่ืนอุปกรณ์แอกทีฟและพาสซีฟ 
สายอากาศไมโครเวฟ  ระบบดิจิตอลไมโครเวฟ  การประยกุตใ์ช้
งานของความถ่ีไมโครเวฟ ซ่ึงในการเรียนการสอนทางดา้นน้ี 
ผูเ้รียนตอ้งใชจิ้นตนาการค่อนขา้งสูง ทาํใหผู้เ้รียนไม่ตั้งใจเรียน 
และเกิดความเบ่ือหน่ายกับเน้ือหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
เน่ืองจากเน้ือหาเหล่าน้ี  จะต้องใช้ทฤษฎีในการคํานวณท่ี

ซับซ้อน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในรายวิชาน้ี
ค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั [3, 4] นอกจากน้ี ผูว้ิจยัได้
ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ [5] โดย
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่  Think– Pair–Share ซ่ึงเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่  หรืองานวิจัย [6]  ไดส้ร้างรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เรียกวา่ Kagan Cooperative Learning ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้
ท่ีเนน้ใหใ้ชก้ารเรียนการสอนแบบบูรณาการ  นอกจากน้ี [7] ได้
พฒันารูปแบบการเรียนรู้เรียกวา่ SEDEA ใชส้าํหรับการเรียน
การสอนทฤษฏีท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ  แต่อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการเรียนรู้เหล่านั้นรองรับกบัการสอนเรียนการสอน
ทางดา้นทฤษฎีเท่านั้น  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนดา้นปฏิบติัการ
วศิวกรรมโทรคมนาคม เร่ืองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ  ท่ีทาํ
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะปฏิบติั และเขา้ใจเน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.1.1 เพ่ือพฒันาและออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
1.1.2 เ พ่ือพัฒนาและสร้างชุดการสอนปฏิบัติการ

สาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนเร่ืองวงจรไมโครเวฟแบบพาส
ซีฟ 
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1.1.3 เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ปฏิบัติการท่ีใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

1.1.4 เพ่ือทดสอบหาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ชุดการสอนปฏิบัติการ
ร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.2 สมมตฐิานการวจิัย 
1.2.1 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน

ปฏิบติัการดา้นโทรคมนาคม เร่ืองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีฟ
มีความเหมาะสมจากการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 

1.2.2 ชุดการสอนปฏิบติัการท่ีสร้างข้ึนมีความเหมาะ 
สมจากการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 

1.2.3 ชุดการสอนปฏิบัติการท่ีสร้างข้ึนนํามาใช้เรียน
ร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีประสิทธิ-
ภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 

1.2.4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีผา่นกระบวนการเรียน
การสอน โดยใช้ชุดการสอนปฏิบัติการร่วมกับรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

2. วธีิดาํเนินการวจิัย 
การดาํเนินการวิจัยในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนมี

ลาํดบัขั้นการดาํเนินงานแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 โดยจะเร่ิมตน้จาก
การศึกษาประเด็นปัญหา วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาปฏิบติัการ
วิศวกรรมไมโครเวฟ จากเอกสาร งานวิจัย และการใช้แบบ 
สอบถาม  เพ่ือกําหนดขอบเขตของงานวิจัย  จากนั้ นศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั กาํหนดปัจจัยท่ีจะ
นาํมาใช้ในการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ พฒันาและออก 
แบบรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ต่อไปจึงออก 
แบบ และสร้างชุดการสอนปฏิบติัท่ีประกอบดว้ย ใบประลอง 
ชุดทดลอง โปรแกรมจาํลอง ส่ืองานนาํเสนอเพาเวอร์พอยต ์
และแบบทดสอบ เม่ือสร้างเคร่ืองมือวิจยัเสร็จแลว้ นาํไปให้ผู ้
เช่ียวชาญจาํนวน 8 ท่านประเมินความเหมาะสม จากนั้นนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด
ขั้นตอนสุดทา้ยนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษา
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จาํนวน 25 คน 
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ และสรุปผลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวต่้อไป 
 

 

ภาพที ่1  ลาํดบัขั้นการดาํเนินงานวจิยั 

3.  การออกแบบและสร้างเคร่ืองมอืวจิัย 
การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจยัในการพฒันารูปแบบ

การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัสําหรับใช้ในการเรียนการ
สอนด้านปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม  เ ร่ืองวงจร
ไมโครเวฟแบบพาสซีพ มีดงัน้ี 

 3.1  รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้
พฒันาข้ึนท่ีเรียกวา่ รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model [8] 
แบ่งออก เป็น 2 ส่วนไดแ้ก่การเรียนรู้นอกและในชั้นเรียน 
แสดงไดด้งัภาพท่ี 2 ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนการเรียนรู้ดงัน้ี 
ขั้นตอนการเรียนนอกชั้นเรียนจาํนวน 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้น
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เตรียมความพร้อม ขั้นศึกษาค้นควา้ และขั้นวิเคราะห์และ
แกปั้ญหา และขั้นตอนในชั้นเรียนมีจาํนวน 4 ขั้นตอนไดแ้ก่ ขั้น
อภิปราย ขั้นอธิบายและสรุปเน้ือหา ขั้นทดลอง สุดทา้ยเป็นขั้น
สาํเร็จผล 

 
ภาพที ่2  รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model 

 
3.2 ชุดการสอนปฏิบัติการ ชุดการสอนปฏิบติัการท่ีสร้าง

ข้ึนไดพ้ฒันาข้ึนจากการวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาปฏิบติัการ
วศิวกรรมไมโครเวฟ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกหวัขอ้สาํหรับการ
วิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 4 หน่วยการเรียน ไดแ้ก่ สายส่งไมโครสตริป 
วงจรกรองความถ่ี สายส่งเช่ือมต่อและวงจรเรโซเนเตอร์ และ
สายอากาศแบบแพตช์และไดโพลไมโครสตริป  จากนั้ น
ดาํเนินการสร้างเป็นคู่มือครูท่ีประกอบดว้ย ใบประลอง งาน
นําเสนอเพาเวอร์พอยต์ ชุดส่ือการสอน และแบบทดสอบ 
รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 

 

ภาพที ่3  ชุดการสอนปฏิบติัการเร่ืองวงจรไมโครเวฟ 

จากนั้ นได้สร้างชุดส่ือประกอบการเรียนการสอน  ท่ี
ประกอบดว้ย ชุดทดลองวงจรไมโครเวฟ จาํนวน 6 วงจร [9] 
โดยการทํางานของแต่ละวงจรจะมีความสอดคล้องกันกับ
โปรแกรมจาํลองเชิงพาณิชย ์โปรแกรมจาํลองท่ีสร้างข้ึน และ
เคร่ืองมือวิเคราะห์โครงข่าย ซ่ึงชุดทดลองท่ีสร้างน้ีแสดงไดด้งั
ภาพท่ี 4 

    
ภาพที ่4  ชุดทดลองเร่ืองวงจรไมโครเวฟ 

โปรแกรมจาํลอง MCA2013 เป็นโปรแกรมท่ีสร้างข้ึน 
สําหรับวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟ ท่ีอาศยัหลกัการของวิธีการ
วนรอบของคล่ืน (Wave Iterative Method) ทาํงานภายใต้

ฟังก์ชนัของ GUI ของโปรแกรม MATLAB® ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน แสดงไดด้งัภาพท่ี 5 

 
(ก) หนา้ต่างของโปรแกรมจาํลอง 

 
(ข) หนา้ต่างของการแสดงผล 

ภาพที ่5  โปรแกรมจาํลอง MCA2013 
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ภาพท่ี 5 แสดงหนา้ต่างของโปรแกรมจาํลองท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
ใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ และแสดงผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไดส้อดคลอ้งกบั
โปรแกรมเชิงพาณิชย์ และการวัดด้วยเคร่ืองวัดวิเคราะห์
โครงข่าย 

4.  ผลของการวิจัย 
ผลของการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

และชุดการสอนปฏิบติัการสาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนดา้น
ปฏิบติัการวศิวกรรมโทรคมนาคม มีดงัน้ี 

4.1 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 9 ท่าน แสดงไดด้งัตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP 

หัวข้อความคดิเห็น 
ระดบัความคดิเห็น 

X  . .S D  แปรผล 
1. ดา้นรูปแบบการเรียนรู้  
2. ดา้นกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
3. ดา้นส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
4. ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.20 
4.24 
4.22 
4.31 

0.18 
0.29 
0.05 
0.21 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.24  มาก 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่การประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญท่ี

มีต่อรูปแบบการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  
  
4.2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ และชุดการสอน
ปฏิบัตกิาร โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 ท่าน แสดงไดด้งัตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP และ
ชุดการสอนปฏิบติัการ 

หัวข้อความคดิเห็น 
ระดบัความคดิเห็น 

X  . .S D  แปรผล 
1. ดา้นรูปแบบการเรียนรู้  
2. ดา้นใบประลอง 
3. ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
4. ดา้นส่ือการสอน(ชุดทดลอง) 
5. ดา้นการวดัและประเมินผล 

4.35 
4.44 
4.44 
4.51 
4.42 

0.15 
0.18 
0.51 
0.13 
0.08 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.43  มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา่การประเมินคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญท่ี
มีต่อรูปแบบการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 
แสดงวา่รูปแบบการเรียนรู้และชุดการสอนน้ีมีความเหมาะสม
ท่ีจะนาํไปใช้ในการเรียนการสอนเร่ืองวงจรไมโครเวฟแบบ
พาสซีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
4.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบัต ิ

การ เม่ือนาํชุดการสอนปฏิบติัการท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งร่วมกบัรูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model โดย
เม่ือเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียน ให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบ
หลงัการเรียน (E1) และเม่ือเรียนครบทุกหน่วยการเรียนแลว้ให้
ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) จากนั้น
นาํขอ้มูลมาหาประสิทธิภาพ แสดงไดด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพของชุดการสอนปฏิบติัการท่ี
พฒันาข้ึน 

แบบทดสอบ 
คะแนน
รวม X  . .S D  ร้อยละ 

หลงัการเรียน (E1) 60 48.76 1.52 81.27 

วดัผลสมัฤทธ์ิ (E2) 80 67.24 2.52 84.05 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการหาค่าประสิทธิภาพของชุดการ
สอนปฏิบติัการท่ีพฒันา และสร้างข้ึนมีค่าเท่ากบั 81.27/84.05 
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80  
 
 4.3  ผลการทดสอบความพงึพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ทีพ่ฒันาขึน้ แสดงไดด้งัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการเรียนรู้ 

หวัขอ้ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  . .S D  แปรผล 
1. ดา้นรูปแบบการเรียนรู้   
2. ดา้นชุดทดลองวงจรไมโครเวฟ 

3.99 
3.99 

0.15 
0.15 

มาก 
มาก 

3. ดา้นใบประลองวงจรไมโครเวฟ 
4. ดา้นส่ืองานนาํเสนอ 
5. ดา้นแบบทดสอบ 

4.02 
3.96 
3.92 

0.10 
0.14 
0.12 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉล่ีย 3.98  มาก 

จากตารางท่ี 4 พบว่าผลการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนจาํนวน 25 คน ท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP 
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Model และชุดการสอนปฏิบติัการท่ีพฒันาข้ึน มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 เน่ืองจากผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเ รียนการสอนทั้ งในและนอก
ห้องเรียน มีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งกนั และมีส่ือการสอนท่ีหลากหลายทาํใหผู้เ้รียน
มีความตั้งใจเรียนมากข้ึน 

5.  สรุปและอภิปรายผล 

5.1 สรุปผล 
งานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอการพฒันาและออกแบบรูปแบบการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั สําหรับการสอนวิชาปฏิบติัการ
วิศวกรรมโทรคมนาคม เร่ืองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ ท่ี
เรียกว่ารูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model และสร้าง
เคร่ืองมือวิจัยสําหรับใช้การเรียนสอนรายวิชาปฏิบติัการ ซ่ึง
พบวา่รูปแบบการเรียนรู้และชุดการสอนปฏิบติัการท่ีพฒันาข้ึน
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  จากการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 9 ท่าน ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ปฏิบติัการมีค่าเท่ากบั 81.27/84.05 และผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเ้รียนมีค่าอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงตรงตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ดงันั้นสรุปไดว้า่ รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP model 
และชุดการสอนปฏิบัติการท่ีพัฒนาข้ึน  สามารถนําไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม
ไมโครเวฟไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 อภิปรายผล 
กระบวนการในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ และชุดการ

สอนปฏิบติัการในงานวิจัยน้ี ไดว้ิเคราะห์และออกแบบอย่าง
เ ป็นระบบโดยเ ร่ิมต้นจากการศึกษาจากแหล่งข้อมูล ท่ี
หลากหลาย  มีการปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการสร้าง
เคร่ืองมือวิจัย  ทําให้รูปแบบการเรียนรู้  และชุดการสอน
ปฏิบติัการท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี มีความเหมาะสม
สามารถนําไปใช้ในการสอนปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคมไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้น และมีความตั้ งใจในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดจนมีพฤติกรรมในการกลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ถาม 

และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส้อนและภายใน
กลุ่มผูเ้รียนตลอดระยะเวลาท่ีไดด้าํเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนร่วมกนั  
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บทคดัย่อ 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE สําหรับการเรียนวิชาปฏิบัติอิเลก็ทรอนิกส์กาํลังได้จากการศึกษาปัญหาของ
ผู้ เรียนท่ีผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกส์กาํลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ ในปีการศึกษา 2554 พบว่ามีปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 1) นักศึกษามีความรู้พืน้ฐานน้อย   2) นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ
เรียน และ 3) อุปกรณ์ในการทดลองไม่สมบูรณ์  ดังน้ันผู้ วิจัยจึงได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE  ซ่ึงมีการ
ทบทวนความรู้เดิมให้เช่ือมโยงกับความรู้ใหม่เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้

ผู้ เรียนสามารถสรุป วิเคราะห์ และประยกุต์ใช้งานได้ โดยมี 4 กิจกรรมเรียนรู้ คือ  Preparation, Development, Construction 
และ Evaluation   และมี 7 ขั้นตอนดาํเนินการ ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือสาํหรับการวิจัย ประกอบด้วย  1) รูปแบบและกิจกรรมการ
เรียนการสอน  2) ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  3) คู่มือเอกสารประกอบการเรียนการสอน  และ 4) การวัดและประเมินผล โดย

ผู้ เช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านได้พิจารณาความเหมาะสมของเคร่ืองมือดังกล่าวซ่ึงอยู่ในระดับมาก ดังน้ันจึงได้นาํเคร่ืองมือนีไ้ปทดลอง

กับนักศึกษา  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ผลวิจัยปรากฏว่าผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิในภาคปฏิบัติสูงกว่าร้อยละ 80 และ

ผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนแบบ PDCE สูงกว่าผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีความพึงพอใจของ
ผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนแบบ PDCE   อยู่ในระดับมาก 

สําคญั: รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE    การเรียนวิชาปฏิบัติ     

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 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE สําหรับการเรียนวชิาปฏิบัตอิเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั   
A Development of PDCE Learning Model for Power Electronics Laboratory 

Learning 
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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. 

Keyword: PDCE learning model, laboratory learning. 

1. บทนํา 
ดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 

มาตรา 22  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมี
ความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ
มาตรา 24(2) ฝึกทกัษะ กระบวน การคิด  การจดัการ  การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แกไ้ขปัญหา [1]  

วิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีตอ้งการความรู้ท่ีสัมพนัธ์
กันจากหลายสาขาวิชา เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะด้าน โดยทั่วไป
คาํตอบท่ีไดจ้ากกระบวนการทางวิศวกรรมมาจากการออกแบบ 
การออกแบบดงักล่าวตอ้งมีการประเมินโดยใชก้ลไกมากมาย
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผลท่ีไดจ้ากการสร้างกระบวนการจะสามารถคง
รูปแบบตามท่ีออกแบบเอาไวไ้ด้ ด้วยเหตุผลน้ีการออกแบบ
ต้องถูกประเมินหลายจุดด้วยกัน เช่น ความแข็งแรงคงทน 
ความสามารถในการดูแลรักษา การใชง้าน ประสิทธิภาพ และ
ตน้ทุน [2]   

Joos [3] ไดเ้สนอการศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสมยัใหม่ท่ี
ตอ้งการใหน้กัศึกษาไดรั้บโอกาสท่ีจะประยกุตแ์นวคิดท่ีไดจ้าก
ทฤษฎีและการบรรยายในการเรียนวิชาต่างๆ  และได้รับ
ประสบการณ์จริงและการฝึกฝนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
รายวิชา  การฝึกฝนน้ีเป็นการผสมผสานกนัของการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจําลอง 
(computer aided simulation) และฮาร์ดแวร์ท่ีออกแบบสาํหรับ

จุดประสงคท์างการศึกษาร่วมกบัการสาธิตและการทดลองจริง
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนในภาคอุตสาหกรรม  
ผูส้าํเร็จการศึกษาทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่วนใหญ่ทาํงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม [4] อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของไทย
นับว่ามีส่วนสําคญัในการผลกัดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งมาก     โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมามูลค่าการส่งออก
เฉล่ียมีสัดส่วนประมาณ 16% ของมูลค่าการส่งออกสินคา้ไทย 
เป็นผลมาจากการขยายการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั [5]  

จาก ท่ีก ล่ าวมาข้า งต้นจะ เ ห็นว่ าวิช าปฏิบัติสํ าห รับ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งน้ีต้องคํานึงถึง
วตัถุประสงค์ของวิชาปฏิบติั  ความทนัสมยัของเคร่ืองมือ ส่ิง
อาํนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการ และแนวทางในการ
เรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของวิชาปฏิบติั  แต่จากการสํารวจขอ้มูลของผูเ้รียนท่ี
ผ่านการเรียนวิชาปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั (Power 
Electronics Laboratory) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ               
ปีการศึกษา 2554    พบปัญหาหลักในการเรียน 3  ด้าน คือ 
นกัศึกษามีความรู้พ้ืนฐานนอ้ย   นกัศึกษาขาดแรงจูงใจในการ
เรียน และอุปกรณ์ในการทดลองไม่สมบูรณ์   

จากปัญหาท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางของรูปแบบการ
สอน ADDIE  Model เป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อแกปั้ญหาในการเรียนของผูเ้รียนประยุกตใ์ช้
เพ่ือแกปั้ญหาทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 
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1) นกัศึกษามีความรู้พ้ืนฐานนอ้ย ไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ซ่ึงไดเ้สนอทฤษฎีการเรียนรู้
ในโรงเรียนไวด้งัน้ี [6]  พ้ืนฐานของผูเ้รียนเป็นหัวใจในการ
เรียน ผูเ้รียนแต่ละคนจะเขา้ชั้นเรียนดว้ยพ้ืนฐานท่ีจะช่วยใหเ้ขา 
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้าเขามีพ้ืนฐานท่ี
คลา้ยคลึงกนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะไม่แตกต่างกนั  และ
คุณลักษณะของแต่ละคน เช่น  ความรู้ท่ีจําเป็นก่อนเรียน 
แรงจูงใจในการเรียน และคุณภาพของการสอน เป็นส่ิงท่ี
ปรับปรุงได ้เพ่ือให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดบัการเรียนรู้ท่ี
สูงข้ึน  

2) นกัศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or 
Collaborative Learning) [7]  องคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ทาํใหผู้เ้รียนมีการพ่ึงพาและเก้ือกลูกนั   ปรึกษาหารือ
กนัอยา่งใกลชิ้ด    มีการใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย และมีการวิเคราะห์กระบวนการ
กลุ่ม ซ่ึงผูว้จิยัแบ่งกลุ่มผูเ้รียน ในรูปแบบ Learning Together 
 

 
3) อุปกรณ์ในการทดลองไม่สมบูรณ์     ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (21st Century Skills) [8]  ซ่ึงมีการ
จดัการเรียนเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองดว้ยความรู้ผา่น
เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือเพ่ิมศกัยภาพ  และใชเ้ทคโนโลยเีป็น
เคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใน
งานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือคือ โปรแกรม NI Multisim และบอร์ด
ทดลอง NI ELVIS II Series ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัการสอน

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัในศตวรรษท่ี 21 [9]  คือ มีเคร่ืองมือท่ีมี
ความยืดหยุน่ในการใชง้านเน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ทาํให้การเรียนพ้ืนฐานของอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัง่ายข้ึนสําหรับ
นักศึกษาและวิศวกรท่ีตอ้งการความรู้ท่ีทนัสมยัไดจ้ากท่ีบา้น
หลังการทํางาน  โดยมีภาพเคล่ือนไหวแบบปฏิสัมพันธ์
(Interactive animation) ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งมากสาํหรับการ
เรียนทาํให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนยิ่งข้ึน      
โดยมีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การสร้างโปรแกรมท่ีจดัให้มี
การปฏิสัมพนัธ์ การใชง้านอย่างเป็นมิตร  และบรรยากาศการ
เรียนรู้สาํหรับช่วยใหผู้ใ้ชเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกระจ่างสาํหรับ
การเรียนวิชาอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัของนกัศึกษา [10]   ผูว้ิจยัได้
ใชบ้อร์ดทดลอง NI ELVIS II  Series   ซ่ึงเป็นบอร์ดทดลองท่ี 
เคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก สามารถปฏิบติัทดลองนอกห้องเรียนได ้  
โดยมีฟังกช์ัน่ของอุปกรณ์การวดัค่าต่างๆ  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)    ซ่ึงสามารถ
แสดงผลเป็นจาํนวนตวัเลขและภาพกราฟฟิคดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE (ดงัภาพท่ี 3) ในการ

ภาพที่ 2 การต่อวงจรเรียงกระแส 1 เฟส แบบคร่ึงคล่ืนบน 
บอร์ดทดลอง NI ELVIS II Series 

 

ภาพที่ 1 ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 
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เรียนวิชาปฏิบติัอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ PDCE น้ีมีการทบทวนความรู้เดิมให้เช่ือมโยงกบั
ความรู้ใหม่เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือท่ีเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถสรุป 
วเิคราะห์ และประยกุตใ์ชง้านได ้
 

 

2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแบบ PDCE  ใน
ภาคปฏิบติั 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนแบบ PDCE กบั
แบบปกติ 

2.3 เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนแบบ 
PDCE  

3. สมมตฐิาน 

3.1 ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ PDCE  
ภาคปฏิบติัเท่ากบัหรือสูงกวา่มาตรฐานร้อยละ 80  

3.2 ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ PDCE  สูง
กว่าผู ้เ รียนท่ี เ รียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 
ระดบั .05 

3.3 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการเรียนแบบ PDCE อยูใ่น
ระดบัมาก  

4. วธีิการดาํเนินการวจิัย  
 วธีิการดาํเนินการวจิยัประกอบดว้ย 

4.1 ออกแบบเคร่ืองมือการวิจยั  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดหัวขอ้ 
วงจรเรียงกระแส 1 เฟส แบบคร่ึงคล่ืน   (1 Phase Half-wave 
Rectifier)   มีวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  ดงัน้ี 1) เขียนลกัษณะ
วงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืนได ้ 2) อธิบายหลกัการทาํงาน
ของวงจรเรียงกระแสแบบคร่ึงคล่ืนได ้   3) คาํนวณหาค่า  VO , 
Vav , Vrms   ได ้และ 4) คาํนวณหาค่าแรงดนัไบแอสกลบัสูงสุด 
(PIV) ได ้ เคร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) รูปแบบและกิจกรรม
การเรียนการสอน  2) ส่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน  3) คู่มือ
เอกสารประกอบการสอน และ 4) การวดัและประเมินผล  ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 1) รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้มี 4 
กิจกรรมเรียนรู้ ไดแ้ก่  

 Preparation หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้แก่
ผูเ้รียน ไดแ้ก่การทดสอบความรู้ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะเรียนและ
การให้ความรู้ทบทวนความรู้เดิมเพ่ือเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ 
และการบอกถึงประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ 

 Development หมายถึง การสอนความรู้ใหม่ให้แก่
ผูเ้รียนผา่นเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรู้ 

 Construction หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มปฏิบติัทดลองในรูปแบบ Learning Together 
กลุ่มละ 4 คน (เก่ง+ปานกลาง+อ่อน) ซ่ึงพิจารณาจากผล
คะแนนการทดสอบความรู้ก่อนเรียน  

 Evaluation หมายถึง การประเมินหลงัจากการเรียนรู้ 
โดยการทดสอบภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี    

 การดาํเนินการมี 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นทดสอบความรู้
ทวนก่อนเรียน ขั้นทบทวนความรู้เดิม  ขั้นสอน  ขั้นปฏิบติั

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้แบบ PDCE 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE 

ความรู้ใหม่ 

เช่ือมโยงความรู้ 

ผูเ้รียน 

ความรู้เดิม 

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน 
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ทดลอง   ขั้นสรุปวิเคราะห์ ขั้นทดสอบภาคปฏิบติั และ ขั้น
ทดสอบภาคทฤษฎี 

 2) ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอนประกอบด้วย 
โปรแกรม NI Multisim และบอร์ดทดลอง NI ELVIS II  Series  

  3) คู่มือเอกสารประกอบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
คู่มือรูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE   คู่มือครู และคู่มือ
นกัเรียน 

 4) การวดัและประเมินผล ไดแ้ก่  แบบทดสอบก่อน
เรียน  แบบทดสอบหลงัเรียน  และ แบบทดสอบภาคปฏิบติั   

4.2 การวิเคราะห์ผลขอ้มูล    แบบสอบถามความเหมาะสม
ของผูเ้ช่ียวชาญ และความพึงพอใจของผูเ้รียนใชแ้บบ Ratting 
Scale 5 ระดบั   การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ PDCE กบัวิธีปกติใช ้t-test โดย
ใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows  ใชส้ถิติ คือ ค่ามชัฌิมเลข
คณิต (Mean: x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) 
 4.3 กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

1) กลุ่มควบคุม คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีผา่นการ
เรียนวิชาทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั ในวิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ จาํนวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ดงัภาพท่ี 4 

2) กลุ่มทดลอง  ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีผา่น
การเรียนในรายวิชาทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  ในคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ จาํนวน 20 คนโดยเลือกแบบเจาะจงดงัภาพท่ี 5 

 

 
5. ผลของการวจิัย 
5.1 การประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือในการวิจยัทั้ง  

4 ดา้น โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน  5 ท่าน มีผลอยูใ่นระดบัมากซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดเท่ากบั 4.33 ดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือโดย ผูเ้ช่ียวชาญ 

ความคิดเห็น x  S.D. 
ระดบั 

ความเหมาะสม 
1. ดา้นความเหมาะสม
ของรูปแบบและกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.45 
 

0.11 มาก 

2. ดา้นความเหมาะสม
ของส่ือสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

4.37 0.16 มาก 

3. ดา้นความเหมาะสม
ของคู่มือเอกสาร
ประกอบการสอน 

4.20 0.48 มาก 

4.ดา้นความเหมาะสมของ
การวดัและประเมินผล 

4.29  0.27 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด  4.33 0.29 มาก 

 
5.2 ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบ PDCE  

ภาคปฏิบติัเท่ากบัร้อยละ 94.5  ซ่ึงสูงกวา่ค่าของสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

5.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีเรียนแบบ PDCE  สูง
กวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยวธีิปกติ ดงัตารางท่ี 2  

 

ภาพที่ 5 ผูเ้รียนกลุ่มทดลอง 

 

ภาพที่ 4 ผูเ้รียนกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีเรียนแบบ PDCE กบั                
แบบปกติ 
รูปแบบ
การเรียน
การสอน 

จาํนวน 
ผูเ้รียน 

คะแนน  
S.D 

 

 
t 

 
Sig 

เตม็ เฉล่ีย 

แบบ 
PDCE 

 
20 

 
20 

 
15.20 

 
2.77 

 
6.615 

 
0.000 

แบบ
ปกติ 

20 20 11.00 2.50 

  

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น อยู่
ในระดบัมาก ดงัตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

รายการ x  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
1. ดา้นความเหมาะสมของ
ส่ือสนบัสนุนการเรียนการ
สอน 

3.83  0.70 มาก 

2. ดา้นความเหมาะสมของ
คู่มือเอกสารประกอบการ
สอน 

3.50 0.89 มาก 

3.ดา้นความเหมาะสมของ
การวดัและประเมินผล 

3.69 0.60 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด  3.67 0.45 มาก 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีได้พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

PDCE สําหรับการเรียนวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์กาํลัง 
การศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาน้ีมีสาเหตุจาก 3 ดา้นหลกั คือ 
นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานน้อย  นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการ
เรียน และอุปกรณ์ในการทดลองไม่สมบูรณ์  จากการศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ Learning Together และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  จึง
ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ  PDCE ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ Preparation, Development, 
Construction และ Evaluation จากผลการทดลองใชรู้ปแบบ 
PDCE พบว่าสามารถทาํให้ผูเ้รียนมีความผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียนสูงข้ึน    มีความสนใจในการเรียน  และไดท้ดลองอุปกรณ์
ท่ีมีศกัยภาพทาํให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนใน
วชิาปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณบริษทั National Instruments  Thailand ท่ี
ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์โปรแกรม NI Multisim และบอร์ด
ทดลอง  NI ELVIS II  Series  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมจาํลองวงจรขยายความนาํโดยใช้ GUI ของ MATLAB 2012a และเพ่ือนาํ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึน้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ ขั้นตอนดาํเนินการวิจัยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน 

ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการพัฒนาโปรแกรม มีขั้นตอนการพัฒนาดังต่อไปนี ้1)  วิเคราะห์ปัญหา 2) ออกแบบโปรแกรม 3) เขียนโปรแกรม 

4) ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5) จัดทาํคู่มือการใช้งาน 6) ใช้งานจริง และ 7) ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ส่วนท่ีสองจะเป็น

การนาํโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น (OTASim) ไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อโอทีเอและการ

ประยุกต์ใช้งาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอนประกอบด้วย แผนการสอน ใบเนือ้หา โปรแกรม OTASim และงานนาํเสนอเพาเวอร์

พอยต์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จาํนวน 34 คน โดยใช้รูปแบบ

การทดลองแบบ  One-Group Pretest-Posttest Design สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน 

และผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้จะใช้สูตรเมกุยแกนส์ ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมการจาํลองวงจรขยายความนาํโดย
ใช้ GUI ของ MATLAB 2012a สามารถจาํลองวงจรขยายความนาํและการประยุกต์ใช้พืน้ฐานได้ถูกต้องตามทฤษฎี และ 2) 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเมกยุแกนส์ (1.17) 

คาํสําคญั: โอทีเอ โปรแกรมจาํลอง วงจรอิเลก็ทรอนิกส์  

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 

การพฒันา GUI ของ MATLAB 2012a สําหรับการจาํลองวงจรขยายความนํา  
และการประยุกต์ใช้กบัการสอนวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 

Development of MATLAB 2012a GUIs for Simulation of Operational Trans 
conductance Amplifier (OTA) Circuits and Application for Teaching of 

Electronic Technology Course  

สมมารถ ขาํเกลีย้ง  และศรันย์  ชูคดี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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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. 

1. บทนํา 
อุปกรณ์ขยายความนาํ (Operational Trans conductance 

Amplifier) หรือเรียกสั้ นๆว่าโอทีเอ (OTA) เป็นอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดแอคทีฟ (Active) ชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติั
คล้ายคลึงกับออปแอมป์  (Op-Amp)  และสามารถนําไป
ประยุกตใ์ชง้านไดห้ลากหลายงานเช่นเดียวกบัออปแอมป์ แต่
ขอ้แตกต่างท่ีดีกว่าออปแอมป์คือสามารถควบคุมการทาํงาน
ผ่านทางกระแส และยงัสามารถกาํจัดตัวแปรท่ีเก่ียวพนักับ
อุณหภูมิลงได ้[1] จึงทาํใหมี้นกัวิจยัดงัเช่น [2], [3], [4] และ [5] 
นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบและ
ประยกุตใ์ชง้านเพ่ือนาํมาสร้างเป็นวงจรรวม 

ก า ร ศึ กษ าท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ น
สถาบนัอุดมศึกษา ไดมี้การปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาทางดา้น
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการศึกษาอุปกรณ์ขยายความนาํ
และการประยุกตใ์ชง้านโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การออกแบบและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํโครงงานหรือ
การทาํวจิยั แต่จากการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร [1] พบวา่ใน
หัวข้อดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถคํานวณ  และ
วิเคราะห์วงจรได ้วิธีการสอนท่ีใชไ้ดผ้ลมาอย่างยาวนานท่ีทาํ
ให้นักศึกษาสามารถบรรลุวตัถุประสงค์เหล่าน้ีไดคื้อการสอน
แบบบรรยาย โดยใชก้ระดานเป็นส่ือกลางในการส่งถ่ายความรู้
ควบคู่กบัเอกสารประกอบการสอน และงานนาํเสนอเพาเวอร์
พอยต์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาไม่สามารถเปรียบเทียบผล
การคํานวณเม่ือค่าตัวแปรในวงจรท่ีทําการวิ เคราะห์มีค่า
เปล่ียนแปลง ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถอธิบายสมการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์วงจรนั้นได ้จึงทาํใหน้กัศึกษา

มีการเรียนรู้อยู่ในขั้นลอกเลียน หรือทาํตามโจทยท่ี์กาํหนดให้
เ ท่ านั้ น  การแก้ปัญหาวิ ธีการหน่ึง คือการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยให้นกัศึกษาสามารถเปรียบเทียบผลการ
คาํนวณไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงังานวิจยั [6], [7], [8], [9], [10] และ 
[11] ท่ีมีการพฒันาโปรแกรมจาํลอง สาํหรับการเรียนรู้ทางดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ LabView, 
MATLAB/Simulink, C, C++, Basic, Java, และอ่ืนๆซ่ึงผลของ
การวิจัยพบว่าโปรแกรมจําลองท่ีพฒันาข้ึนสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ผลของวงจรได้อย่างรวดเร็ว เพราะ
โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีการใชง้านไม่ซับซ้อน และสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีเรียน  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว 
งานวิจยัน้ีจึงไดน้าํเสนอโปรแกรมจาํลองวงจรขยายความนาํ 
โดยใช ้ MATLAB 2012a เป็นฐานในการพฒันาทั้งในส่วนของ
การติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (Graphic User Interface : GUI) และใน
ส่วนของไฟล์ท่ีใชใ้นการประมวลผล สําหรับประยุกต์ใชก้บั
การสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองโอทีเอและการ
ประยุกตใ์ชง้าน เพ่ือให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ในขั้นวิเคราะห์
และสามารถเปรียบเทียบผลการคาํนวณของวงจรขยายความนาํ
เม่ือค่าตวัแปรในสมการมีค่าเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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2. วธีิดาํเนินการวจิัย 

2.1 การพฒันาโปรแกรม OTASim 
การพฒันาโปรแกรมจาํลองวงจรขยายความนาํโดยใช ้GUI 

ของ MATLAB 2012a หรือเรียกวา่โปรแกรม OTASim มี
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 7 ขั้นตอน แสดงดงัภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม OTASim 
 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
2.1.1 การวเิคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)  

การกาํหนดขอบเขตของปัญหาในการพฒันาโปรแกรม ใน
งานวิจยัน้ีจะเป็นการพฒันาโปรแกรมเพ่ือนาํไปแกปั้ญหาการ
จําลองวงจรขยายความนํา (OTA) และการประยุกต์ใช้งาน
พ้ืนฐ าน  สํ า ห รั บก า ร เ รี ย นก า รสอนวิ ช า เ ทค โนโล ยี
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง โอทีเอ (OTA) และการประยุกตใ์ชง้าน 
โดยท่ีผูใ้ช้งานโปรแกรมสามารถเลือกจําลองตั้ งแต่ โอทีเอ
พ้ืนฐาน และการประยกุตใ์ชโ้อทีเอเป็นอุปกรณ์และวงจรต่างๆ 
โดยท่ีการป้อนอิพุตจะเป็นการป้อนจากแป้นพิมพเ์ป็นตวัเลข
ผา่นเขา้ไปประมวลผลตามสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในแต่ละวงจร ซ่ึงผลลพัธ์จะแสดงในรูปของตวัเลข 
และกราฟเส้น 2 มิติ ตามรูปแบบของแหล่งกาํเนิดท่ีเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลบั 

 2.1.2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 
การออกแบบโปรแกรมจะใชผ้งังานอธิบายลาํดบัขั้นตอน

การทาํงานแสดงดงัภาพท่ี 2 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี เร่ิมตน้การ
ทาํงานดว้ยการเขา้สู่หนา้ต่างโปรแกรมหลกั (Main menu) หลกั
จากนั้นเลือกเน้ือหาท่ีทาํการจาํลองประกอบดว้ยโอทีเอพ้ืนฐาน

และการประยุกต์ใช้งาน พร้อมทั้ งกาํหนดค่าเร่ิมต้น (Initial 
value) เขา้สู่กระบวนการจาํลอง (Simulate) แสดงผลการจาํลอง 
(Display) และผูใ้ชง้านสามารถปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ของ
วงจรโอทีเอไดต้ามตอ้งการ 

 
ภาพที่ 2 ผงังานของโปรแกรม OTASim 

 2.1.3 เขียนโปรแกรม (Program Coding) 
ในขั้นตอนน้ี เป็นการเขียนโปรแกรมท่ีไดจ้ากการออกแบบ

ในหัวขอ้ท่ี 2.1.2 โดยทาํการสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน 
(Graphic User Interface) หรือ GUI ในส่วนของการรับค่าทาง
อินพุตและการแสดงผลทาง เอาต์พุต  ในส่วนของการ
ประมวลผลจะเขียนอลักอริทึมโดยใชเ้อ็มไฟล์ (M-File) ของ
โปรแกรม MATLAB® 2012a จากสมการทางคณิตศาสตร์ [1] 

 2.1.4 การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม (Program 
Testing & Verification) 

การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรมจะเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการคํานวณเปรียบเทียบกับทฤษฎี  ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตารางท่ี 1 พบวา่ การทดสอบคร้ังท่ี 1 ในส่วน
ของวงจรโอ ที เอ พ้ืนฐานมีผลการคํานวณถูกต้อง เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี แต่ผลการคํานวณของวงจรโอทีเอ
ประยุกต์ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้ประกาศตัวแปรอินพุตเพ่ือ
นําไปใช้ในการคํานวณ และทําการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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หลังจากนั้ นทําการทดสอบโปรแกรมอีกคร้ังหน่ึงพบว่า 
โปรแกรม OTASim ให้ผลการคาํนวณถูกตอ้งเม่ือเปรียบเทียบ
กบัทฤษฎี [1] 
ตารางที่ 1 การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม OTASim 

การ
ทดสอบ/
คร้ังท่ี 

วงจรโอทีเอ
พ้ืนฐาน 

วงจรโอทีเอ
ประยกุต ์ การแกไ้ข 

ถกูตอ้ง ไม่ ถกูตอ้ง ไม่ 

1     
แกไ้ขตวั
แปร
อินพตุ 

2      

 2.1.5 การจดัทาํเอกสารและคู่มือการใชง้าน (Program 
Documentation) 

การจัดทาํเอกสารและคู่มือการใช้งานจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ คู่มือสําหรับผูใ้ชโ้ปรแกรม (User’s Manual) และ
คู่มือสาํหรับผูเ้ขียนโปรแกรม (Programmer’s Manual) จดัทาํ
ไฟลเ์ป็นนามสกุล .pdf และทาํการเช่ือมต่อไวท่ี้ปุ่ม Help ของ
โปรแกรม 

 2.1.6 การใชง้านจริง (Program Implement) 
นาํโปรแกรม OTASim ท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใช้ตาม

สภาพแวดลอ้มจริงกบันกัศึกษาท่ีผ่านการเรียนวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์มาแลว้จาํนวน 5 คน โดยผูว้ิจยัทาํการแนะนาํ
การใช้โปรแกรม และให้นักศึกษาทาํการใช้โปรแกรม เพ่ือ
จาํลองวงจร OTA ตามเน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน 
พบว่า นกัศึกษาจาํนวน 5 คนสามารถใชโ้ปรแกรม OTASim 
ประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
“ควรมีการแสดงรายละเอียดของตัวแปรและสมการทาง
คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการคํานวณไว้ในตัวโปรแกรม เพ่ือไว้
สาํหรับศึกษาและเปรียบเทียบกับผลการจาํลองด้วยตนเอง” 

 2.1.7 การปรับปรุงและพฒันาโปรแกรม (Program 
Maintenance)ในขั้ นน้ีผู ้วิจัยได้ทําการปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรม OTASim ตามคาํแนะนาํของนกัศึกษาท่ีใชง้านจริง 
โดยการเพ่ิมรายละเอียดของตวัแปรและสมการทางคณิตศาสตร์
ท่ีใชใ้นการคาํนวณไวใ้นตวัโปรแกรมของแต่ละวงจร 

2.2 การประยุกต์ใช้กบัการสอน 
การนาํโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน (OTASim) ไปประยกุตใ์ชก้บั

การสอนวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ในหวัขอ้โอทีเอและการ
ประยุกต์ใช้งาน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสอนประกอบด้วย 
แผนการสอน ใบเน้ือหา โปรแกรม OTASim และงานนาํเนอ
เพาเวอร์พอยต์ และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
เป็นแบบปรนยั จาํนวน 20 ขอ้ (IOC=0.89, N=5) กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ได้แก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จาํนวน 34 คน ตามสภาพจริง ใช้
รูปแบบการทดลองแบบ  One-Group Pretest-Posttest Design 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล [12] ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ง
เบนมาตรฐาน และผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้จะ
ใชสู้ตรเมกยุแกนส์  

3.  ผลการวจิัย 

จากการดาํเนินการวิจยัทั้งในส่วนของการพฒันาโปรแกรม
วงจรขยายความนาํ หรือเรียกวา่โปรแกรม OTASim และการ
นําโปรแกรม OTASim ไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิชา
เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ ในหวัขอ้ โอทีเอและการประยกุตใ์ช้
งาน สามารถนาํเสนอผลของการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ผลการพฒันาโปรแกรม OTASim 
โปรแกรม OTASim ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 2 ส่วน 

ไดแ้ก่ โปรแกรมการจาํลองโอทีเอพ้ืนฐาน และโปรแกรมการ
จาํลองวงจรโอทีเอประยกุต ์แสดงดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 โปรแกรม OTASim 
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 3.2 ผลการจําลองของโปรแกรม OTASim 
 ในหัวข้อน้ีจะยกตัวอย่างผลการจําลองของวงจรขยาย
แรงดนั (Voltage Amplifier) โดยกาํหนดค่าเร่ิมตน้ดงัต่อไปน้ี 
ค่าแรงดนัอินพุต (Vi)  เท่ากบั 7 โวลต ์มีค่ากระแส (Ib) เท่ากบั 
2 แอมป์ ค่าความตา้นทานโหลดเท่ากบั 100 โอห์ม จาํลองท่ี
ความถ่ี (f) เท่ากบั 1 เฮิร์ท เวลา 3 วินาที ผลการจาํลองแสดงดงั
ภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 4  การจาํลองวงจรขยายแรงดนัของโปรแกรม OTASim 

เม่ือแหล่งกาํเนิดเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
 

 
ภาพที่ 5  การจาํลองวงจรขยายแรงดนัของโปรแกรม OTASim 

เม่ือแหล่งกาํเนิดเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 
จากภาพท่ี 4 พบว่าผลการจาํลองวงจรขยายแรงดนัของ

โปรแกรม OTASim เม่ือแหล่งกาํเนิดเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) มีอตัราขยายค่าความนาํ (gm) เท่ากบั 0.026 มีกระแส
เอาตพ์ุต (Io) เท่ากบั -0.182 แอมป์  และมีแรงดนัเอาตพ์ุต (Vo) 
เท่ากบั -18.2 โวลต ์และจากภาพท่ี 5 แสดงสัญญาณไฟฟ้า

กระแสสลบั โดยท่ีสัญญาณของแรงดนัอินพุต แรงดนัเอาตพ์ุต 
และกระแสเอาตพ์ตุจะมีเฟสเหมือนกนัโดยมีค่าเร่ิมตน้เป็นลบ  

3.3 ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรม OTASim ในการสอน 
3.3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้  

การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม 
OTASim ในการสอนวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ หวัขอ้โอที
เอและการประยกุตใ์ช ้แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

คะ
แน

น 

จาํ
นว

นผ
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น 

คะ
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ตม็

 

คะ
แน

นสู
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ด 
คะ
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นต

ํ่าสุ
ด 

คะ
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นเ
ฉลี่
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ส่ว
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งเบ
นม

าต
รฐ
าน

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย ร้
อย
ละ

 

ปร
ะสิ

ทธิ
ภา
พ 

 

ก่อน
เรียน 

34 20 7 1 7.75 1.37 17.94 

1.17 

หลงั
เรียน 

34 20 19 8 57.08 2.99 70.59 

 

จากการดาํเนินการทดลองโดยใชโ้ปรแกรม OTASim ใน
การสอนวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง โอทีเอและการ
ประยกุตใ์ชง้านกบักลุ่มตวัอยา่ง สามารถนาํผลคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและผลคะแนนทดสอบหลงัเรียนไปหาประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือโดยใชเ้กณฑ์การหาประสิทธิภาพของเมกุยเกน 
ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 2 จะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง ทาํ
แบบทดสอบก่อนเรียนไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 7.75 มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.37 และทาํแบบทดสอบหลงัเรียน
ไดถู้กตอ้งเฉล่ียร้อยละ 70.59 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.99  และเม่ือคาํนวณหาประสิทธิภาพโดยใชเ้กณฑก์าร
หาประสิทธิภาพของเมกยุเกนมีค่าเท่ากบั 1.17 มีค่าสูงกวา่ 1 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 โปรแกรมจําลองวงจรขยายความนํา ท่ีพฒันาข้ึนโดยใช ้

GUI ของ MATLAB 2012a สามารถจาํลองอุปกรณ์ขยายความ
นาํ และจาํลองวงจรขยายความนาํไดถู้กตอ้งเม่ือเปรียบเทียบกบั
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ทฤษฎี เพราะการพฒันาโปรแกรมดงักล่าวมีขั้นตอนการพฒันา
อยา่งเป็นระบบตามหลกัการออกแบบและพฒันาของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ [13]  

4.2 นักศึกษาที่ผ่านการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมจําลอง
ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าร้อยละ 
70.59 และมีประสิทธิภาพการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกยุแกนส์  

 
สรุปไดว้่าการพฒันาโปรแกรมจาํลองวงจรขยายความนาํ

โดยใช ้ MATLAB 2012a เป็นฐานในการพฒันาทั้งในส่วนของ
การติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (Graphic User Interface : GUI) และใน
ส่วนของไฟล์ท่ีใช้ในการประมวลผล สามารถนําไปจาํลอง
วงจรขยายความนาํไดถู้กตอ้ง และยงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้
กบัการสอนวิชาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ เร่ืองโอทีเอและการ
ประยกุตใ์ชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมจาํลองสาํหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอันดับสองท่ีประกอบไป
ด้วยตัวต้านทาน ตัวเหน่ียวนาํ และตัวเกบ็ประจุ โดยใช้ MATLAB 2012a GUI วิธีดาํเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และหาคุณภาพ ผลของการวิจัยพบว่าโปรแกรมจําลองท่ีพัฒนาขึ้นมีความสามารถในการจําลอง
ผลตอบสนองของวงจรอันดับสอง ได้แก่ ผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์ ผลตอบสนองสถานะศูนย์ และผลตอบสนองบริบูรณ์ มีค่า
สอดคล้องกับทฤษฎี  

คาํสําคญั: โปรแกรมจาํลอง วงจรอนัดบัสอง  

Abstract 

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 zero-

input response, zero-state response and complete response are good agreement with theoretical.  

Keyword: Simulation Program, Second-order Circuit. 
 
 

1. บทนํา 
เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าไดแ้ก่กฎ

ของโอห์ม กฎแรงดนัและกระแสของเคอร์-ชอฟฟ์ ซ่ึงไดถู้ก
อธิบายไวใ้นหนังสือและเอกสารต่างๆ [1-3] โดยท่ีกฏของ
โอห์มกล่าวไวว้า่กระแสท่ีเกิดข้ึนในวงจรไฟฟ้าจะมีค่าแปรผนั

ตรงกบัค่าแรงดนัและแปรผกผนักบัค่าความตา้นทาน ส่วนกฏ
แรงดนัของเคอร์ชอฟฟ์ให้หลกัการไวว้่าผลรวมของแรงดนัท่ี
ตกคร่อมอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ารวมกนัมีค่าเท่ากบัศูนย ์และกฏ
กระแสของเคอร์ชอฟฟ์ให้หลกัการไวว้่าผลรวมของกระแสท่ี
จุดใดๆของวงจรไฟฟ้ารวมกนัมีค่าเท่ากบัศูนย ์หรือกระแสไหล

การพฒันาโปรแกรมจาํลองสําหรับการวเิคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอนัดบัสอง RLC  

โดยใช้ MAT LAB 2012a GUIs 

Development of Simulation Program for Response Analysis of Second Order 
Circuit with RLC by using MATLAB 2012a GUIs 

ศิวดล นวลนภดล1 และสมมารถ ขาํเกลีย้ง2 

1วิทยาลยัรัตภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาํเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา 90180 
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา อาํเภอเมือง จังหวดัสงขลา 90000 
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เขา้จุดต่อวงจรเท่ากบักระแสไหลออกจากจุดต่อวงจร โดยท่ีกฏ
พ้ืนฐานเหล่า น้ีจะนํามา เ ป็น เค ร่ืองมือในการวิ เคราะห์
วงจรไฟฟ้าเร่ิมตน้  

ปัจจุบนัโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการช่วย
ออกแบบและวิเคราะห์ผลการทาํงานในดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะงานท่ีมีความซับซ้อน เช่น 
การวิเคราะห์ค่าแรงดนั กระแส และกาํลงัในวงจรไฟฟ้า การ
วิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในวงจรความถ่ีสูง และการ
วิเคราะห์ทางกายภาพทางดา้นเคร่ืองจกัรกลเป็นตน้ ถา้กล่าวถึง
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เร่ืองท่ีควรคาํนึงถึงเป็น
สําคญัสําหรับการนาํไปใชเ้พ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้หรือ
การทาํวิจยั ไดแ้ก่ผลการตอบสนองของตวัสะสมพลงังานของ
อุปกรณ์  [1] ไดแ้ก่ ตวัตา้นทาน ตวัแหน่ียวนาํ และตวัเกบ็ประจุ 
จะพบว่ามีแต่ตวัตา้นทานเท่านั้นท่ีไม่สามารถสะสมพลงังาน
ไฟฟ้าได  ้ส่วนตวัเหน่ียวนาํและตวัเก็บประจุ สามารถสะสม
พลังงานได้ โดยตัวเหน่ียวนําเก็บสะสมพลังงานอยู่ในรูป
สนามแม่เหล็ก และตวัเก็บประจุเก็บสะสมพลงังานอยู่ในรูป
สนามไฟฟ้า โดยท่ีพลงังานท่ีอุปกรณ์ทั้งสองสะสมไว ้จะจ่าย
คืนให้กบัวงจรภายหลงัจากแหล่งกาํเนิดพลงังานของวงจรมีค่า
เป็นศูนย ์เม่ือพิจารณาวงจรท่ีประกอบดว้ยตวัเกบ็ประจุ และตวั
เหน่ียวนาํ สามารถพิจารณาไดจ้ากสมการอนุพนัธ์ 

การสะสมพลงังานของตวัเกบ็ประจุ [2] จะข้ึนอยูก่บัแรงดนั 
ทําให้การสะสมหรือการคายประจุไม่สามารถทําได้แบบ
ฉับพลัน  เช่นเดียวกับในกรณีของการสะสมและการคาย
พลงังานของตวัเหน่ียวนาํ [3] ท่ีข้ึนอยูก่บักระแส ไม่สามารถทาํ
ได้แบบฉับพลนัเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงตอ้งมีการพิจารณาหา
ค่ากระแสและแรงดันของวงจรตวัต้านทานกับตวัเก็บประจุ 
และตวัตา้นทานกบัตวัเหน่ียวนาํ ในสภาวะท่ีตวัเก็บประจุหรือ
ตวัเหน่ียวนาํสะสมหรือคายพลงังานท่ีเก็บสะสมไว ้หรือการ
วิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ของกระแสและแรงดัน ซ่ึงสามารถ
พิจารณาได้จากสมการอนุพันธ์อันดับหน่ึงสําหรับวงจรท่ี
ประกอบด้วยตวัตา้นทานกับตวัเก็บประจุ (RC) หรือวงจรท่ี
ประกอบดว้ยตวัตา้นทานกบัตวัเหน่ียวนาํ (RL) และถา้วงจรท่ี
ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหน่ียวนํา และ ตัวเก็บประจุ 

(RLC) ต่อกนัทั้งแบบอนุกรมและขนาน [3] สามารถพิจารณา
ไดจ้ากสมการอนุพนัธ์อนัดบัสอง 

การวิ เคราะ ห์ผลตอบสนองการสะสมพลังงานใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอีกวิธีหน่ึงคือใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
จาํลองผลดงับทความวิจยัท่ี [4], [5], [6], [7] และ [8] ทาํให้
สามารถเรียนรู้ และเข้าใจผลตอบสนองของวงจรได้อย่าง
รวดเร็ว  แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจําเป็นต้องใช้
งบประมาณในการจดัซ้ือ ทาํให้ภาครัฐตอ้งสูญเสียงบประมาณ
จาํนวนมาก การแกปั้ญหาอย่างหน่ึงคือการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้ึนมาใชเ้องตามขั้นตอนการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 
ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะใช ้MATLAB เป็นฐานในการพฒันาทั้งใน
ส่วนของการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (Graphic User Interface : GUI) 
และใน ส่ วนของไฟล์ ท่ี ใ ช้ ในการประมวลผล  โดย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบสนองการสะสมพลงังาน
ของอุปกรณ์ RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสําหรับนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนต่อไป  

2. วงจรอนัดบัสอง RLC 

สมการลักษณะเฉพาะของวงจร  RLC มี รูปแบบดังน้ี 
02 2

0
2  ss โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆ [3] สามารถ

สรุปไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของวงจร RLC 

พารามิเตอร์ คาํจาํกดัความ 

รากลกัษณะเฉพาะ 
( 21, ss ) 

2
0

2
1  s , 

2
0

2
2  s  

ความถ่ีเนเปอร์ 
( ) 

กรณีขนาน RC2/1 กรณี
อนุกรม LR 2/  

ความถ่ีเชิงมุมเร
โซแนนซ์ ( 0 ) 

LC/12
0   

 

รู ปแบบของผลตอบสนองสัญญาณ เข้า ศู น ย์  และ
ผลตอบสนองสถานะศูนย์ของวงจร RLC ข้ึนอยู่กับค่า 

2
0

2    ซ่ึงเป็นไปได ้3 แบบแสดงดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 รูปแบบ และเง่ือนไขของผลตอบสนองสญัญาณเขา้ศูนย ์

รูปแบบ เง่ือนไข สมบติัของผลตอบสนอง 

หน่วง
เกิน 

22
0    แรงดนัหรือกระแสจะเขา้สู่ค่า

สุดทา้ยโดยไม่มีการแกวง่ค่า 

หน่วง
ขาด 

22
0    แรงดนัหรือกระแสจะแกวง่

ค่ารอบๆค่าสุดทา้ย 

หน่วง
วกิฤต 

22
0    แรงดนัหรือกระแสจะอยูใ่น

สภาวะคงท่ี เกือบจะแกวง่ค่า
รอบๆค่าสุดทา้ย 

สมการของผลตอบสนองสัญญาณเขา้ศูนยข์องวงจรอนัดบั
สองมีรูปแบบดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 รูปแบบและสมการผลตอบสนองสัญญาณเขา้ศูนย ์

รูปแบบ สมการผลตอบสนองสัญญาณเขา้ศนูย ์และ
สมการเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

หน่วง
เกิน 

tsts eAeAtx 21
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)0(
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dt
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หน่วง
ขาด 
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d
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0  d  

1)0( Bx  , 21

)0(
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dt
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หน่วง
วกิฤต 

tt eDteDtx    21)(  

2)0( Dx  , 21

)0(
DD

dt

dx 


 

 

โดยท่ี  )0( x  แทนค่าเ ร่ิมต้นของผลตอบสนอง  และ 

dt

dx )0( 

แทนค่ า เ ร่ิ มต้นของอ นุพัน ธ์ อันดับห น่ึ งของ

ผลตอบสนอง 
สมการของผลตอบสนองสัญญาณสถานะศูนยข์องวงจร

อนัดบัสองมีรูปแบบดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 รูปแบบและสมการผลตอบสนองสัญญาณสถานะศูนย ์
รูป 

แบบ 

สมการผลตอบสนองสญัญาณเขา้ศูนยแ์ละสมการเพ่ือหาค่า
สมัประสิทธ์ิ 

หน่ว
งเกิน 

tsts
s eAeAXtx 21 '

2
'
1)(   

'
2

'
1)0( AAXx s 

2211

)0(
AsAs

dt

dx




 

หน่ว
งขาด 

 

teBteBXtx d
t

d
t

s   sincos)( '
2

'
1

 
 

'
1)0( BXx s   , '

2
'
1

)0(
BB

dt

dx
d 



 

หน่ว
ง

วกิฤ
ต 

tt
s eDteDXtx    '

2
'
1)(  

'
2)0( DXx s  , '

2
'
1

)0(
DD

dt

dx 


 

 

โดย ท่ี  sX  แทนค่ า สุดท้า ยของผลตอบสนองและ
ผลตอบสนองบริบูณ์ของวงจรอนัดบัสอง RLC สามารถหาได้
จ า ก ผล ร วมขอ ง ผลตอบสนอ งสั ญญ าณ เ ข้ า ศู น ย์กับ
ผลตอบสนองสถานะศนูย ์

3.  การพฒันาโปรแกรมจําลอง 

การพฒันา GUI ของ MATLAB เวอร์ชัน่ 2012a จะเร่ิมตน้
จากการวิเคราะห์อินพุต เอาต์พุต และกระบวนการในการ
ประมวลผล (Input, Output and Process analysis) โดยในส่วน
ของอินพุตจะทาํการออกแบบหน้าต่างโปรแกรมสําหรับรับ
ข้อมูลขั้ นต้น  ในส่วนของเอาต์พุตจะออกแบบหน้าต่าง
โปรแกรมสําหรับการแสดงผล และในส่วนของกระบวนการ
ทาํงานสําหรับการประมวลผลจะนําสมการคณิตศาสตร์ใน
ตารางท่ี 1 ถึง ตารางท่ี 4 ไปเขียนในรูปของเอ็มไฟล์ (m-file) 
หรือเรียกว่าโปรแกรม RLCSim ซ่ึงแสดงกระบวนการทาํงาน
ของโปรแกรมในภาพท่ี 1 และผลการพฒันาโปรแกรมจาํลอง
แสดงดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 กระบวนการทาํงานของโปรแกรม RLCSim 

 

 
ภาพที่ 2 โปรแกรมจาํลองวงจร RLC 

GUI ของ MATLAB ของโปรแกรม RLC แสดงดงัภาพท่ี 2 
ประกอบดว้ยส่วนของการเลือกวงจรท่ีจะวิเคราะห์ ไดแ้ก่วงจร
ท่ีต่อแบบอนุกรม และแบบขนาน ส่วนต่อไปคือการกาํหนดค่า

เร่ิมตน้ (Input) ให้กบัวงจร ประกอบดว้ยค่าแรงดนัท่ีแหล่งจ่าย 
(Vs) ค่าความตา้นทาน (R) ค่าตวัเหน่ียวนาํ (L) และค่าตวัเก็บ
ประจุส่วนค่าความถ่ีเนเปอร์ ( ) และค่าความถ่ีเชิงมุมเร
โซแนนซ์ ( 0 ) โปรแกรมจะคาํนวณและแสดงผลให้อย่าง
อตัโนมติัส่วนของการแสดงผลประกอบดว้ย การวิเคราะห์ค่า
แรงดนั และกระแสตามลาํดบั  

4. ผลการวจิัย 

4.1 การวเิคราะห์วงจรลาํดบัสอง RLC ต่อแบบอนุกรม  
เม่ือกาํหนดค่า Vs = 30 V., R = 2 Ω, L = 1 H., C = 1 F. 

โดยให้วิ เคราะห์หาค่าแรงดัน  )(),(),(),( titvtvtv CLR ท่ี
เวลาตั้ งแต่  0-8  วินาที  ผลการวิ เคราะห์จากโปรแกรมท่ี
พฒันาข้ึนแสดงดงัภาพท่ี 3 ถึงภาพท่ี 6 

ผลการจําลองผลตอบสนองของแรงดัน และกระแสท่ี
เกิดข้ึนในวงจรลาํดบัสอง  RLC ต่อแบบอนุกรม   จะมีลกัษณะ
เป็นแบบหน่วงวิกฤติ (Critically Damped Response) เพราะค่า
ของความถ่ีเนเปอร์ ( ) ความถ่ีเชิงมุมเรโซแนนซ์ ( 0 ) มีค่า
เท่ากนัคือ 1 ซ่ึงผลตอบสนองของแรงดนัหรือกระแสจะอยูใ่น
สภาวะคงท่ี เกือบจะแกวง่ค่ารอบๆค่าสุดทา้ย  

4.2 การวเิคราะห์วงจรลาํดบัสอง RLC ต่อแบบขนาน  
เม่ือกาํหนดค่า Vs = 10 V., R = 10 Ω., L = 1 H., C = 1 F. 

โดยให้วิเคราะห์หาค่าแรงดนั )(),(),(),( tvtititi CLR ท่ีเวลา
ตั้งแต่ 0-25 วินาที ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน
แสดงดงัภาพท่ี 7 ถึงภาพท่ี 10 

ผลการจําลองผลตอบสนองของแรงดัน และกระแสท่ี
เกิดข้ึนในวงจรลาํดบัสอง RLC ต่อแบบขนาน จะมีลกัษณะเป็น
แบบหน่วงขาด  (Under Damped Response) เพราะค่าของ
ความถ่ีเนเปอร์ ( ) มีค่าน้อยกว่าความถ่ีเชิงมุมเรโซแนนซ์ 
( 0 ) ซ่ึงผลการตอบสนองของแรงดันและกระแสจะแกว่ง
รอบๆค่าสุดทา้ย 

5. สรุป 
การพฒันา GUI ของ MATLAB 2012a สาํหรับวิเคราะห์

ผลตอบสนองของวงจรอันดับสองของตัวต้านทาน  ตัว
เหน่ียวนาํและตวัเก็บประจุ ท่ีต่ออนุกรม และขนาน มีวิธีการ
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ดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 1) วิเคราะห์สมการทางคณิตศาสตร์ของ
วงจร RLC ทั้งแบบอนุกรมและขนาน 2) วิเคราะห์ตวัแปร
อินพุตเอาต์พุต และกระบวนการในการประมวลผล 3) 
ออกแบบและเขียนอลักอริทึม 4) เขียนโปรแกรม 5) ทดสอบ
และแกไ้ขโปรแกรม และ 6) จดัทาํคู่มือการใชง้าน ผลการ
พฒันาไดโ้ปรแกรมเรียกว่า RLCSim สามารถแสดงผลการ
ตอบสนองของกระแส แรงดนัไฟฟ้าในรูปของเส้นกราฟ เม่ือ
นําโปรแกรม  RLCSim  ไปทดลองใช้งานพบว่าสามารถ
แสดงผลการคาํนวณมีค่าถกูตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ โปรแกรม RLCSim  ท่ีมีการพฒันาโดยใช ้
GUI ของ MATLAB 2012a สามารถนาํไปใชส้าํหรับการศึกษา
และวิ เคราะห์ผลตอบสนองของวงจรอันดับสองของตัว
ตา้นทาน ตวัเหน่ียวนาํและตวัเกบ็ประจุ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3 การจาํลองแรงดนั )(tvR ของวงจร RLC แบบอนุกรม 

 

 
ภาพที่ 4 ผลการจาํลองแรงดนั )(tvL ของวงจร RLC แบบอนุกรม 

 

 
ภาพที่ 5 ผลการจาํลองแรงดนั )(tvC ของวงจร RLC แบบอนุกรม 
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ภาพที่ 6 ผลการจาํลองกระแส )(ti ของวงจร RLC แบบอนุกรม 

 

 
ภาพที่ 7 ผลการจาํลองกระแส )(tiR  ของวงจร RLC แบบขนาน 

 

 
ภาพที่ 8 ผลการจาํลองกระแส )(tiL ของวงจร RLC แบบขนาน 

 

 
ภาพที่ 9 ผลการจาํลองกระแส )(tiC ของวงจร RLC แบบขนาน 

 

 
ภาพที่ 10 ผลการจาํลองแรงดนั )(tv ของวงจร RLC แบบขนาน 

ประวตัิผู้วจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมมารถ ขาํเกล้ียง จบการศึกษาระดบั
ป ริญญา เ อ ก  สาข า ไฟ ฟ้ า ศึ กษ า  จ า ก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ ปี พ.ศ. 2552 สนใจงานวิจยั
ทางด้านการวิเคราะห์วงจรคล่ืนระนาบ
ไมโครเวฟโดยใช้หลักการของคล่ืน และ
การพฒันาการเรียนการสอนทางดา้นไฟฟ้า 
ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็และรวบรวมข้อมลู กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอน 10 คนและนักศึกษา 
104 คน จากท้ังหมด 4 สถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า
วิธีการสอนท่ีอาจารย์ใช้สอนส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยาย รูปแบบกิจกรรมของนักศึกษาเป็นการตอบคาํถาม เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิ
เป็นข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย สําหรับประเดน็ท่ีต้องการในการพัฒนามีดังนี ้ควรพัฒนาด้านส่ือการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ด้านเนือ้หาต้องการให้พัฒนาเพ่ือนาํไปประยกุต์ใช้งานได้  และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

คาํสําคญั: สภาพการเรียนการสอน  วศิวกรรมโทรคมนาคม   

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

การศึกษาสภาพการเรียนการสอนด้านวศิวกรรมโทรคมนาคมหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย 

Study of  Teaching and Learning Condition of  Telecommunication Engineering 
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1. บทนํา 
การศึกษาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศชาติและ

ส่งเสริมให้มนุษยเ์จริญเติบโต มีการพฒันาทางร่างกาย อารมณ์
และสติปัญญาให้สามารถอยูใ่นสังคม เหมาะสมกบัคาํว่า "คน
ไทยต้องเป็นคนเก่ง ดี มีสุข" [1] ซ่ึงครูหรือผูส้อนเป็นผู ้มี
บทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 นั้น กาํหนดไวใ้น
หมวด 4  แนวการจดัการศึกษา ตามมาตรา 22 ว่า "การจดัการ
ศึกษา ต้องยึดหลักผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้  และถือว่ าผู ้ เ รี ยน มีความสํ าคัญ ท่ี สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ" [2] แต่สภาพการจดัการศึกษา
ของไทยส่วนใหญ่ ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มท่ี ทั้งดา้น
วิชาการ หลกัสูตร เน้ือหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอน 
การศึกษายงัเป็นแบบท่องจาํ และเรียนวิชาชีพแบบแก่งแย่ง
แข่งขนัเพ่ือตวัเอง [3] 

การจัดการเ รียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ทางด้าน
วิศวกรรมโทรคมนาคม  ส่วนใหญ่มีเ น้ือหาเ ก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยีดา้นความถ่ีสูง ท่ีพบ
ไดว้า่มีความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง พ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีดังกล่าว ล้วนมาจากความรู้ ความเข้าใจในหลัก
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ [4]  ดงันั้น
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนในเน้ือหาสาระ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องมีการ
สํารวจถึงสภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนจริง 
โดยจะศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีอยูใ่นระบบการเรียนการสอน  เพ่ือ
รวบรวมขอ้มูล สําหรับการปรับปรุง แกไ้ข พฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรทางดา้นวศิวกรรมโทรคมนาคม  

จากความเป็นมาดงักล่าว คณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการ
ทํา วิ จัย เ ร่ื อ ง  สภาพการ เ รี ยนการสอนด้านวิ ศวกรรม
โทรคมนาคม หลักสูตรระดับปริญญาตรี  เน่ืองจากหัวข้อ
ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรไดรั้บการพฒันาต่อไป
ในอนาคต 

2.  วัตถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เ พ่ือศึกษาสภาพการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ ตนเอง 
อาจารย ์เน้ือหา ส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบการสอน ส่ือประกอบการ
สอน และการวดัผล 

2.3เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารยท่ี์มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง 

2.4 เพ่ือสํารวจความตอ้งการในการปรับปรุงและพฒันา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน 

3.  วิธีการดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนและ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจากมหาวิทยาลยัต่างๆ ไดแ้ก่ มจพ. มทร.
ลา้นนา มทร.สุวรรณภูมิ และสถาบันเทคโนโลยีประทุมวนั 
โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงแบ่งเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

3.1.1 อาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 10 คน 
3.1.2  นกัศึกษา จาํนวน 104 คน 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแยกเป็น 2 

ประเภทคือแบบสอบถามของนกัศึกษาและแบบสอบถามของ
อาจารย ์แต่ละประเภท แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

3.2.1 แบบสอบถามของนกัศึกษา มี 5 หวัขอ้คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนในเน้ือหา 
ส่วนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อ ตนเอง 

อาจารย  ์เน้ือหา ส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบการเรียน ส่ือ และ การ
วดัผล  

ส่วนท่ี 4 ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุง 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ  
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3.2.2  แบบสอบถามของอาจารย ์มี 5 หวัขอ้คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนในเน้ือหา  
ส่วนท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนของอาจารย ์
ส่วนท่ี 4. ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุง  
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ  

 ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญ 9 ท่านตรวจสอบและประเมินโดยใชค้่าเฉล่ีย แลว้
นาํไปหาความเช่ือมัน่ และอาํนาจการจาํแนกกบักลุ่มทดลอง 30 
คน (Try out) ไดค้่าความเช่ือมัน่ ท่ี 0.932 อาํนาจการจาํแนกมี
ค่าระหวา่ง 0.183 - 1.236  [6] 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดน้าํแบบสอบถามท่ีออกแบบจดัส่ง

ให้อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาท่ีไดผ้่านการศึกษารายวิชาดา้น
วิศวกรรมโทรคมนาคมมาแลว้ จาํนวน 4 มหาวิทยาลยั เพ่ือทาํ
การตอบแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดส่งกลบัมายงั
ผูว้จิยัเพ่ือวเิคราะห์ผลต่อไป 

3.4  การวเิคราะห์ผลและสถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS  
    3.4.1 ขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

– List) ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปออกมา
เป็นร้อยละ (Percentage) 

   3.4.2 ข้อคาํถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   3.4.3 ข้อคําถามท่ีเป็นแบบจัดอันดับ  (Ranking 
Question) ใช้วิธีการรวมค่าตัวแปร multiple response 
Frequency แลว้สรุปออกมาเป็นร้อยละ (Percentage) 

4. ผลของการวจิัย 

ผลของงานวิจยั ประกอบไปดว้ย2 ส่วน ส่วนแรกนาํเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของนกัศึกษา และ 
ส่วนท่ีสองเป็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
ของอาจารย ์

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของนักศึกษา 
4.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

- เพศของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมากท่ีสุด คือเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 89.4 ท่ีเหลือเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 10.6  

- นกัศึกษาส่วนใหญ่จบจากหลกัสูตร ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
70.2 ท่ีเหลือไดแ้ก่หลกัสูตร ม.6 คิดเป็นร้อยละ 29.8  

-นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนหลกัสูตร ค.อ.บ. คิดเป็นร้อยละ 
70.2 รองลงมาคือหลกัสูตร วศ.บ. คิดเป็นร้อยละ 26.9 และท่ี
เหลือคือ หลกัสูตร อส.บ. คิดเป็นร้อยละ 2.9 

- เกรดเฉล่ียส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบั 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 
54.9 รองลงมาคือ 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 35.3  และ ระดบั 
1.00- 2.00 กบั 3.01-4.00 มีจาํนวนเท่ากนัคือ ร้อยละ 4.9        

4.1.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการสอนในเน้ือหา 
- วิธีการสอนของอาจารยท่ี์ใช้มากท่ีสุดคือ การสอนแบบ

บรรยาย คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาไดแ้ก่การสอนแบบ ถาม-
ตอบ คิดเป็นร้อยละ 24.8 และวิธีการสอนท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือ 
รายงาน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอนคือ การตอบ
คาํถาม คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือการทาํแบบฝึกหัด คิด
เป็นร้อยละ 36.4 ส่วนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุดคือ การ
รายงานหนา้ชั้น คิดเป็นร้อยละ 0.6      

พฤติกรรมและความรู้สึกของนักศึกษาขณะท่ีเรียน ส่วน
ใหญ่ มีอาการ เฉยๆ  คิด เ ป็น ร้อยละ  5 0 .3  รองลงมา คือ 
กระตือรือร้น คิดเป็นร้อยละ 38.1 และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนอ้ย
ท่ีสุดคือเบ่ือหน่าย คิดเป็นร้อยละ 11.6 

เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีอาจารยใ์ชม้ากท่ีสุด
คือ  ข้อสอบแบบอัตนัย  คิดเป็นร้อยละ  72.6 รองลงมาคือ
ขอ้สอบปรนัย คิดเป็นร้อยละ 15.6 ส่วนขอ้สอบแบบเติมคาํ
อาจารยใ์ชน้อ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.5 
4.1.3 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อตนเอง 
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อตนเอง มีค่าคะแนน

เฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.05 – 4.65 โดยท่ีดา้นมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีค่า
มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.65 ส่วนดา้นการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
มีค่านอ้ยท่ีสุดคือ 4.05 
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ตารางที ่1 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อตนเอง 
รายการ X  S.D. 

เขา้เรียนตรงเวลา 4.50 0.724 
แต่งกายถูกระเบียบ 4.54 0.696 
ตั้งใจเรียน 4.42 0.797 
มีมนุษยส์มัพนัธ์ 4.65 0.604 
มีมารยาทในหอ้งเรียน 4.49 0.683 
จดบนัทึกการเรียนการสอน 4.43 0.798 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4.22 0.955 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.20 0.969 
คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติม 4.05 1.144 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 4.09 1.098 

รวมเฉล่ีย 4.36 0.20 

4.1.4 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารย ์
ตารางที ่2 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยผ์ูส้อน 

รายการ X  S.D. 
เขา้สอนตรงเวลา 4.88 .350 
คุณภาพของการเตรียมการสอน 4.78 .440 
ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีสอน 4.88 .360 
ความสามารถในการถ่ายทอด
เน้ือหา 

4.71 .552 

การควบคุมอารมณ์ 4.90 .327 
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 4.88 .360 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถาม 4.88 .386 
ใส่ใจผูเ้รียน 4.84 .421 
มีความยติุธรรม 4.91 .283 
รับผดิชอบงานหลงัการสอน 4.86 .353 

รวมเฉล่ีย 4.85 0.06 

ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่ออาจารยมี์ค่าคะแนน
เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.71 – 4.91 โดยท่ีดา้นมีความยติุธรรม มีค่า
มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.91 ส่วนดา้นการถ่ายทอดเน้ือหา มีค่านอ้ย
ท่ีสุดคือ 4.71 

4.1.5 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเน้ือหา 
ระดับความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อเน้ือหามีค่าคะแนน

เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.91 – 4.69 โดยท่ีดา้นความจาํเป็นของเน้ือหา
มีค่ามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.69 และระดับส่วนด้านการนําไป
ประยกุตใ์ชง้าน มีค่านอ้ยท่ีสุดคือ 2.91   
 

ตารางที ่3 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อเน้ือหา 
รายการ X  S.D. 

ความจาํเป็นของเน้ือหา 4.69 0.712 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมชดัเจน 3.23 1.151 
ความยาก-ง่ายเหมาะสม 3.09 1.044 
มีแหล่งขอ้มูลคน้ควา้เพิ่มเติม 2.99 1.075 
การนาํไปประยกุตใ์ชง้าน 2.91 1.142 

รวมเฉล่ีย 3.38 0.74 

4.1.6 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในการเรียน 
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในการเรียน 
รายการ X  S.D. 
แสงสวา่งเพียงพอ 4.59 0.691 
อากาศถ่ายเทสะดวก 4.50 0.737 
อุปกรณ์การสอนทนัเหมาะสม 4.53 0.723 
เกา้อ้ี-โต๊ะ นัง่สบาย 4.53 0.710 
สภาพหอ้งโดยรวมเหมาะแก่การเรียน
การสอน 

4.53 0.710 

รวมเฉล่ีย 4.54 0.03 

ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ิงอาํนวยความสะดวก
ในการเรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.50 – 4.59 โดยท่ีดา้น
แสงสว่างเพียงพอ มีค่ามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนดา้น
อากาศถ่ายเทสะดวกมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ 4.50 

4.1.7 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ
การเรียนการสอน 
ตารางที่ 5 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน 

รายการ X  S.D. 
วธีิการสอนเหมาะสม 3.12 1.152 
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหวา่งเรียน 2.86 1.047 
ระยะเวลาในการเรียนเหมาะสม 3.09 1.116 
กิจกรรมระหวา่งเรียนเหมาะสม 2.95 1.074 
รูปแบบการเรียนการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3.06 1.105 

รวมเฉล่ีย 3.01 0.11 

ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการ
สอนมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.86  – 3.12  โดยวิธีการสอน
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เหมาะสม มีค่ามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 3.12 และดา้นการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมระหวา่งเรียนมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ2.86 

     4.1.8 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อส่ือ
ประกอบการสอน 

ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือประกอบการเรียน
การสอนมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 2.67  – 2.97  โดยท่ีดา้น
ส่ือการสอนมีปริมาณเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน มีค่ามากท่ีสุด 
ท่ีค่าเฉล่ีย 2.97 ส่วนดา้นความหลากหลายของส่ือประกอบการ
สอนมีค่านอ้ยท่ีสุดคือ2.67 
ตารางที่  6  ระดับความคิด เ ห็นของนัก ศึกษา ท่ี มี ต่อ ส่ือ
ประกอบการสอน 

รายการ X  S.D. 
ส่ือการสอนมีปริมาณเหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน 2.97 1.161 
ส่ือประกอบการสอนมีคุณภาพดี 2.90 1.048 
ความหลากหลายของส่ือประกอบการสอน 2.67 1.019 
ส่ือประกอบการสอนมีความน่าสนใจ 2.82 1.095 
ส่ือประกอบการสอนส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 2.81 1.080 

รวมเฉลีย่ 2.83 0.11 

4.1.9 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการวดัผล 
ตารางที ่7 ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการวดัผล 

รายการ X  S.D. 
ขอ้สอบครอบคลุมวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 4.57 .635 
ความยากง่ายของขอ้สอบ 4.56 .666 
ความหลากหลายของรูปแบบขอ้สอบ 4.51 .750 
วธีิการวดัผลหลากหลาย 4.49 .812 
ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชง้านได ้ 4.45 .774 

รวมเฉล่ีย 4.52 0.05 

ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการวดัผล มีค่าคะแนน
เฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.45  – 4.57  โดยท่ีดา้นขอ้สอบครอบคลุม
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม มีค่ามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.57 ส่วน 
ดา้นผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชง้านได ้มีค่านอ้ยท่ีสุด
คือ 4.45 

4.1.10 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
ส่ิงท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงมากท่ีสุดคือ เน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 

35 รองลงมาคือส่ือประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และ
รูปแบบการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ส่วนดา้นผูส้อน

และส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ไม่ตอ้ง
ปรับปรุง 

ผู้เรียน
15.5% ผู้สอน

0.0%

เนื้อหา
35.0%

ส่ิงอํานวย
ความสะดวก

0.0%

รูปแบบการ
สอน

20.4%

ส่ือ
28.2%

การวัดผล
1.0%

ภาพท่ี 1 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามอาจารย์ 
4.2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

- ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบวา่อาจารยส่์วนใหญ่
จบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ 
ระดบัปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 40  

- ตาํแหน่งวิชาการ อาจารยมี์จาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 60 รองลงมาคือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์คิดเป็นร้อยละ 30  

- ประสบการณ์ท่ีสอน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5-10 ปี และ มากกวา่ 
15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาอยู่ท่ี  ตํ่ากว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 20 

4.2.2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนเน้ือหา 
- วิธีการสอนแบบบรรยายมีการใชม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

32.3 รองลงมาคือการสอนแบบถามตอบ คิดเป็นร้อยละ 25.8 
และวิธีการท่ีใช้น้อยท่ีสุดคือ การสอนแบบทดลอง กิจกรรม
กลุ่ม และสาธิต คิดเป็นร้อยละ 3.2 

- ส่ือท่ีใชใ้นการสอนมากท่ีสุดคือกระดาน คิดเป็นร้อยละ 
30.3 รองลงมาคือเอกสารการสอน คิดเป็นร้อยละ 24.2  ส่วน
ส่ือท่ีไม่มีการใชเ้ลยคือ ชุดสาธิต 

- กิจกรรมของนกัศึกษาระหวา่งเรียนท่ีมีมากท่ีสุดคือการ
ตอบคาํถาม คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือการทาํแบบฝึกหัด
คิดเป็นร้อยละ 23.3 และกิจกรรมท่ีมีนอ้ยท่ีสุดคือการทดลองคิด
เป็นร้อยละ 1 
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- พฤติกรรมของผูเ้รียนขณะท่ีเรียนส่วนใหญ่มีอาการ
กระตือรือร้น คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือเฉยๆ คิดเป็นร้อย
ละ 40 และนอ้ยท่ีสุดคือเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 10 

- เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีใช้มากท่ีสุดคือข้อสอบแบบ
อตันัย คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาคือขอ้สอบแบปรนัย คิด
เป็นร้อยละ 15.4 และน้อยท่ีสุดคือขอ้สอบแบบเติมคาํ คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 

4.2.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
- ผูส้อนส่วนใหญ่มีการกาํหนดวตัถุประสงคบ์างส่วน คิด

เป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือมีครบ ร้อยละ 20 และไม่มีการ
กาํหนดเลยคิดเป็นร้อยละ 10 

- เอกสารประกอบการสอนส่วนใหญ่ผูส้อนมีบางส่วน คิด
เป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือมีครบ คิดเป็นร้อยละ 10 

- ส่ือประกอบการสอนผูส้อนทั้งหมด มีบางส่วน 
- ตาํราหนงัสือและเอกสารอา้งอิงผูส้อนทั้งหมดมีบางส่วน 
- แบบทดสอบท่ีใชท้ั้งหมดเป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเอง 
- ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียนมีบา้งบางคร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 90 และมีทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10 
- ความจาํเป็นและความสําคญัในการเรียนดา้นวิศวกรรม

โทรคมนาคม มีความจาํเป็นคิดเป็นร้อยละ 80 และไม่แน่ใจคิด
เป็นร้อยละ 20 

- ความรู้ความสามารถของผูส้อนในดา้นเน้ือหาดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 70 และ ดี คิดเป็นร้อยละ 30 

4.2.4  ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพ่ือพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- ควรปรับปรุงดา้นส่ือการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70 

รองลงมาคือ เน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 30 
- ส่ือ ท่ี เหมาะสมกับเ น้ือหา  มากท่ี สุดคือ  โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ เอกสารการสอน คิดเป็นร้อยละ 40 
รองลงมาคือชุดสาธิตและเพาเวอร์พอยตคิ์ดเป็นร้อยละ 10 

- แบบทดสอบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา คือขอ้สอบแบบอตันยั 
- วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา มากท่ีสุดคือการสอน

แบบถามตอบ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ การสอนแบบ 
ทดลองคิดเป็นร้อยละ 40 และสุดทา้ยคือ แบบอภิปราย คิด

เป็นร้อยละ 10 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

การ ศึกษาสภาพการ เ รี ยนการสอนด้านวิ ศวกรรม
โทรคมนาคม  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จากกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาจาํนวน 114 คน พบวา่เน้ือหา ส่ือการ
สอน และรูปแบบการสอน เป็นส่ิงท่ีตอ้งการปรับปรุงมากท่ีสุด 
โดยเนน้ให้สามารถนาํเน้ือหาท่ีเรียนไปประยุกตใ์ชง้านได ้ส่ือ
การสอนควรมีความหลากหลาย และจดัรูปแบบการเรียนการ
สอนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมากข้ึน 

ขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรพฒันาเน้ือหา
ดา้นการออกแบบวงจรความถ่ีสูงไมโครเวฟให้ผูเ้รียน เรียนจบ
แลว้สามารถประยกุตใ์ชง้านจริงได ้ 

พฒันาส่ือการสอนประเภทโปรแกรมจาํลอง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบเน้ือหาดา้นการวิเคราะห์วงจร
ความถ่ีสูง 

พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยการเน้นกิจกรรมการ
สอนให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมระหว่างเรียนโดยการถาม-ตอบ
หรือทาํกิจกรรมจากส่ือการสอน 
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บทคดัย่อ 

บทความนีน้าํเสนอการแก้ไขปัญหาทักษะด้านโปรแกรมของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ 
โดยการปรับปรุงวิธีการเขียนโปรแกรมแบบภาพกราฟิกและรูปแบบการสอน เพ่ิมจุดตรวจสอบผลการทดลองและมอบหมายงานใน

รูปแบบการสร้างโครงงานย่อยตามหัวข้อการเรียน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพิจารณาจากค่า GPA ของรายวิชา ก่อนการ
ปรับปรุงในภาคการศึกษา 1/2554 เทียบกับหลังการปรับปรุงในภาคการศึกษา 1/2555 พบว่าสูงขึน้จาก 2.38 เป็น 3.41 ภายใต้การ
แบ่งคะแนน เกณฑ์การตัดเกรด วิธีการตรวจรายงานและวิธีการสอบประเมินผลในลักษณะเหมือนกัน นอกจากนีผ้ลการประเมิน 
การสอนของวิชายงัมีค่าสูงขึน้เฉล่ียจาก 3.65 เป็น 4.55 

คาํสําคญั: ไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ 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. 

การเพิม่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาปฏิบัตกิารไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ  
โดยการปรับปรุงรูปแบบการเขยีนโปรแกรม   

Improvement in Learning Achievement of Microprocessor and Interfacing 
Laboratory by Refining Programming Strategies 

วิโรจน์  องอาจ1,   พัชรี  ชูชาติ2 และวนัชัย  วนรัตน์วิจิตร3 

1,2,3ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1wirotea@kmutnb.ac.th   2pccc@kmutnb.ac.th   3wanchaiw@kmutnb.ac.th  
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1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
เม่ือสถานประกอบการมีความตอ้งการวิศวกรท่ีมีความรู้

ทางวิชาการและการปฏิบติังานในระดบัปฏิบติังานจริงไดเ้ช่น 
งานด้านอิเล็กทรอนิกส์กาํลัง วิศวกรต้องสามารถออกแบบ 
และใชง้านไมโครโปรเซสเซอร์ เพ่ือเช่ือมต่อควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได ้รูปแบบการเรียนรู้ดา้นไมโครโปรเซสเซอร์ 
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพ่ือให้ผูเ้รียนประยุกต์งานได้และ 
สร้างเสริมการฝึกทกัษะในทางปฏิบติั  การพฒันารูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีมีเฉพาะทฤษฎีอย่างเดียวพฒันาสู่การใช้โปรแกรม
จาํลองการทาํงานของไมโครโปรเซสเซอร์ ภาคปฏิบัติจาก
รูปแบบทดลองตามขั้นตอนใบงานพฒันาสู่การใชรู้ปแบบการ
ลงมือปฏิบติัจริง วิชาไมโครโปรเซสเซอร์เปิดสอนในหลกัสูตร 
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิชาปฏิบัติการไมโครโปร เซส เซอ ร์และการ เ ช่ือม ต่อ           
(รหัส 342356) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.
2552) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มีวตัถุประสงคร์ายวิชา
คือการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานและเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์พ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุมการทาํงานของ
อุปกรณ์ภายนอก การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์เพ่ือใชใ้น
งานควบคุมแบบดิจิตอล [1]  จากงานวิจยัการสร้างชุดการสอน
วชิาไมโครโปรเซสเซอร์พบวา่ ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นวชิาท่ีมี
ความซับซ้อน   การสอนให้มี คุณภาพต้องมีชุดการสอน
ประกอบการสอนท่ีช่วยให้ผู ้เ รียนได้รับความรู้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์ งานวิจยัดงักล่าวมุ่งเนน้การออกแบบใบความรู้  
ใบงานและตวัช้ินงานทางดา้นฮาร์ดแวร์ [2]  งานวิจยัการสร้าง
และหาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์วิชา 
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์ มุ่งเน้นการพฒันาสร้างชุด
ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์และใบงาน ผลการวิจยัผูเ้รียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนด้วยชุดทดลอง สามารถ
นาํไปใชใ้นการเรียนการสอน ให้บรรลุความมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนไดดี้  

จากงานวิจยัท่ีไดก้ล่าวถึงพบวา่ การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในวิชาปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นการเพ่ิมทกัษะ
การเรียนรู้ดา้นฮาร์ดแวร์ การลดความยุง่ยากการต่อวงจร แต่ละ

งานวิจัยไม่ได้นําเสนอวิธีการปรับปรุงรูปแบบการเขียน
โปรแกรมหรือการพฒันาดา้นซอฟตแ์วร์ ท่ีเป็นเคร่ืองมือหลกั
ของการเรียนดา้นน้ีและเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีสําคญัมาก 
ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถพฒันางานเพ่ือควบคุมการทาํงานของ
ฮาร์ดแวร์ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวไ้ด้  จากสภาพปัญหาการ
เรียนดา้นไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ  พบวา่ผูเ้รียนมี
ปัญหาเร่ืองทกัษะการเขียนโปรแกรมเช่น การเขียนโปรแกรม
ดว้ยภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาซี เพ่ือแกไ้ขปัญหาเร่ืองทกัษะ
การเขียนโปรแกรมและลดความยุง่ยากการแปลงภาษาหรือ การ
คอมไพเลอร์ การลดขั้นตอนการเช่ือมต่อและการถ่ายโอน
ข้อมูล  เข้า สู่หน่วยความจํา  การพัฒนารูปแบบการเขียน
โปรแกรมควบคุมและใช้งานร่วมกับไมโครโปรเซสเซอร์    
โดยใชก้ารเขียนโปรแกรมแบบภาพ (Graphical User Interface) 
หรือการโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming) 
แทนการเขียนโปรแกรมแบบ ขอ้ความ (Static Text Code)  

ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและสร้างชุดสาธิตเพ่ือประกอบการสอน
วิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ โดยใชเ้ทคโนโลยี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล STM32 ด้านซอฟต์แวร์ใช ้
RaipSTM32 Blockset ท่ีใชง้านร่วมกบัโปรแกรม Matlab ซ่ึง
เป็นโปรแกรมท่ีผูเ้รียนด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง      
ใช้ประกอบการ เ รี ยน รู้  วิช าการขับ เค ล่ือนด้วยไฟฟ้ า
กระแสสลบัและการควบคุมดว้ยไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ วิชาการ
ประยุกตใ์ชอิ้เล็กทรอนิกส์กาํลงั  การออกแบบใบงานท่ีใชง้าน
ร่วมกับชุดสาธิต เพ่ือทดลองการควบคุมข้อมูลในระดับบิต  
ทดลองควบคุมชุดแสดงผล  ไดโอด เป ล่งแสง  7  ส่ วน            
การแสดงผลดว้ย Dot Matrix การแสดงผลโมดูล LCD         
การควบคุม Stepping Motor และการควบคุมมอเตอร์          
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) สร้างชุดทดลอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32  2) สร้างใบงานการประยกุตใ์ช้
ชุดทดลองกบัอุปกรณ์เช่ือมต่อชนิดต่างๆ 3) การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการ
เช่ือมต่อ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  
จาํนวน 80 คน ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2555 ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ    
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2. การพฒันาเคร่ืองมอืและการดาํเนินการวจิัย 

2.1 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  
ผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ

สอนวิชาปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ดงัน้ี การวิจยัเร่ืองการ
สร้างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์ ผลการวิจยั
ปรากฏว่า  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เท่ากบั 82.29 / 80.35 การสอนวิชา
ไมโครโปรเซสเซอร์ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีมีความยากในการเรียนรู้ 
จึงควรท่ีจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบการสอน โดยเร่ิมจาก
การแยกยอ่ยและจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาอยา่งเหมาะสม  การจดัให้
มีกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนในระดบัมาก เพราะเป็นรายวิชาท่ีมีการปฏิบติั
ชดัเจน และมีจุดดอ้ยคือการใชว้ิธีสอบปลายภาครวมทุกหน่วย
การเรียนในคร้ังเดียวทาํใหไ้ม่สามารถตรวจปรับตามหวัขอ้การ
เรียนรู้ [3]  จากงานวิจยัการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
วิชาปฏิบติัการวงจรไฟฟ้าโดยการปรับเอกสารและรูปแบบการ
สอนพบว่าเทคนิคการเพ่ิมจุดตรวจผลการทดลองของอาจารย์
ผูส้อนจะทาํให้เกิดการตรวจปรับความเข้าใจท่ีถูกต้องของ
ผูเ้รียน เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน [4] จาก
รายละเอียดการจดัทาํ มคอ.3 ของรายวิชา หมวดท่ี 7 ดา้นการ
ประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา ผูส้อนได้
ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
รายวิชา ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ โดยการ
สอบถามนักศึกษาและการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลงัการออกผล 
การเรียนรายวชิา    การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมดาํเนินการ
ดงัน้ี  ก) การทวน การสอบและการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น ข) ผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบขอ้สอบ วิธีการให้คะแนน
สอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมของคณะกรรมการวิชาการ
ของภาควิชาสาขาวิชา ค) การดาํเนินการทบทวนและวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาจากผลการประเมินและ   

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา โดยมีการวางแผน
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมาก
ข้ึน เช่น การปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี ตามขอ้เสนอแนะและ  
ผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ  การเปล่ียนหรือสลบั
อาจารยผ์ูส้อน  

2.2 การปรับปรุงเคร่ืองมือด้านการโปรแกรม 
จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ พบวา่ปัญหาดา้น

ทักษะการเขียนโปรแกรมขอ้ผูเ้รียนท่ีมีความถนัดไม่เท่ากัน 
ทกัษะการป้อนขอ้มูลโดยการพิมพแ์ละปัญหาดา้นภาษาองักฤษ
ทาํให้ผูเ้รียนไม่ประสบความสําเร็จในการทาํใบงานหรือการ
สอบย่อยให้สําเร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไวไ้ด  ้ การแกปั้ญหา
โดยการปรับปรุงวิธีการป้อนขอ้มูลของโปรแกรมจากตวัอกัษร  
เป็นการป้อนขอ้มูลเชิงสัญลกัษณ์หรือภาพ   โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
ติดตั้งบนโปรแกรม Matlab แปลงภาพให้เป็นขอ้มูลท่ีใชก้บั
ไมโครโปรเซสเซอร์ วธีิดงักล่าวเป็นแนวความคิดการออกแบบ 
RapidSTM32 Blockset เพ่ือพฒันาระบบสมองกลฝังตวัแบบ
กราฟิกและสร้างอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอน      
วิชาระบบควบคุมอตัโนมติัและโครงงานทางวิศวกรรม  [5]    
ท่ีช่วยผูเ้รียนไม่จาํเป็นตอ้งมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
การใชง้านตวัคอมไพล์เลอร์ไฟล ์และการถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่
หน่วยความจาํของไมโครคอนโทรลเลอร์   โดย RapidSTM32  
มีฟังกช์นัคอมไพลค์าํสั่งและทาํการแปลงไฟลเ์ป็นภาษาเคร่ือง
ก่อนทาํการถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ
อตัโนมติั ทาํให้สะดวกและลดความยุ่งยากของผูเ้รียนลงได ้
การเลือกใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ชุด FiO Boards 
และ RapidSTM32 Blockset ผูเ้รียนสามารถพฒันางานใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนไดโ้ดยการแกไ้ขโปรแกรมภาษาซีไดเ้ช่นกนั  

2.3 การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้   
การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้จากรูปแบบเดิมท่ีสอนแบบ

บรรยายประกอบการสาธิตการเขียนโปรแกรม  และให้ผูเ้รียน
ปฏิบติัตามขั้นตอนของใบงาน งานวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารเรียนรู้
แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดยใช้
แนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  ท่ีเน้นหลกัการจดั
กิจกรรมสนับสนุนกระตุ้นความคิด  มอบหมายงานท่ีไม่
ซับซ้อน  ใช้วิธีการสร้างแบบง่าย ใช้เวลาการทําน้อยและ

168

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TTE09 

งบประมาณจาํนวนจาํกดั ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้เม่ือลงมือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง การทาํโครงงานช่วยให้เกิดการเรียนรู้ จากองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ในดา้น 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์การทาํกิจกรรม
ของโครงงาน  2) การรู้จักการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน
สมาชิก และการอธิบายทาํความเข้าใจให้แก่สมาชิกในกลุ่ม     
3) การรู้จกัการแบ่งงานเป็นกลุ่ม  4) การรู้จกัการคน้ควา้ สืบคน้ 
เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทาํโครงงาน การกาํหนด
เง่ือนไข ขอบเขตโครงงานท่ีชัดเจน มีตวัแปรท่ีจะศึกษาและ
ทดสอบประสิทธิภาพของช้ินงาน  

2.4 การปรับปรุงใบงานตามรูปแบบการเขียนโปรแกรม 
จากรูปแบบการเรียนปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์และ

การเช่ือมต่อ ผูเ้รียนเขียนโปรแกรมภาษาซี (.c) ป้อนคาํสั่งเป็น
ชุดคาํสั่งภาษาองักฤษ  ก่อนทาํการคอมไพล์เลอร์ไฟล์ให้เป็น
ไฟลร์ะดบัภาษาเคร่ืองหรือแมชชีนโคด้ (.hex)  

 

 
ภาพที ่1 : ตวัอยา่งโปรแกรมท่ีใชเ้ขียนภาษาซี 

 
เม่ือไดไ้ฟล์แมชชีนโคด้ แลว้สามารถนาํไปใชจ้าํลองการ

ทาํงานบนโปรแกรมโปรติอุส หรือทาํการถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรมแฟลชเมจิก ทาํใหข้ั้นตอน
ทดลองมีความยุง่ยาก จากแนวคิดการออกแบบ RapidSTM32 
Blockset เ พ่ือให้ขั้ นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาพและ
คอมไพล์เลอร์ไฟล์  การถ่ายโอนข้อมูล  ดํา เนินการผ่าน
โปรแกรม Matlab แสดงในภาพท่ี 2   

 

Ready to STM32
Embedded Board

 
ภาพที ่2 : การออกแบบ RapidSTM32 Blockset 

 

หลกัการ RapidSTM32 Blockset เร่ิมตน้จากการเขียน
โปรแกรมควบคุมผา่น Simulink ของโปรแกรม Matlab ซ่ึง
ชุดคาํสั่งเป็นลกัษณะของบล็อกภาพคาํสั่ง ใชก้ารเช่ือมต่อโยง
คาํสั่งต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์ภาพ ขั้นท่ีสองใช้ฟังก์ชันแปลง
ชุดคาํสั่งจากบลอ็กภาพเป็นภาษาซี ขั้นท่ีสามเป็นการใชฟั้งกช์นั
คอมไพเลอร์จากโปรแกรม  Keil  แปลงไฟล์ภาษาซีเป็น
ภาษาเคร่ืองท่ีใช้กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ขั้นสุดทา้ย  
ทาํการถ่ายโอนขอ้มูลแบบอตัโนมติัเขา้สู่  FiO Board 

 

 
ภาพที ่3 : ตวัอยา่งคาํสัง่ แบบกราฟิกดว้ยโปรแกรม Matlab 

    
      ตวัอย่างโปรแกรมส่งขอ้มูลลอจิก ‘1’ ออกท่ีขา A1 ของ 
FiO Board โดยบล็อกคาํสั่งหมายเลข 1-3 ทาํหนา้ท่ีกาํหนด
คุณสมบติัการติดต่อระหวา่ง FiO Board กบัโปรแกรม Matlab 
บล็อก Logic ทาํหน้าท่ีกาํหนดค่าลอจิก ‘1’ บล็อก Convert    
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ทาํหน้าท่ีเปล่ียนชนิดขอ้มูลจากค่าคงท่ีเป็นขอ้มูล Unsigned 
Integers ขนาด 8 bit บลอ็ก Host HID Send ทาํหนา้ท่ีส่งขอ้มูล
ผา่นตวัแปร D1 และกาํหนดการส่งสัญญาณออกท่ีขา A1 ของ 
ไมโครคอนโทรเลอร์STM32 และบลอ็กTarget HID Receive 
ทาํหนา้ท่ีกาํหนดการส่งขอ้มูลใหก้บัชุดทดลอง FiO Board  

3. ผลการวจิัย 

3.1 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32  
ชุดทดลองออกแบบให้ทดลองควบคุมขอ้มูลในระดบับิต 

การทดลองควบคุมชุดแสดงผล 7-Segment ทดลองแสดงผล
ดว้ย Dot Matrix การทดลองแสดงผล LCD ทดลองควบคุม 
Stepping Motor และการทดลองควบคุมมอเตอร์ 

 
ภาพที ่4 : ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 

3.2 การทดลองใบงานและการประยุกต์ทาํโครงงาน 

 
ภาพที ่5: ตวัอยา่งการทดลองใบงาน 

 

การทดลองใบงานแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2 คน บนัทึกผลและ
สรุปการทดลองและส่งรายผลการทดลองทุกคร้ังท่ีทดลองเม่ือ
ทดลองจบหัวข้อจะเ ป็นการประยุกต์ทําโครงงาน  เ ช่น          
การควบคุมสเต็ปป้ิงมอเตอร์ โดยกลุ่มผูเ้รียนสร้างโครงงาน

ควบคุมการทาํงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบ GUI ของ
โปรแกรม Matlab เม่ือจบการเรียนกลุ่มผูเ้รียนไดน้าํโครงงาน
มาพฒันาต่อเป็นปริญญานิพนธ์ได ้

 

 
ภาพที ่6: โครงงานควบคุมสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 

3.3 การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาปฏิบัติการ
ไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อ 

การประเมินผลผูส้อนดาํเนินการภายใต  ้การจัดการของ
คณะวชิา โดยใชแ้บบประเมินมาตรฐาน ท่ีใชเ้หมือนกนัทั้งคณะ 
แสดงดังภาพท่ี 7 นักศึกษาเขา้ประเมินผ่านระบบฐานขอ้มูล
ของมหาวทิยาลยั  

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวชิา 342356 ช่ือวชิา Microprocessors and Interfacing Laboratory ตอน 1, 2, 3 

สอนโดยอาจารย์ WWR, PCC, WRA นักศึกษาทั้งหมด 80 คน  

ด้านแผนการสอนและอุปกรณ์การสอน Mean S.D. 
แผนการสอนครบถว้น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 4.55 0.76 
เอกสาร และตาํราประกอบการสอนมีความเหมาะสม 4.49 0.76 
อุปกรณ์ และส่ือประกอบการสอนมีความเหมาะสม 4.47 0.79 
ด้านอาจารย์ผู้สอน Mean S.D. 
ความรู้ และความสามารถของผูเ้รียน 4.67 0.47 
การตรงต่อเวลา และเขา้สอนโดยสมํ่าเสมอ 4.61 0.72 
ภาษาท่ีใชมี้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย 4.51 0.61 
บุคลิกภาพ และการวางตวัมีครามเหมาะสม 4.53 0.76 
ด้านวธีิการสอน Mean S.D. 
ปริมาณเน้ือหาท่ีสอนสอดคลอ้งกบัแผนการสอน 4.57 0.73 
วิธีและเทคนิคในการสอนมีการบูรณาการอยา่งเหมาะสม 4.51 0.76 
การซกัถามมีอยา่งสมํ่าเสมอและผูส้อนตอบคาํถามไดช้ดัเจน 4.49 0.76 
การวดัและเกณฑก์ารประเมินผลมีความเหมาะสม 4.51 0.76 
ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ Mean S.D. 
ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทั้งความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี 4.53 0.76 
ผูส้อนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.63 0.52 

เฉลีย่รวม 4.55 0.70 

ภาพที ่7 : แบบประเมินการสอน 
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ปีการศึกษา  1/2554 ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ทําการ
ประเมินผลการเรียนผา่นระบบฐานขอ้มูล ดงันั้นค่าตารางระดบั
เกรดของ 1/2554 เปรียบเทียบกบั 1/2555 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1: จาํนวนนกัศึกษาหน่วยเป็นร้อยละท่ีผลการเรียนระดบัต่างๆ 
GRADE 1/2554 )ก่อน(  1/1555 )หลัง(  

A - 35.62% 
B+ 8.11% 27.40% 
B 14.86% 24.66% 

C+ 21.62% 8.22% 
C 55.41% 4.11% 

D+ - - 
D - - 
F - - 

GPA 2.38 3.41 

 
ปีการศึกษา 1/2555 ใชก้ารประเมินผลการเรียนผ่านระบบ

ฐานขอ้มูลของมหาวทิยาลยั ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
ช่ือวชิา MICROPROCESSORS AND INTERFAC รหสัวิชา  342356 
จาํนวน 2 หน่วยกิต ตอนท่ี 1,2,3 จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 80 คน 
อาจารยผ์ูส้อน พชัรี ชูชาติ, วโิรจน์  องอาจ 

สถติทิี่วดั ค่าสถติิ 

1. คะแนนเฉล่ีย (Mean) 79.73 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 10.55 
3. คะแนนตํ่าสุด (Minimum) 56.00 
4. คะแนนสูงสุด (Maximum) 99.00 
5. Class GPA 3.41 

 

ระดบัเกรด ช่วงคะแนน จาํนวนคน ร้อยละ 

A 88 – 100 26 32.50 
B+ 77 – 84.99 20 25.00 
B 68 – 76.99 18 22.50 

C+ 62 – 67.99 6 7.50 
C 55 – 61.99 3 3.75 

D+ 47 – 54.99 0 0.00 
D 35 – 46.99 0 0.00 
F 0 – 34.99 0 0.00 

รวม 73 91.25 
I  7 8.75 

อ่ืนๆ  0 0.00 
รวมทั้งหมด 80 100.00 

ภาพที ่8: ผลการตดัเกรด 1/2555 

การตัดเกรดผ่านระบบตัดเกรดของมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น
โปรแกรมแบบ T-Score  

5. สรุปผลการวิจัย   
งานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาปฏิบัติการ

ไมโครโปรเซสเซอร์และการเช่ือมต่อโดยการปรับปรุงรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมเน้น ท่ีการแก้ไขปัญหาทักษะด้านเขียน
โปรแกรมของนกัศึกษาในวิชาปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์
และการเช่ือมต่อ โดยการปรับปรุงวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ
ภาพกราฟิกแทนชุดคาํสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการ
ออกใบงานและปรับปรุงรูปแบบการสอน เพ่ิมจุดตรวจสอบผล
การทดลอง และมอบหมายงานในรูปแบการสร้างโครงงานยอ่ย
ตามหวัการเรียน การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพิจารณาจากค่า 
GPA ของรายวิชา ก่อนการปรับปรุงในภาคการศึกษา 1/2554 
เทียบกับหลังการปรับปรุงในภาคการศึกษา 1/2555 พบว่า
สูงข้ึนจาก 2.38 เป็น 3.41 ภายใตก้ารแบ่งคะแนน เกณฑก์ารตดั
เกรด วิธีการตรวจรายงานและวิธีการสอบประเมินผลใน
ลกัษณะเหมือนกนั นอกจากน้ีผลการประเมินการสอนของวิชา
ยงัมีค่าสูงข้ึนเฉล่ียจาก 3.65 เป็น 4.55 เม่ือผูเ้รียนผ่านการเรียน
สามารถพฒันาโครงงานยอ่ยเป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ได ้

6. เอกสารอ้างองิ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เร่ือง HMI/ SCADA ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกอบรม ซ่ึง

ประกอบด้วย คู่มือวิทยากร คู่มือผู้ เข้าฝึกอบรม ชุดทดลอง HMI/SCADA ส่ือการสอนแบบฝึกหัด จากน้ันจึงนาํไปทดลองเพ่ือหา
ประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ช้ันปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ปีการศึกษา 2/2555  จาํนวน 17 คน ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม พบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ท่ี
สร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 81.03/82.82  ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังสมมติฐานไว้ท่ี 80/80  และการวิเคราะห์ข้อมลูหาค่าระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียระดับ 4.30  ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

Abstract 

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 

 
 
 

 
 

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม HMI/SCADA 

The Construction and Efficiency Validation  
of the HMI/SCADA Training Package 

อิศรา โตอดิเทพย์  และพูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์ 
  

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

issaraboat@hotmail.com  
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1. บทนํา 
ปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัติ  มีบทบาทมากในงาน

อุสาหกรรมการผลิตช่วยอาํนวยความสะดวก และ      มีความ
ปลอดภัย สูง  ต่อผู ้ควบคุมเค ร่ืองจักรในการผลิต   และ
เทคโนโลยีควบคุมท่ีทันสมัย  มีความสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบและควบคุม ระหว่างผูใ้ชง้านกบัเคร่ืองจกัรในการ
ผลิตทางดา้นอุตสาหกรรม ดงันั้นระบบตรวจสอบและควบคุม
กระบวนการทางอุตสาหกรรม (HMI/SCADA , Human-
Machine Interface / Supervisory Control And Data 
Acquisition)  เป็นระบบท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นส่ือกลางในการ รับ
และส่งขอ้มูล ระหว่างผูใ้ชง้านกบัระบบอตัโนมติั  เป็นระบบ
ตรวจสอบและควบคุมการทาํงานท่ีให้ผลตอบสนองโดยทนัที 
ขอ ง ร ะบบควบ คุม ใน อุ ตส าหกร รมก า รผ ลิ ต  ร ะบบ 
HMI/SCADA จึงเป็นท่ีนิยมและใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย 

เม่ือระบบ HMI/SCADA เป็นท่ีนิยมและมีการใชง้านอยูใ่น
ทุกอุตสาหกรรมสมยัใหม่ แต่ผูป้ฏิบติังานควบคุมเคร่ืองจักร 
และผู ้ เ ขี ยนโปรแกรม  รวมไป ถึ งผู ้ ท่ี สนใจ ในระบบ 
HMI/SCADA พบวา่เกิดปัญหา            การฝึกอบรม ไม่มีคู่มือ
ฝึกอบรมและชุดทดลองสําหรับการศึกษาทาํความเขา้ใจ ผูเ้ขา้
ฝึกอบรมไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจวิธีการรับและส่งขอ้มูลระหวา่ง
อุปกร ณ์ภายนอกกับระบบควบ คุมกระบวนการทา ง
อุตสาหกรรม ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางการสร้างและ      หาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เช่น 
ป่ินรัตน์ นวชาตธาํรง [1] ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
และชุดฝึกอบรม เร่ือง การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ทกัษะการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ นาํชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน โดยทาํแบบทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรมและทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฝึกอบรม พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.38/92.92 สูงกว่า
เกณฑ ์80/80 ตามท่ีกาํหนดไว ้

นอกจากน้ี วชัรพงษ ์ไชยเจริญ [2]  การพฒันาหลกัสูตรและ
ชุดฝึกอบรมช่างติดตั้ งสายใยแก้วนําแสงระดับพ้ืนฐานงาน
ออกแบบไฟฟ้าส่ือสาร  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทั 
อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด จาํนวน 17 คน พบว่ามี

ประสิทธิภาพ 87.06/87.84 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามท่ี
กาํหนดไว ้

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดสร้างชุดฝึกอบรม HMI/SCADA 
ซ่ึงมีการสร้างคู่มือฝึกอบรมและชุดทดลอง HMI/SCADA โดย
มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกับการใช้งาน     ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
สามารถศึกษาและฝึกทดลองตามคู่มือฝึกอบรม ใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจาํลองการทาํงาน    โดยป้อนค่าสัญญาณ แอนะล็อก 
อินพุต , แอนะล็อก เอาต์พุต , ดิจิทลั อินพุต และ ดิจิทลั 
เอาตพ์ุต เพ่ือให้เขา้ใจถึงการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งชุดฝึกอบรม
กับอุปกรณ์ภายนอก  ได้มองเห็นสถานะการทํางานของ
ฮาร์ดแวร์ เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความคิดริเร่ิมสามารถ
ประยุกต์ใชค้วามรู้และเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปปฏิบติังาน
ในภายหน้า ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างชุด
ฝึกอบรม HMI/SCADA และเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรม 

2. วธีิการดาํเนินการวจิัย 

การดาํเนินการวิจยัเร่ิมจากศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรชุด
ฝึกอบรมเพ่ือใชใ้นการฝึกอบรมน้ี จากนั้น  ทาํการวิเคราะห์
หน่วยเรียน เพ่ือกาํหนดความสําคญัของเน้ือหาในแต่ละหน่วย
เรียน และกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยเน้ือหา
แบ่งเป็น 4 หน่วยการฝึกอบรมดงัน้ี  

            หน่วยท่ี 1 การสร้างสัญญาณระบบ PLC 
            หน่วยท่ี 2 การสร้างสัญญาณระบบ HMI/SCADA 
            หน่วยท่ี 3 การสร้าง Graphic Displays 
            หน่วยท่ี 4 การส่ือสารรับและส่งขอ้มูลกบัอุปกรณ์

ภายนอก 
ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มีการปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

HMI/SCADA และมีการทดลองจาํลองการทาํงานดว้ยชุด
ทดลอง HMI/SCADA หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จบแต่ละ
หน่วยการฝึกอบรมจะมีการประเมินผลโดยแบบทดสอบ
ระหว่างเรียนแต่ละหน่วย และใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
เม่ือเรียนครบทุกหน่วยเรียนโดยมีการกาํหนดเกณฑส์มมติฐาน
ท่ี 80/80 
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2.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย ชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย ชุด

ฝึกอบรม , แบบทดสอบระหว่างเรียน  แต่ละหน่วยเรียน , 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรม  

 2.1.1 ชุดฝึกอบรม พิจารณาจากการวิเคราะห์
หลกัสูตรฝึกอบบรม โดยผ่านการประเมินความเท่ียงตรงดา้น
เน้ือจากผูเ้ช่ียวชาญ และวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้     ซ่ึงใชเ้ป็น
แนวทางสร้าง คู่มือชุดฝึกอบรม จาํนวน 4 หน่วยเรียน แบ่งเป็น
คู่มือวิทยากร จาํนวน 124 หนา้ , คู่มือผูเ้ขา้ฝึกอบรม จาํนวน 94 
หนา้ และชุดทดลอง HMI/SCADA 

ภาพที ่1.1 คู่มือชุดฝึกอบรม 

 
ภาพที ่1.2 ชุดทดลอง HMI/SCADA 

หน่วยเรียนในชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย    ส่ือการสอน
เก่ียวกบัการสร้างสัญญาณระบบ PLC ,  การสร้างสัญญาณ
ระบบ HMI/SCADA , การสร้าง Graphic Displays และ การ
ส่ือสารรับและส่งขอ้มูลกบัอุปกรณ์ภายนอก ท่ีแสดงถึงขั้นตอน

การเขียนโปรแกรม  ในแต่ละหน่วยเรียนพร้อมทั้งการจาํลอง
การทาํงาน        จาํนวน 4  หน่วยเรียน 

 

ภาพที ่1.3 ส่ือการสอนการสร้างสัญญาณระบบ PLC 
จากภาพท่ี 1.3 เป็นการสร้างสัญญาณใน    ระบบ PLC ดว้ย

โปรแกรม Proficy Machine Edition    วิธีกาํหนดจาํนวน
อินพุตและเอาต์พุตท่ีตอ้งการติดต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก จาก
ตวัอยา่งมีการกาํหนดสัญญาณ      แอนะล็อก อินพุต จาํนวน 4 
สัญญาณ  ไดแ้ก่ AI01  ,  AI02  , AI03 และ AI04 ซ่ึงจะอยูใ่น
ส่วนของการบรรยายและการทดลองปฏิบติัการเขียนโปรแกรม 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1.4 ส่ือการสอนการส่ือสารรับและส่งขอ้มูลกบั  
                     อุปกรณ์ภายนอก 

จากตวัอยา่งภาพท่ี 1.4 เป็นการจาํลองการส่ือสารรับและส่ง
ขอ้มูลกบัอุปกรณ์ภายนอก โดยให้นกัศึกษาทาํการเช่ือมต่อชุด
ทดลอง HMI/SCADA ทาํการป้อนค่าสัญญาณในรูปแบบต่างๆ 
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 2.1.2 แบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วย
เรียนจะวดัผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และความจาํ และ วดัผล
เก่ียวกบัทกัษะในการใชโ้ปรแกรม HMI/SCADA ดงันั้น หน่วย
เรียนทั้งหมด 4 หน่วยเรียนจะมีจาํนวนแบบทดสอบทั้งหมด  
40 ขอ้ 

 2.1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เป็นการใช้
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน เม่ือผูเ้รียนเรียนครบทุกหน่วยเรียน
ทาํการทดสอบประเมินผลทุกหน่วยเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง
ทดลอง 

3. ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรม 

การประเมินคุณภาพชุดฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 
ท่านซ่ึงประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมใน 6 ดา้น
ประกอบดว้ย ดา้นโปรแกรมชุดฝึกอบรม  ,  ดา้นเน้ือหาและ
การดาํเนินเร่ือง  ,  ดา้นภาพและภาษา , ดา้นตวัอกัษรและสี , 
ดา้นแบบฝึกหัดทา้ยชุดฝึกอบรม / แบบทดสอบรวม และ ดา้น
การจดัการชุดฝึกอบรม        ซ่ึงแสดงผลการประเมินคุณภาพ
ดว้ยตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1   ผลการประเมินชุดฝึกอบรม 

ลาํดบั รายการ  SD 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1 ดา้นโปรแกรมชุดฝึกอบรม 4.60 .28 มากท่ีสุด 
2 ดา้นเน้ือหาและการดาํเนินเร่ือง 4.33 .15 มาก 
3 ดา้นภาพและภาษา 4.40 .24 มาก 
4 ดา้นตวัอกัษรและสี 4.40 .14 มาก 

5 
ดา้นแบบฝึกหดัทา้ยชุดฝึกอบรม 
/ แบบทดสอบรวม 

4.42 .22 มาก 

6 ดา้นการจดัการชุดฝึกอบรม 4.57 .15 มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียรวม 4.43  มาก 

           ความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมรวมทุกดา้นมีระดบั
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.43 ) 

 

3.1 การนําชุดฝึกอบรมไปใช้งานกบักลุ่มตวัอย่าง 
  ผูว้ิจยัไดน้าํผลของการประเมิน และคาํแนะนาํของ

ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงชุดฝึกอบรมแลว้นาํไป   ทดลองกบั กลุ่ม
ตัวอย่ า งนัก ศึกษาภาควิชาค รุศาสต ร์ไฟฟ้ า   ชั้ น ปี ท่ี  3 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ปีการศึกษา 2/2555   ซ่ึงมีจาํนวน 17 คน โดยจะใชว้ิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

    การนาํชุดฝึกอบรมไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1.1 จดัเตรียมชุดฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึน ภายใน

ห้องเรียน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 3.1.2 ช้ีแจงใหผู้เ้รียนทราบถึงวตัถุประสงคข์อง
การเรียน จากนั้นอธิบายถึงวิธีการฝึกอบรมตลอดจนคาํแนะนาํ
ต่างๆ ในการใชชุ้ดคู่มือฝึกอบรม 

 3.1.3 ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมลงทะเบียนเพ่ือ 
ขอสิทธ์ิในการเขา้เรียน 

 3.1.4 เม่ือผูเ้รียนได้สิทธ์ิในการเข้าเรียน           
ให้ผูเ้รียน เรียนตามหน่วยการฝึกอบรมแต่ละหน่วยท่ี          ชุด
ฝึกอบรมไดน้าํเสนอ เร่ิมตั้งแต่ศึกษาวตัถุประสงค์   เรียนตาม
เน้ือหาในหน่วยต่างๆ และแบบทดสอบระหวา่งเรียน 

 3.1.5 เม่ือผูเ้รียน เรียนครบทุกหน่วยการ
ฝึกอบรมแลว้ ใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

 3.1.6 คะแนนของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีทาํได ้นาํมา
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้ งหมด จากการ ทาํ
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนกบัคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งหมดจาก
การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ      (ทดสอบค่า E1/E2) ว่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ย 80/80 หรือไม่ 

 3.1.7 สอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีเขา้รับ
การฝึกอบรม หลงัจากฝึกอบรมพร้อมกบัทาํแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิชุดฝึกอบรมเรียบร้อยแลว้ โดยให้ผูเ้รียนท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมกรอกแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ือหา
ทัศนคติความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อชุด
ฝึกอบรมน้ี 

3.2 ผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  ผลการวิ เคราะห์

คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนแต่ละหน่วย  ,  คะแนน
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ และผลประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อชุดฝึกอบรมรายละเอียดดงัน้ี  
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 3.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 17  คน  จะ
แสดงผลคะแนนการทดสอบในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบระหวา่งเรียน 

แบบทดสอบ 
จาํนวน
นักศึกษา 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
รวม  ร้อยละ 

หน่วยท่ี 1 17 10 140 8.24 82.35% 

หน่วยท่ี 2 17 10 146 8.59 85.88% 

หน่วยท่ี 3 17 10 128 7.53 75.29% 

หน่วยท่ี 4 17 10 137 8.06 80.59% 

 ผลรวมคะแนน 551 8.10 81.03% 
           

ผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนซ่ึงมี      จาํนวน
ของหน่วยเรียน 4 หน่วยของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ค่าเฉล่ียของ
คะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่า 81.03% โดยหน่วยเรียนท่ี 2 มีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 85.88% และ หน่วยเรียนท่ี 3 มีค่าค่า
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ 75.29% 

 3.2.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 17 คน จะ
แสดงผลคะแนนการทดสอบในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

รายการ 
จาํนวน
นักศึกษา 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
รวม  ร้อยละ 

แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิ 

17 40 583 34.29 85.74% 

  

ผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีนาํไปใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง 17 คน  พบว่า  ค่าเฉล่ียของคะแนน         วดั
ผลสัมฤทธ์ิมีค่า 85.74% 

 3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึกอบรม 
การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมกบันกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 17 คน โดยใช้วิธีตอบแบบสอบถามซ่ึง
แสดงผลการประเมินในตารางท่ี 4 
 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจชุดฝึกอบรม 

ลาํดบั รายการ  SD 
ระดบัความ 
พงึพอใจ 

1 
ดา้นหลกัสูตรและโปรแกรมการ
ฝึกอบรม 

4.31 .18 มาก 

2 ดา้นเน้ือหาและส่ือ 4.23 .17 มาก 
3 ดา้นวธีิดาํเนินกิจกรรม 4.41 .08 มาก 
4 ดา้นการวดัผล 4.44 .04 มาก 

 ค่าเฉล่ียรวม 4.30  มาก 
  

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจของผู ้เข้า รับ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.30 ) โดยมี
ความพึงพอใจต่อการวดัผลมากสุด (  = 4.44 ) 

4.  สรุปผล และ อภิปรายผลการวจิัย 

      4.1 สรุปผล   
ชุดฝึกอบรม  เ ร่ือง  HMI/SCADA  ท่ีสร้างข้ึนนั้ นมี

ประสิทธิภาพร้อยละ  81.03/85.74 ซ่ึงค่าประสิทธิภาพท่ีไดสู้ง
กวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 เม่ือสาํรวจความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้การฝึกอบรมพบว่า ผูเ้ขา้รับฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก (  = 4.30 ) 

      4.2  อภิปรายผล 
       การวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม HMI/SCADA 

มีค่าสูงกว่าเกณฑ์สมมติฐานท่ีกาํหนด 80/80 เน่ืองจากการ
ฝึกอบรม  มีส่ือการฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมให้ความ
สนใจ เช่น คู่มือผูเ้ขา้ฝึกอบรม ,    ชุดทดลอง HMI/SCADA ซ่ึง
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และฝึกทดลองปฏิบติัเขา้ใจ
ได้โดยง่าย เห็นถึงสถานะของการทํางานชุดฝึกอบรมกับ
อุปกรณ์ภายนอก  รวมถึงแบบทดสอบระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความชดัเจนและ
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม      มีทศันคติความพึงพอใจชุดฝึกอบรมมาก ไดจ้าก          
การประเมินความพึงพอใจชุดฝึกอบรม ด้านการวดัผล มาก
ท่ีสุด  = 4.44 ส่งผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม   ทาํแบบทดสอบ
ไดค้ะแนนสูง 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ือง การออกแบบวงจรดิจิตอลซ่ึงชุดการสอนนีอ้อกแบบ
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วย ส่ือการสอนภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์, การจาํลองการทาํงานวงจรดิจิตอลด้วย
ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ และ แบบทดสอบการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างรหัสคาํส่ังภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์จากการเลือกคาํตอบ
ของผู้เรียนท้ังแสดงผลคะแนนการทดสอบการเรียนรู้ 

วิธีดาํเนินการวิจัย ผู้ วิจัยได้สร้างชุดการสอน ประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติการหน่วยเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบทดสอบหลงัหน่วยเรียน และ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทุกหน่วยเรียนท่ีครอบคลมุเนือ้หาเร่ืองการออกแบบวงจรดิจิตอล จากน้ัน

นาํไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิท่ี
ได้ลงทะเบียนเรียนวิชานีใ้นปีการศึกษา  2/2555    ซ่ึงมีจาํนวน 20 คน พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 74.0/78.6 ซ่ึงมีค่าตํา่กว่า
เกณฑ์ 80/80 แต่ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าการเรียนรู้โดยเปรียบเทียบคะแนนแต่ละหน่วยเรียน กับ หลังเรียนครบทุกหน่วย

เรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ.05      ค่าคะแนนเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิทุกหน่วยเรียนมากกว่าคะแนนเฉล่ียราย
หน่วยเรียน 

 
คาํสําคญั: 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. 

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เร่ือง การออกแบบวงจรดจิติอล 
The Construction and Efficiency Validation  

of the Instructional Package on Digital Circuit Design 

นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยธุยา1   และพลูศกัด์ิ  โกษียาภรณ์1,2 
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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 
 

1. บทนํา 
          การนาํเทคโนโลยทีางการศึกษามาใชใ้นการเรียนการ

สอนมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน
โดยใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีแนวคิดสร้างชุดการ
สอนวิชาวงจรดิจิตอล และ การออกแบบลอจิกจึงได้ศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาส่ือและ นวตักรรมทางการศึกษา
พบวา่ การออกแบบวงจรดิจิตอลแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดงัน้ี 

          แนวทางแรก เป็นการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วย
สมการพีชคณิตบูลลีน,ผงัคาโนห์ , การลดรูปฟังกช์นัลอจิกดว้ย
วิธีควีนแมคคัสคีย์ สําหรับเพื่อใช้ออกแบบวงจรดิจิตอลเชิง
ผสม  และการใชแ้ผนผงัแสดงสถานะสําหรับ การออกแบบ
วงจรดิจิตอลเชิงลาํดบั การตรวจสอบสภาวะการทาํงานของ
วงจรดิจิตอลท่ีออกแบบจะใช้วิธีการนําไอซีลอจิกเกทมา
ประกอบเป็นวงจรแล้วทาํการกาํหนดสภาวะของสัญญาณ
อินพุทเพ่ือท่ีจะทดสอบผลตอบสนองสภาวะเอาท์พุท ได้มี
งานวิจยัท่ีใชแ้นวทางการออกแบบวงจรดิจิตอลดงักล่าว เช่น 
จนัทิมา และ สิทธิศกัด์ิ [1] ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การนาํโปรแกรม
ส่ือการสอนมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการดิจิตอล  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
นกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยักรุงเทพจาํนวน 48 
คน พบวา่ นกัศึกษาทาํปฏิบติัการไดดี้ข้ึนมีค่าเฉล่ียคะแนน 3.54 
จาก 5 ซ่ึงจะมีผลของการประเมินผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง นอกจากน้ี บุรัสกร[2]  ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การออกแบบวงจรดิจิตอลโดยมี
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ    
นกัศึกษาคณะ   

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงมี
จาํนวน 50 คนโดยสุ่มนกัศึกษาจาํนวน 25 คนเป็นกลุ่มทดลอง

ซ่ึงเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบั การฟังการ
บรรยาย และ กลุ่มควบคุมเรียนโดยการฟังการบรรยายอย่าง
เดียว พบวา่ ค่าเฉล่ียของผลคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิของ
กลุ่มทดลองมีค่ามากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   

แนวทางท่ีสองจะเป็นการออกแบบวงจรดิจิตอลดว้ยวงจร
รวมชิปเด่ียว ( CPLD หรือ FPGA ) โดยใชว้ิธีการเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์โดยโปรแกรมท่ีเขียน
บรรจุเขา้ภายในวงจรรวมออกแบบไดท้ั้ง วงจรลอจิกเชิงผสม 
และ วงจรลอจิกเชิงลาํดบั จากนั้นทาํการทดสอบการทาํงาน
โดยกําหนดเ ง่ือนไข  สัญญาณอินพุทเ พ่ือใช้ในทดสอบ
ผลตอบสนองสภาวะเอาท์พุท ซ่ึงไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับด้านการออกแบบวงจรดิจิตอลท่ีใช้ภาษาเชิงบรรยาย
ฮาร์ดแวร์ เช่น ทองคาํ[3] ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยภาษาเชิงบรรยาย
ฮาร์ดแวร์ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาใน   
สาขาวชิา อิเลก็ทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ ท่ีศึกษาในชั้นปีท่ี 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 15 คน ผลการวิจยัในคร้ังน้ี
พบวา่ หลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 89.10/82.00 และกลุ่มตวัอยา่งมี
ผลสัมฤทธ์ิหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญั
ท่ีระดบั .05  

ชุดการสอนเร่ือง การออกแบบวงจรดิจิตอลท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาในเร่ืองการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียน
ทราบผลการเรียนรู้ทันทีด้วย การสร้างรหัสคาํสั่งภาษาเชิง
บรรยายฮาร์ดแวร์ เม่ือผูเ้รียนเลือกคาํตอบจากขอ้ทดสอบแบบ
เลือกตอบพร้อมทั้งนาํรหัสคาํสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ไป
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จําลองการทํางานด้วยโปรแกรมจําลองการทํางานวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีแนวคิดสร้างชุดการสอน การออกแบบ
วงจรดิจิตอลจากวงจรรวมชิปเด่ียว ท่ีจะใช้ในรายวิชา วงจร
ดิจิตอลและการออกแบบลอจิก (115-32-06) ซ่ึงจะใช้ใน
หลกัสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชา วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย ส่ือการสอนภาษาเชิงบรรยาย
ฮาร์ดแวร์ , การจาํลองการทาํงานวงจรดิจิตอลดว้ยการใชภ้าษา
เชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ และ แบบทดสอบการเรียนรู้ท่ีสามารถ
สร้างรหสัคาํสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ จากการเลือกคาํตอบ
ของผูเ้รียนอีกทั้งสามารถจะแสดงผลของคะแนนการทดสอบ
การเรียนรู้  นอกจากน้ีบทเรียนช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนยงัสามารถ
นาํมาใชเ้พ่ือทบทวนความรู้ หรือ ใชศึ้กษาดว้ยตนเองตามความ
สนใจผูเ้รียนซ่ึงเป็นการเสริมความเขา้ใจให้แก่ผูเ้รียนซ่ึงในการ
วิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 

2. วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 การดํา เนินการวิจัย เ ร่ิมจากศึกษาและวิ เคราะห์
หลักสูตรและรายวิชา วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 
(115-32-06) หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม จากนั้น
นั้นทาํการวิเคราะห์หน่วยเรียน และ เน้ือหารายวิชาเพ่ือกาํหนด
เน้ือหาในแต่ละหน่วยเรียนพร้อมวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

โดยการวิจยัคร้ังน้ีจะพิจารณาในส่วนของโครงสร้างการใช้
ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ สาํหรับการออกแบบวงจรลอจิก 

เชิงผสมซ่ึงจะแบ่งเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี 
           หน่วยท่ี 1   โครงสร้างภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์  
           หน่วยท่ี 2   การสร้างวงจรลอจิกดว้ยภาษาเชิง

บรรยาย  ฮาร์ดแวร์ 
            หน่วยท่ี 3   การจาํลองผลการทาํงานวงจรลอจิก 
            หน่วยท่ี 4   การออกแบบวงจรมลัติเพลก็ซ์ 
            หน่วยท่ี 5   การออกแบบวงจรดีมลัติเพลก็ซ์ 

ในการพัฒนาชุดการสอนท่ีใช้ในงานวิจัยได้มีการ
พฒันาการออกแบบวงจรลอจิกเชิงผสม ดว้ยโปรแกรมภาษาเชิง
บรรยายฮาร์ดแวร์ และ มีการทดสอบสภาวะการทาํงานของ
วงจรลอจิกดว้ยโปรแกรมจาํลองการทาํงานวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
หลังจากท่ีผู ้เ รียนได้เ รียนรู้จบแต่ละหน่วยเ รียนจะมีการ
ประเมินผลโดยแบบทดสอบหลงัเรียน และ ใช้แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิเม่ือเรียนครบทุกหน่วยเรียนโดยมีการกาํหนด
เกณฑท่ี์ 80/80 

2.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย 
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ง านวิ จั ย ขอ ง  ชุ ด ก า รสอน 

ประกอบด้วย คู่ มือปฏิบัติการหน่วยการเรียนรู้ , บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , แบบทดสอบหลังหน่วยเรียนและ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

2.1.1 คู่มือปฏิบติัการหน่วยเรียน พิจารณาจากการ
วิเคราะห์ลกัษณะรายวิชา และ วตัถุประสงค์การเรียนรู้ซ่ึงใช้
เป็นแนวทางสร้าง คู่มือปฏิบติัการหน่วยเรียน จาํนวน 5 หน่วย
จาํนวน 57 หนา้ ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพท่ี 1 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

วงจรลอจิกและการออกแบบลอจิก (Digital and logic design)  

ปฏิบติัการท่ี 5 การออกวงจรดีมลัติเพลก็ซ์  
รหสัวชิา 115-32-06 
หน่วยท่ี 5 
หนา้ท่ี 7 

ปฏิบติัการท่ี 3 การจาํลองวงจรลอจิก 
รหสัวชิา 115-32-06 
หน่วยท่ี 3 
หนา้ท่ี 5 

วงจรลอจิกและการออกแบบลอจิก (Digital and logic design)  

ลาํดบัขั้นตอนการปฏิบติัการ 
5. ทดสอบการทาํงานของวงจรดีมลัติเพลก็ซ์เลือก 

Interactive VHDL 

ลาํดบัขั้นตอนการปฏิบติัการ 
4. ทดสอบสญัญาณการทาํงานของวงจรลอจิกเม่ือป้อน

สญัญาณอินพทุเป็นสญัญาณส่ีเหล่ียมค่าความถ่ี 1KHz , 
1.5KHz  และ 2KHz แลว้เลือก Interactive VHDL 
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ภาพที ่1: ตวัอยา่งใบปฏิบติัการหน่วยเรียนท่ี 3 และ 5 
2.1.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น ส่ือการ

เรียนการสอนท่ีประกอบดว้ย ส่ือการสอนภาษาเชิงบรรยาย
ฮาร์ดแวร์ท่ีจะแสดงถึงขั้นตอนสาํหรับการเขียนคาํสั่งโปรแกรม

ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ในแต่ละหน่วยเรียนพร้อมทั้ง
ชุดคาํสั่งและวงจรรวมท่ีใชใ้นการทดลองเพ่ือจาํลองการทาํงาน
วงจรลอจิกจาํนวน 5 หน่วยเรียนพร้อมทั้งแบบทดสอบการ

เรียนรู้หลงัหน่วยเรียนซ่ึงแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที ่2:  ส่ือการสอนภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ 

  ตวัอย่างชุดคาํสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ท่ีแสดง
ในภาพท่ี 3 เป็นการเขียนโปรแกรมจากพีชคณิตบูลลีน (1) 

(1)                             (1) 
จากพีชคณิตบูลลีนจะมีตวัแปร 2 ส่วน คือ ตวัแปรอินพุท 

A,Bและ C  ส่วนตวัแปรเอาทพ์ุท Y ฉะนั้นชุดคาํสั่งของวงจรท่ี
เขียนดว้ยภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ประกอบดว้ยส่วนมาโค
สคริปต์ใชส้ําหรับกาํหนดจาํนวนขาอินพุต และ เอาท์พุทของ
วงจรรวมใชติ้ดต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก     ส่วนของการกาํหนด
พอร์ตจะใชค้าํสั่ง entity เพ่ือกาํหนดจาํนวนพอร์ตอินพุท และ 
เอาทพ์ุต    ส่วนของคาํสั่ง architecture  เพ่ือท่ีจะใชก้าํหนด
พฤติกรรมของวงจรลอจิกให้มีสภาวะลอจิกตามสมการ
พีชคณิตบูลลีน (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3:  ชุดคาํสั่งวงจรลอจิกตามพีชคณิตบูลลีน 
ส่วนผลการจําลองการทํางานวงจรลอจิกตามสมการ

พีชคณิตบูลลีนนั้นจะทาํการทดสอบโดยการกาํหนดค่าระดบั
ลอจิกอินพุทโดยมีค่าอินพุท A = ‘0’ , B = ‘1’ และ C = ‘0’ และ
ผลของระดบัลอจิกเอาทพ์ุท Y = ‘1’   ดงันั้นการจะทดสอบ
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ความถูกตอ้งชุดคาํสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ในภาพท่ี  3  
จะตอ้งกาํหนดค่าของระดบัลอจิกอินพทุจากสวติซ์ A ,B และ C 
ต่ออยูก่บัวงจรลอจิกโดยสวิตซ์ A = ‘L’ , B = ‘H’ และ C = ‘L’ 
จะไดร้ะดบัลอจิกเอาทพ์ทุ Y เป็น ‘H’  ดงัแสดงในภาพท่ี 4    
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่4: การจาํลองผลการทาํงานวงจรลอจิก 
ส่วนแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัหน่วยเรียนแต่ละ

หน่วยเรียนจะวดัผลการเรียนรู้ด้านความจาํและความรู้ซ่ึงมี
จาํนวน 5 ขอ้ และ วดัผลเก่ียวกบัการสังเคราะห์และทกัษะการ
ใช้โปรแกรมจําลองการทาํงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะมี
จาํนวน 5 ขอ้     รวมทั้งหมดจาํนวน 10 ขอ้ เม่ือผูเ้รียนทาํ
แบบทดสอบครบ 10 ขอ้โปรแกรมจะประมวลผลให้ผูเ้รียน
ทราบผลคาํตอบในรูปของกราฟวงกลม ดงันั้นแบทดสอบหลงั
หน่วยเรียนทั้งหมดจาํนวน 5 หน่วย จะมีขอ้ทดสอบทั้งหมด
เป็นจาํนวน 50 ขอ้ 

 
 
 
 
 50 ขอ้  
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่5:  แบบทดสอบดา้นความรู้และความจาํ 

จากตวัอยา่งภาพท่ี 5 เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงั
หน่วยเรียนในหน่วยเรียนท่ี  3 ซ่ึงจะวัดผลในด้านความรู้
ความจาํและความเขา้ใจโดยผูเ้รียนสมารถท่ีจะเลือกคาํตอบท่ี
ตอ้งการโดยการนาํเมาส์คลิกท่ีตาํแหน่งดา้นขา้งของลูกศรตรง

ช่องขอ้ความ เม่ือผูเ้รียนจะตอ้งยนืยนัคาํตอบใหค้ลิกเมาส์ท่ีช่อง
คาํตอบเพ่ือทาํการเลือกคาํตอบท่ีเห็นวา่ถกูตอ้ง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
      ภาพที ่6: แบบทดสอบวดัดา้นการสังเคราะห์ 

จากตวัอยา่งภาพท่ี 6 เป็นแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงั
หน่วยเรียนในหน่วยเรียนท่ี 5 ซ่ึงจะวดัผลในดา้นการสังเคราะห์
โดยผูเ้รียนจะต้องคลิกเมาส์ท่ีช่องคาํตอบเพ่ือเลือกใช้คาํสั่ง
ภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งแลว้คลิกปุ่ม VHDL 
เพ่ือทาํการสร้างรหัสคาํสั่งภาษาเชิงบรรยายฮาร์ดแวร์ของไฟล ์
Exercise5.vhd ของวงจรดีมลัติเพล็กซ์เพ่ือนาํรหัสคาํสั่งไป
จําลองการทํางานในโปรแกรมจําลองการทํางานวงจร
อิเล็กทรอนิกส์โดยนักศึกษาจะต้องดาํเนินการคัดลอกรหัส
คําสั่งลงในส่วนของวงจรดีมัลติเพล็กซ์เพ่ือทดสอบความ
ถกูตอ้ง ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 7: การทดสอบวงจรดีมลัติเพลก็ซ์ 

 

182

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TTE11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8: แบบทดสอบวดัดา้นการสังเคราะห์ 
     จากตัวอย่างภาพท่ี  8 เ ม่ือจําลองผลการทํางานด้วย

โปรแกรมการจาํลองการทาํงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสร็จส้ิน
และ  ปิดโปรแกรมการจําลองการทํางานจะปรากฏการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนซ่ึงจะแสดงผลของคาํตอบท่ี
ระบุจาํนวนขอ้สอบท่ีนักศึกษาทาํถูกตอ้ง และ เทียบคะแนน
เป็นสัดส่วนของร้อยละ 

2.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็นการใช้
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน เม่ือผูเ้รียนเรียนครบทุกหน่วยเรียน
แลว้จะทาํการทดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิของทุกหน่วยเรียน
จากกลุ่มตัวอย่างทดลองเป็นนักศึกษาท่ีเรียนในชั้ นปีท่ี  2   
สาขาวชิา วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม    คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรีท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วงจรดิจิตอล
และการออกแบบลอจิก (115-32-06)  ในปีการศึกษา  2/2555    
จาํนวน 20 คน      

3. ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน 

 การประเมินคุณภาพชุดการสอนโดยผู ้เ ช่ียวชาญ
จาํนวน 5 ท่านซ่ึงประเมินความเหมาะสมของชุดการสอนใน 5 
ด้าน ประกอบด้วย   ด้านวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้าน
เน้ือหาวิชา , ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน , ดา้นส่ือการเรียน
การสอน และ ด้านการประเมินผลซ่ึงแสดงผลการประเมิน
คุณภาพดว้ยตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1:   ผลการประเมินชุดการสอน 
ลาํดบั รายการ     SD ระดบัความ

เหมาะสม 
1 ดา้นวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม 
4.08 .70 มาก 

2 ดา้นเน้ือหาวชิา 4.43 .56 มาก 
3 ดา้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
4.38 .44 มาก 

4 ดา้นส่ือการสอน 4.28 .40 มาก 
5 ดา้นประเมินผล 4.20 .57 มาก 
 ค่าเฉล่ียรวม 4.27  มาก 

ความเหมาะสมของชุดการสอนรวมทุกดา้นมีระดบัความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.27 ) 

   3.1 การนําชุดการสอนไปใช้งานกบักลุ่มตวัอย่าง 
  ผูว้ิจยัไดน้าํผลของการประเมิน และ คาํแนะนาํของ

ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงชุดการสอนแลว้นาํไปทดลองกบั กลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วงจรดิจิตอล
และการออกแบบลอจิก (115-32-06)   ศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ซ่ึงจะมีจาํนวน 20 คน โดย
จะใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยการนาํชุดการสอน
ไปใชง้านกบักลุ่มตวัอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1.1   แนะนาํการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ในแต่ละหน่วยเรียนสาํหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

 3.1.2   ดาํเนินการสอนโดยใชชุ้ดการสอนท่ีสร้างข้ึน 
จาํนวน 5 หน่วยเรียน     ใชเ้วลาเรียนทั้งหมด 7 สัปดาห์ 

โดยใชเ้วลาสัปดาห์ละ 3 คาบ หลงัเรียนจบในแต่ละหน่วยเรียน
ผูเ้รียนตอ้งทาํแบบทดสอบการเรียนรู้หลงัเรียนจาํนวนหน่วย
เรียนละ 10 ขอ้ รวมทั้งหมด 50 ขอ้ 
               3.1.3 นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเรียนครบทุกหน่วยเรียน
แล้วจะทําการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิซ่ึงผูว้ิจัยได้สร้างแบบทดสอบแบบคู่ขนานซ่ึงมี
จาํนวน 50 ขอ้ โดยใชแ้บบทดสอบดงักล่าวเป็นขอ้สอบปลาย
ภาคเรียน 2/2555 เพ่ือนาํไปวเิคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอน 
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   3.2 ผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย  ผลการวิ เคราะห์

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน , คะแนนแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิ และ ผลประเมินความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีมีการใชง้าน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายละเอียดดงัน้ี  

3.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบหลงัหน่วย
เรียนแต่ละหน่วยเรียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน 
แสดงผลคะแนนการทดสอบในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2: ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบหลงัเรียน 

แบบ 
ทดสอบ 

จาํนวน 
นศ. 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
รวม 

 ร้อย
ละ 

หน่วยท่ี 1 20 10 168 8.2 82% 
หน่วยท่ี 2 20 10 144 7.2 72% 
หน่วยท่ี 3 20 10 148 7.4 76% 
หน่วยท่ี 4 20 10 140 7.0 70% 
หน่วยท่ี 5 20 10 142 7.1 71% 
 ผลรวมคะแนน 742 7.4 74% 

ผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนซ่ึงมีจาํนวนของหน่วย
เรียน ท่ีใชก้ารทดสอบ 5 หน่วยเรียนของกลุ่มตวัอย่างพบว่า 
ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบหลงัเรียนมีค่า 74% โดยหน่วยเรียน
ท่ี 1 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 82% และ หน่วยเรียนท่ี 4 มีค่า
คะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคือ 70% ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบรวม
ทั้งหมดมีค่า 74% 

3.2.2   ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิหลงัเรียนครบทุกหน่วยเรียนของนกัศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 20 คนซ่ึงจะแสดงผลคะแนนการทดสอบใน
ตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3: ผลการวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

รายการ จาํนวน 
นศ. 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
รวม 

 ร้อยละ 

แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิ 

20 100 1572 78.6 78.6 

ผลคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีนาํไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 20 คน พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิ 

มีค่า 78.6% 

3.2.3  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านการ
ประเมินความพึงพอใจในการใชชุ้ดการสอนกบันกัศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 20 คน โดยใช้วิธีตอบแบบสอบถามซ่ึง
แสดงผลการประเมินในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 :  ผลการประเมินความพึงพอใจชุดการสอน 
ลาํดบั รายการ  SD ระดบัความ 

พึงพอใจ 
1 ดา้นเน้ือหาวชิา 4.30 .62 มาก 
2 ดา้นส่ือการสอน 4.30 .65 มาก 
3 ดา้นกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
4.32 .76 มาก 

4 ดา้นประเมินผล 4.22 .40 มาก 
 ค่าเฉล่ียรวม 4.28  มาก 

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดการ
สอนอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.28 ) โดยมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้มากสุด (  = 4.32 ) 

4.  สรุปผล และ อภิปรายผลการวจิัย 

  4.1 สรุปผล   
ชุดการสอนเร่ือง การออกแบบวงจรดิจิตอล ท่ีใช้ในวิชา

วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก หลักสูตร ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต  ท่ีสร้างข้ึนนั้ นมีประสิทธิภาพร้อยละ  
74.0/78.6 ซ่ึงตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 เม่ือสาํรวจ
ความพึงพอใจของผูเ้รียนพบว่า   ผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก  (  = 4.28 ) 

4.2   อภิปรายผล 
ค่าประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ือง  การออกแบบวงจร

ดิจิตอลท่ีไดจ้ากค่าคะแนนทดสอบหลงัเรียน และ ค่าคะแนน
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่ค่าสมมติฐานท่ี
กาํหนด 80/80 มีสาเหตุมาจากเน้ือหาในหน่วยเรียนท่ี 2 , 3 , 4 , 
5  เน้ือหาค่อนขา้งยากโดยเฉพาะหน่วยเรียนท่ี 4 และ 5 มี
ขั้นตอนในเขียนโปรแกรมท่ีซับซ้อนจึงทาํให้นกัศึกษามีผลค่า
คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบตํ่าท่ีสุดคือ   = 7.0   ส่งผลให้
คะแนนทดสอบหลงัหน่วยเรียนมีค่าตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด และ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในหน่วยเรียนท่ี 3 , 4 และ 5 
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นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบไดค้ะแนนนอ้ยส่งผลให้
เกณฑก์ารประเมินผลตํ่ากวา่มาตรฐาน 
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บทคดัย่อ 

บทความนีน้าํเสนอการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เร่ืองการบูรณาการ

เซ็นเซอร์กับระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้รูปแบบ ADDIE-Model ในการพัฒนารูปแบบการสอน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้าง

ขึน้ (ICAE-Model) ประกอบด้วย 4 ขั้นการสอนคือ ขั้นแนะนาํข้อมูล (Information) ขั้นสร้างความรู้ (Constructing 
Knowledge) ขัน้ประยกุต์ใช้งาน (Application) ขัน้วดัผล (Evaluation ) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยผู้ เช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.15) ดังน้ันรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีพัฒนาขึน้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เหมาะสมท่ีจะนาํไปใช้ในการเรียนการสอนเร่ืองการ 
บูรณาการเซ็นเซอร์กับระบบสมองกลฝังตัวได้ 

คาํสําคญั: การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา 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 ICAE-

Model 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  

 
 

 
 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎกีารเรียนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
เร่ืองการบูรณาการเซ็นเซอร์กบัระบบสมองกลฝังตวั 

Development of an Instructional Model Based on Constructionism in 
Integration of Sensors with Embedded System. 
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1. บทนํา 
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เป็นกลไกสําคญัต่อขีดความสามารถ

ในการทาํงานของอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร แนวโนม้ของเทคโนโลยี
เหล่าน้ีจะถูกพฒันาเป็นระบบวงจรรวมบนชิพ หรือท่ีเรียกว่า 
System on Chip (SoC) คือ การสร้างตวัเซ็นเซอร์ ส่วนวงจร
ดิจิตอล ส่วนวงจรแอนาลอกและหน่วยความจาํรวมกนัอยู่บน
ชิพเดียว และแนวโน้มของแทคโนโลยีน้ีจะเน้นไปท่ีระบบไร้
สาย (wireless) การเช่ือมต่อตวัเซ็นเซอร์ (sensor interface) การ
ใชก้าํลงังานตํ่า (low power) ดงันั้น วงจรรวมแบบผสม หรือ 
mixed signal IC จึงมีบทบาทสาํคญัท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถ
และมีขนาดเลก็ลง [1] สัญญาณทางกายภาพและสัญญาณไฟฟ้า 
(sensor and transducers) เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีสาํคญัของ
อุปกรณ์และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณทางกายภาพ 
เช่น แสงเสียง อุณหภูมิ ความช้ืน มีคุณลกัษณะเป็นแอนาลอก 
(analog) แต่ส่วนท่ีเป็นการควบคุมและการคาํนวณต่าง ๆ ท่ี
ซับซ้อนมีคุณลกัษณะเป็นดิจิตอล (digital) ดงันั้นการแปลง
สัญญาณแอนาลอกเป็นดิจิตอล (Analog to Digital Converter 
ADC) แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอ็ก (Digital to Analog 
Converter DAC) และการปรับแต่งสัญญาณ (signal 
conditioning) จึงเป็นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียนการสอนใน
ระบบสมองกลฝังตวั (embedded system) ท่ีมีโครงสร้างหลกั 
คือ  ฮาร์ดแวร์  (hardware) และซอฟต์แวร์  (software) 
ส่วนประกอบหลกัของฮาร์ดแวร์ประกอบดว้ย ส่วนประมวลผล
กลาง (CPU) ส่วนรับรู้ (sensor) ส่วนตอบสนอง (actuator) 
ส่วนซอฟตแ์วร์ ส่วนน้ีจะเป็นนามธรรมและเป็นพลงัขบัเคล่ือน
การทาํงานของระบบ ส่วนการติดต่อส่ือสาร (network และ 
protocol) ส่วนจดัการพลงังาน (power management) [2] ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่เทคโนโลยท่ีีกล่าวมานั้นเป็นศาสตร์ท่ีตอ้งใชท้กัษะใน
การปฏิบัติและความรู้หลากหลายสาขาวิชา ทั้งคอมพิวเตอร์
โปรแกรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมรวมเข้า
ดว้ยกนั หรือท่ีเรียกวา่ system integration  

ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนปัจจุบนั เป็นวิธีการเรียนท่ี
มุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวชิามากกวา่การเรียนจากสภาพความ
เป็นจริง ไม่เนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาการคิด
วิเคราะห์ อีกทั้งขอ้จาํกดัของหลกัสูตรท่ีสอนแยกเป็นรายวิชา 

ผูเ้รียนไม่สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ระหว่างรายวิชาได ้และ
ไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับการใช้งานจริง ทําให้ผู ้เ รียนไม่
สามารถทาํงานไดจ้ริง ไม่มีพ้ืนฐานในการปฏิบติังานตรงกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม [3] 
ขอ้มูลขา้งสอดคลอ้งกบัการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา
จาํนวน 105 คนท่ีเรียนในหลกัสูตรท่ีสอนแยกออกเป็นรายวิชา
ในมหาวิทยาลยั 3 แห่งคือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา พบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างรายวิชาและไม่สามารถนําองค์
ความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัในหลกัสูตรได ้ดา้น
ความรู้เก่ียวกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีปัญหา
เ ก่ี ย ว กับ 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 ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการเขียน
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์มีความซับซ้อนในการใชง้าน และจาก
การสํารวจความคิดเห็นของอาจารย์เก่ียวกับการบูรณาการ
เน้ือหารายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนระบบสมองกลฝังตวั จาก
อาจารยผ์ูส้อนจาํนวน 12 คน ท่ีสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบสมองกลฝังตวัคือ วชิาดิจิตอล วชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
วชิาไมโครโปรเซสเซอร์ วชิาเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วิชา
ระบบควบคุม จากสถาบนั 3 แห่งขา้งตน้ พบว่าผูส้อนมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าควรบูรณาการเน้ือหาวิชาเพ่ือให้ผู ้เ รียน
สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างรายวิชาได้ ดังนั้นการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและความสามารถในการ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ซ่ึง
ลกัษณะการเรียนดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
สอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(constructionism) ผูเ้รียนเรียนรู้โดยการปฏิบติั (learning by 
doing) หรือสร้าง (making) ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาเพ่ือการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนทาํได้จริง มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สูงข้ึน [4] การเรียนรู้โดยการปฏิบติัหรือสร้างส่ิงใดข้ึนมาเพื่อ
การเรียนรู้ หรืออีกนัยหน่ึง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ท่ีสุดเม่ือ
ผู ้เ รียนมีส่วนเ ก่ียวข้องในการสร้างส่ิงท่ีสัมผัสได้และมี
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ความหมายกบัตนเอง ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้และไดรั้บความรู้
จากการลงมือทาํส่ิงนั้น ๆ ไปดว้ย และความรู้ใหม่น้ีจะช่วยให้
ผู ้เ รียนนําไปสร้างส่ิงใหม่ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน มีการ
ปรับเปล่ียนและแลกเปล่ียนความรู้กับผูอ่ื้น ส่งผลให้ผูเ้รียน
เพ่ิมพูนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และกระบวนการน้ีจะเป็นวงจร
ต่อเน่ืองท่ีเสริมรับกนัและกนัภายในตนเองไม่มีท่ีส้ินสุด [5-15]  

จากแนวโนม้เทคโนโลยท่ีีกล่าวมานั้น ระบบสมองกลฝังตวั
เป็นศาสตร์ท่ีต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติและความรู้หลาย
สาขาวิชา  ดังนั้ นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการ เ รียน รู้ เ พ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เนน้กระบวนการคิด ช่วยให้ผูเ้รียนเช่ือมโยง
ความคิดกบัสถานการณ์จริงและสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้
ระหว่างวิชาท่ีเก่ียวขอ้งได ้ผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา 
และพฒันาเน้ือหาแบบบูรณาการ เร่ืองการบูรณาการเซ็นเซอร์
กบัระบบสมองกลฝังตวั เพ่ือให้ผูเ้รียนประยุกต์ใชค้วามรู้และ
สามารถเช่ือมโยงเน้ือหารายวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

2. การดาํเนินการวิจัย 

2.1 การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน ICAE-Model 
ผูว้ิจัยใช้รูปแบบการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน 

ADDIE-Model [18] เป็นพ้ืนฐานในการสร้างรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ้ือสร้างสรรค์ดว้ยปัญญา 
มุง้เน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ขั้นตอนการพฒันา
รูปแบบแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบการสอน 

2.1.1 ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis) 
ขั้นการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ลกัษณะวิชา หลกัสูตร

การจัดการเรียนการสอนระบบสมองกลฝังตวั จากคาํอธิบาย
รายวิชา และจากแบบสอบถามผูเ้รียนจาํนวน 105 คนและ
แบบสอบถามผูส้อนจาํนวน 12 คน แสดงขอ้มูลการวิเคราะห์
ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงขอ้มูลขั้นการวเิคราะห์ 

2.1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
ขั้นการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนจากการศึกษา

เอกสารเก่ียวกบัรูปแบบการสอนและการพฒันารูปแบบการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) ซ่ึงพบวา่ ขั้น
การสอนของรูปแบบการสอนต่าง ๆ มีองค์ประกอบคลา้ยกนั 
ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ ทั้งกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(behaviorism theory) และกลุ่มความพุทธินิยม (Cognitivist) 
เพ่ือหาประเด็นสําคัญของแต่ละทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ประยุกต์ใชสู่้การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ดงัตารางท่ี 1 [16-17] และการสังเคราะห์รูปแบบ
การสอนจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นสากลและรูปแบบ
การเรียนการสอนของไทยจํานวน 7 รูปแบบ เพ่ือหา
องคป์ระกอบร่วมของขั้นการสอนดงัตารางท่ี 2  
ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทฤษฎตีามแนวพฤติกรรมนิยม

(behaviorism theory)

ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์

(Thorndike’s Classical 

Connectionism)

การเรียนรู้เกดิจากกาเชื่อมโยงส่ิง

เร้ากบัการตอบสนองท่ีเหมาะสม

การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนลองผิดลองถูกเพื่อ

คน้พบวธีิการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง การ

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกดิความการอยากรู้ การ

ฝึกฝนและการไดรั้บผลท่ีพึงพอใจจะชว่ยให้

เกดิการเรียนรู้

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบอตัโนมติั

(Classical Conditioning)

การเรียนรู้เกดิจากการตอบสนอง

ตอ่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข

การจดักจิกรรมให้ตรงกบัความตอ้งการทาง

ธรรมชาติของผูเ้รียนมาเป็นแรงกระตุน้ให้

เกดิการเรียนรู้

            การประยุกต์สู่การเรียนการสอน         

โดยผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประเด็นสําคัญการเกิดการเรียนรู้ทฤษฎกีารเรียนรู้

 

A 

D 

D 

I 

E 

หลกัสูตร, เน้ือหา, การจดัการเรียนการสอน 

วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้, สงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอน 

บูรณาการเน้ือหา, ส่ือการเรียนการสอน, การวดัผลการเรียนรู้ 

ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน, ทดลองใช,้ ปรับปรุง, ใชส้อนจริง 

วดัผลการเรียน, วดัผลกระบวนการสอน (Process) 

ลกัษณะลายวชิา 
-สหสาขาวิชา 
-ความรู้ทกัษะท่ี
หลากหลาย 

หลกัสูตร 
-หลกัสูตรอบรม 
-หลกัสูตร
วิศวกรรม 

การจดัการเรียนการสอน 
-เนน้ถ่ายทอดเน้ือหา 
-ขอ้จาํกดัของหลกัสูตร 

แบบสอบถามผู้เรียน 
-ไม่สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ 
-ประสบการณ์เขียนโปรแกรม 
-ไม่สามารถประยกุตใ์ชง้านได ้

แบบสอบถามผู้สอน 
-ควรบูรณาการเน้ือหา 
-พฒันากระบวนการคิด 
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ทฤษฎีการวางเง่ือนไขของวตัสัน 
(Watson)

การเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการ
ใหส่ิ้งเร้าท่ีสัมพนัธ์กนันั้นควบคู่
กนัไปอยา่งสมํ่าเสมอ

การจดักิจกรรมการสร้างส่ิงจูงใจหรือส่ิง
เร้าท่ีเหมาะสมกบัภูมิหลงัและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบต่อเน่ือง
 (Contiguous Conditioning)

การเรียนรู้เกิดจากการแสดง
พฤติกรรมท่ีไดรั้บผลตอบสนอง
ไดส้าํเร็จ

การแยกกิจกรรมยอ่ย ๆ เป็นลาํดบัในการ
เรียนรู้ควบคู่ไปกบัส่ิงเร้าท่ีเป็นลาํดบัใน
การวางเง่ือนไข

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอ
เปอร์แรนตข์องสกินเนอร์ (Operant
 Conditioning Skinner)

การเรียนรู้เกิดจากการไดรั้บการ
เสริมแรงอยา่งต่อเน่ืองทั้งการ
เสริมแรงดา้นบวกและดา้นลบ

การจดักิจกกรมท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียน
คน้พบวธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายพร้อม
กบัการเสริมแรงท่ีหลากหลาย

ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮลัล ์(Hull’s 
Systematic Behavior Theory)

การเสริมแรงในเวลาใกลเ้ป้าหมาย
จะช่วยทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด

การจดักิจกรรมท่ีสามารถแยกกลุ่มผูเ้รียนท่ี
แสดงออกในทางเดียวกนัช่วยใหผู้เ้รียน
แกปั้ญหาและหาคาํตอบไปทิศทางเดียวกนั
 หรือรวมกลุ่มผูเ้รียนท่ีแสดงออกต่างกนั
เพ่ือหาคาํตอบท่ีหลากหลาย

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของกลุ่มพุทธิ

นิยม (Cognitivist)

ทฤษฎีเกสตลัท(์Gestalt Theory)

การเรียนรู้เกิดจาก การรับรู้ 
(Perception) และการหย ัง่เห็น
(Insight) ซ่ึงเป็นกระบวนการถ่าย
ในของมนุษย์

การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์
เกิดกระบวนการคิด

ทฤษฎีสนาม (Field Theory) การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลมี
แรงจูงใจหรือแรงขบัท่ีจะกระทาํ
ไปสู่จุดหมายท่ีตอ้งการ

การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนมา
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใหต้รงกบั
ความตอ้งการ

ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) การเรียนรู้เกิดข้ึนระหวา่งการการ
แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายโดย
ใชส้ัญลกัษณ์ สถานท่ีหรืออ่ืนๆ 
เป็นเคร่ืองหมายในการเรียนรู้

การปรับเปล่ียนสถานการณ์การเรียนรู้ เพ่ือ
เปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญาญา 
(Intellectual Development Theory)
ของเพียเจต ์(Piaget)

การเรียนรู้เกิดจากการจดั
ประสบการณ์และจดั
สภาพแวดลอ้มเพื่อกระตุน้ใหเ้กิด

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเกิดการ
เรียนรู้ ใชส่ื้อท่ีเห็นเป็นรูปธรรม เน่ืองจาก
ผูเ้รียนมีวธีิการสร้างภาพในใจไม่เหมือนกนั

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญาญา 
(Intellectual Development Theory)
ของบรุนเนอร์ (Bruner)

การเรียนรู้เกิดจากการคน้พบดว้ย
ตนเองในส่ิงท่ีตนเองสนใจ

สร้างสถานการณ์ เป็นกิจกรรมเพ่ือให้
ผูเ้รียนคน้พบวิธีการเรียนของตนเอง

ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมี
ความหมายของออซูเบล (A Theory
 of Meaningful Verbal Learning) 
(Ausubel)

การเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียน
 หากการเรียนรู้นั้นสามารถ
เช่ือมโยงกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีรู้มา
ก่อน

การนาํเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบ
มโนทศัน์ หรือกรอบความคิด ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงก่อนการสอนเน้ือหาสาระนั้น ๆ 
จะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้เน้ือหาสาระนั้น
อยา่งมีความหมาย

ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism)

การเรียนรู้เกิดข้ึนจากกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา 
พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับ
และซึมซาบขอ้มูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสัมพนัธ์
กบัความรู้หรือโครงสร้างทาง
ปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม กระบวนการ
ปรับโครงทางปัญญาน้ีทาํใหผ้เูรียน
เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

การสร้างสถานการณ์เสมือนจริงหรือ
สถานการณ์จริงท่ีสามารถใหผู้เ้รียนสาํรวจ 
วเิคราะห์ ทดลอง ลองผดิลองถูกกบัส่ิง
นั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจข้ึน
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริง

ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ดว้ยปัญญา (Constructionism)

การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้าง
ความรู้ดว้นตนเองของผูเ้รียน หาก
ผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิด
และนาํความคิดของตนเองไป
สร้างสรรคช้ิ์นงานโดยอาศยัส่ือ
และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จะทาํ
ใหค้วามคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ี
ชดัเจน ความรู้เกิดจากการสร้าง
ช้ินงานไดส้าํเร็จ ซ่ึงจะมี
ความหมายต่อผเูรียน มีความคงทน
 และเป็นฐานในการเรียนรู้อยา่ง
ไ ่ ี ี่ ิ ้

การสร้างสถานการณ์เสมือนจริงหรือ
สถานการณ์จริงท่ีสามารถใหผู้เ้รียนสาํรวจ 
วเิคราะห์ ทดลอง ลองผดิลองถูกกบัส่ิง
นั้น ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจข้ึน 
และผูเ้รียนไดน้าํความรู้ความเขา้ใจไป
สร้างช้ินงานจริง การสร้างช้ินงานจริงช้ิน
แรกจะเป็นฐานในการพฒันาช้ินงานนั้น
ต่อ ๆ ไป ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย
ต่อผูเ้รียน ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริง

 
 
 
 

ตารางที่ 2 การสงัเคราะห์รูปแบบการสอน 

ขั้น
แน

ะนํ
าข้
อมู

ล

ขั้น
สร้

าง
คว

าม
รู้

ขั้น
ปร

ะยุ
กต์

ใช้
งา
น

ขั้น
วดั

ผล

รูปแบบการเรียนการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment
 Model)

   

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne's
 Instructional Model)

   

รูปแบบการเรียนการโดยการนาํเสนอมโนทศัน์กวา้ง
ล่วงหนา้ (Advance Organizer Model)

   

รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA Model    
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนผงัทางปัญญาเพื่อ
เพิ่มพนูความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

   

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ MIAP    

รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    

องค์ประกอบร่วมของรูปแบบการสอน

รูปแบบการเรียนการสอน

 
2.1.3 ขั้นการพฒันา (Develop) 

ขั้นพฒันา ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเน้ือหาแบบบูรณาการ พฒันา
ส่ือการสอน และการวดัผลการเรียนรู้ โดยพฒันาข้ึนเป็นชุดการ
สอน มีขั้นตอนการออกแบบเน้ือหาดงัภาพท่ี 3 [11]  

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการออกแบบและตวัอยา่งเน้ือหาแบบบูรณาการ 
การพฒันาส่ือการสอน ผูว้ิจยัเลือกใช ้Fio บอร์ด เป็นบอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีให้งานร่วมกับ  Rapidstm32 ใน
โปรแกรม Matlab Simulink ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการเขียน
โปรแกรมของผู ้เ รียนและผู ้เ รียนสามารถเรียนรู้การเขียน
โปรแกรมจากการ Generate code ของโปรแกม ใชเ้ซ็นเซอร์
แสง และเซ็นเซอร์อุณหภมิู ดงัภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 4 ส่ือการเรียนการสอน 

ส่วนเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการวิจยั ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
แบบวดัผลความกา้วหนา้ทางการเรียนคือแบบวดัผลก่อนเรียน
และหลงัเรียน แบบประเมินการจดัการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรคด์ว้ยปัญญาประเมินโดยผูเ้รียน
และผูส้ังเกตการสอน แบบประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน
การทาํกิจกรรมแต่ละขั้นการสอนประเมินโดยครูผูส้อน แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน และแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

2.1.4 ขั้นการนาํไปใช ้(Implement) 
รูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอนท่ีพฒันาข้ึน เม่ือ

ผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ผูว้ิจยั
ได้นําไปทดลองใช้คร้ังท่ี 1 กับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขา
ไฟฟ้ากาํลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ทดลองใช้คร้ังท่ี 2 กับ
นกัศึกษาระดบั ปวส. สาขาไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัการอาชีพธาตุ
พนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  และทดลองใช้คร้ังท่ี  3 กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี 4 สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และใช้
สอนจริงกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้ นป่ีท่ี  1 สาขาครุ
ศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดลอง 

2.1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินความรู้ของผู ้เ รียนจากแบบทดสอบความ

แตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน และเปรียบเทียบผล
การเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้การ

วิเคราะห์สถิติที (t-test) ประเมินกระบวนการสอนจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน แบบประเมินการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา แบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยการ
วเิคราะห์สถิติค่าเฉล่ีย ( X )  

3. ผลการดาํเนินการวจิัย 

3.1 ผลการพฒันารูปแบบการสอน ICAE-Model 
ผลการพฒันารูปแบบการสอน ICAE-Model ประกอบดว้ย 

4 ขั้น แต่ละขั้นการสอนประกอบดว้ย กิจกรรมผูเ้รียน กิจกรรม
ผูส้อน ส่ือ ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา การประเมิลผลตามสภาพจริงดงัตาราง
ต่อไปน้ี  

ขั้นท่ี 1 ขั้นแนะนาํขอ้มูล (Information) 
ตารางที่ 3 ขั้นแนะนาํขอ้มูล 

แบบวดัผลกอ่นเรียน

 แบบสังเกต

พฤติกรรม

Model Instruction

กิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้

  การประเมินผล   

ตามสภาพจริงกิจกรรมผู้ เรียน กิจกรรมผู้สอน

EvaluatingApplication
Constructing 

Knowledge 
Information

ทาํความเขา้ใจ 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ่ ท่ี

ใชใ้นการเรียนรู้ 

กาํหนดเป้าหมายการ

เรียนรู้

แนะนําอุปกรณ์

เคร่ืองมอื บอก

วตัถุประสงค์การ

เรียนรู้ รว่มกนั

กาํหนดเป้าหมายการ

เรียนรู้

ส่ือของจริง ใบ

กจิกรรม ในเน้ือหา

การกาํหนด

เป้าหมายการเรียนรู้

ส่ือ

 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความรู้ (Constructing Knowledge) 

ตารางที่ 4 ขั้นสร้างความรู้ 

ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้
  การประเมินผล   

ตามสภาพจริงกิจกรรมผู้ เรียน กิจกรรมผู้สอน ส่ือ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ลงมอืปฏิบติั แนะนําการใช ้

อุปกรณ์ เคร่ืองมอื

ใบเน้ือหา ใบ

กจิกรรม

เกดิการสร้างความรู้ 

เป็นผูค้วบคมุการ

เรียนรู้ของตนเอง

แบบสังเกต

พฤติกรรม

Model Instruction Information
Constructing 

Knowledge 
Application Evaluating

 
ขั้นท่ี 3 ขั้นประยกุตใ์ชง้าน (Application) 

ตารางที่ 5 ขั้นประยกุตใ์ชง้าน 
Model Instruction Information

Constructing 

Knowledge 
Application Evaluating

กจิกรรมการเรียนการสอน
ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้

  การประเมินผล  

ตามสภาพจริงกจิกรรมผู้เรียน กจิกรรมผู้สอน ส่ือ
แบ่งกลุ่ม 2-3 คน 
ทาํโครงงานขนาด
เล็ก (mini project)

แนะนาํการทาํ
โครงงาน

ใบเน้ือหา ใบ
กิจกรรม

เรียนรู้ตามสภาพ
จริง เผชิญกบั
ปัญหาจริง 
สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี
ตอ้งทาํ

แบบประเมินการ
ทาํโครงงาน
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ขั้นท่ี 4 ขั้นวดัผล (Evaluation) 
ตารางที่ 6 ขั้นวดัผล 

Model Instruction Information
Constructing 

Knowledge 
Application Evaluating

กิจกรรมการเรียนการสอน
ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้

  การประเมินผล   

ตามสภาพจริงกิจกรรมผู้ เรียน กิจกรรมผู้สอน ส่ือ
เขียนรายงานการทาํ

โครงงาน อภิปราย

ผลการทาํโครงงาน

ตรวจปรับความ

เขา้ใจและความ

ถูกตอ้ง

ใบกจิกรรม ใบ

เน้ือหา

การเชื่อมโยงองค์

ความรู้ท่ีหลากหลาย

แบบประเมนิ

โครงงาน แบบ

ประเมนิการทาํงาน

เป็นทีม แบบวดัผล

หลงัเรียน  
3.2 ผลการประเมนิโดยผู้เช่ียวชาญ 
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ

สอน ICAE-Model โดยผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ รูปแบบการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมเฉล่ีย X = 4.15 หมายถึงเหมาะสมใน
ระดบัมาก ดา้นรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมเฉล่ีย X = 4.08 หมายถึงเหมาะสมในระดบัมาก ดา้น
ส่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเฉล่ีย X = 4.20 
หมายถึงเหมาะสมในระดบัมาก ดา้นการวดัและประเมินผลมี
ความเหมาะสมเฉล่ีย X = 4.16 หมายถึงเหมาะสมในระดบัมาก 

4. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยไดแ้บ่งเป็นสองช่วง ช่วงท่ี 1 คือ การ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ และทดลอง
ใชรู้ปแบบจาํนวน 3 คร้ัง เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข ช่วงท่ีสองคือ การ
ใช้สอนจริงกับกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงในบทความน้ีผูว้ิจัยนําเสนอ
ผลการวิจยัในช่วงท่ี 1 สรุปไดว้่ารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา 
ผา่นการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมาก 
สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนเร่ืองการบูรณาการ
เซ็นเซอร์กบัระบบสมองกลฝังตวัได ้

5. เอกสารอ้างองิ 

[1] อภินนัท ์ชยานนท.์ The future’s bright the future’s Analog 

(and Mixed-signal) From the bottom of an analog heart.

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ECTI, วนัท่ีคน้ขอ้มูล 30 กรกฎาคม 2555 

จากเวบ็ไซด:์ 

http://www.ectithailand.org/emagazine/views/10 
[2] สุทศัน์ ปฐมนุพงศ.์ ระบบสมองกลฝังตวั. สาร NECTEC ปีท่ี 14 

ฉบบัท่ี 79 หนา้ 4-7. 

[3] สิริพชัร์ เจษฎวิโรจน์. การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. 
กรุงเทพมหานคร. บุ๊ก บอยท,์ 2546. 

[4] ไพโรจน์ ชินศิรประภา. สนุก สุขใจ ไดปั้ญญา constructionism 

ทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา. กรุงเทพมหานคร. 
มูลนิธิไทยคม, 2550. 

[5] Papert, s. The Chidren’s machine rethinking school in the 
age of the computer. New York: Harvester Wheatsheaf, 
1993. 

[6] พฑัรา สืบศิริ, ชนิกานต ์ยิม้ประยรู, ดาวษีิ บุญธรรม, การออกแบบ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้บนพื้นฐานแนวคิดวษิณุกรรมนิยม The 

Design of Learning Environment Based on 

Constructionism, การประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คร้ังท่ี 44 Learning Environment, Constructionism, 

Architectural Education, Interdisciplinary, มกราคม 2546. 

[7] Herel, L. Children Design: Interdisciplinary Constructions 
for Learning and Knowing Mathematics in Computer-Rich 
School. New Jersey: Alex Publishing, 1991. 

[8] Hoyles, C. and Sutherland, R. LOGO Mathematics in 
Classroom. London: Routledge, 1992. 

[9] สุชิน เพช็รักษ.์ การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา
ในประเทศไทย. รายงานวจิยัเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร. ครุสภา ลาดพร้าว, 2544. 

 [11] พิมพนัธ์ เดชะคุป, พเยาว ์ยนิดีสุข, สอนเขียนแผนบูรณาการ บน
ฐานเดก็เป็นสาํคญั  .กรุงเทพมหานคร .จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 
2555. 

[12] มนตช์ยั เทียนทอง. เอกสารประกอบการสอนวชิา การออกแบบและ
พฒันาคอร์สแวร์สาํหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน .
กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะอุตสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2544. 

[13] Guzdial, M. Constructivism vs. Constructionism. [Online]. 
Available from : 
http://www.quzdial.cc.qatech.edu/commentary/construct.h
tml[2004, October 1], 1997. 

[14] Kafai, B. Y., and Resnick, M. Introduction. In B. Y., 
Kafai, and M. Resnick, (eds.), Constructionism in practice 
: Designing, thinking, and leaning in a digital world, pp. 1-
8. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1996. 

[15] Papert, S. What is Constructionism?. [Online]. Available 
From : 
http://lynx.dac.neu.edu/k/krudwall/constructionism.html[2
001, December 21], 1999. 

 [16] ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯซ: บริษทัด่านสุทธากา
รพิมพ ์จาํกดั, 2551. 

[17] คณาจารยภ์าควชิาจิตรวทิยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: ห.จ.ก.ก่ิงจนัทร์การพิมพ,์ 
2530. 

[18] Gustafson, K.L.,and Branch, R.M. What is instructional 

design? Trends and issues in instructional design and 

technology. R.A. Reiser and J.A. Dempsey (Eds.), Saddle 
River, NJ: Merrill/Prentice-Hall. 2002. 

           191

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

NCTechEd06TTE13     

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการพัฒนาชุดประลองประกอบการสอนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือใช้ในการสอนสาํหรับ

วิชา การควบคุมระบบ1 เร่ืองการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมพีไอดี  ผู้ เรียนเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้วิธีสอนแบบ
โครงงาน    เป็นฐาน ชุดประลองประกอบไปด้วยกล่องพลาสติกส่ีเหล่ียม ซ่ึงเป็นการจาํลองของเตาอบ ด้านในมีหลอดไฟชนิดไส้ 
ขนาด 60 วัตถ์ 220 โวลต์  เป็นตัวแทนของแหล่งกาํเนิดความร้อนหรือฮีตเตอร์ การควบคุมอุณหภูมิใช้การหร่ีของหลอดไฟด้วยโซ

ลิดสเตตรีเลย์ การป้อนกลับใช้ PTC เป็นตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิจากตัวหลอดไฟไปยังตัวควบคุม เพ่ือควบคุมให้อุณหภูมิให้
ตอบสนองตามคาํส่ัง การออกแบบและควบคุมระบบ จะดาํเนินการโดยผู้ เรียน ทาํการวัดผลตอบสนองเพ่ือนาํมาออกแบบและสร้าง
ตัวควบคุมแบบพีไอดี  โดยใช้ออปแอมป์เป็นหลกั   

ผลการทดลองพบว่า ชุดประลองท่ีสร้างขึน้ช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการวัดผลตอบสนอง ตลอดจนสามารถออกแบบ    
ตัวควบคุมพีไอดี โดยใช้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (ออปแอมป์)  เข้ามาต่อร่วมกับสัญญาณป้อนกลับได้อย่างเหมาะสมและแสดงผลการ

ตอบสนองของระบบ ถูกต้องตามทฤษฎี โดยมีผลประเมินคุณภาพของชุดประลองจากผู้ เช่ียวชาญอยู่ในระดับดี ( x = 3.54) และผล

ประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนต่อชุดประลอง อยู่ในระดับดี ( x = 3.51)   
คาํสําคญั: การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การควบคุมอุณหภมิู 

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 

 

การพฒันาชุดประลองการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน   
เร่ืองการควบคุมอุณหภูมิด้วยตวัควบคุมแบบพไีอด ี 

The Development Demonstration Set of Project-based Learning in Topic of 
Temperature Control  via PID Controller 

ยอดรัก  ดิษกร, ประมขุ  แก้วภกัดี, สันติ  หุตะมาน, สิทธิพงศ์  อินทรายทุธ, วิชาญ  เพช็รทอง, อรอนงค์  วิริยานุรักษ์นคร  
และพูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์ 
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sensor feedback signal to controller. The student must design and operate the system by electronic equipment (Op-

amp). 

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,  

1. บทนํา 
การจัดการสอนท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน  ในรายวิชาท่ี

เก่ียวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเลือก
โครงงานสภาพคลา้ยกบัปัญหาท่ีเป็นจริง จะเป็นการเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ ความคิดท่ีลึกซ้ึงเช่ือมโยงสัมพนัธ์จนได้
ความรู้ใหม่ท่ีมีความหมายและสัมพนัธ์กบัชีวิตจริงของตนเอง
[1] การออกแบบและสร้างชุดประลองใหค้ลา้ยกบัสภาพจริงจะ
ช่วยให้ผู ้ เ รี ยน เ กิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงข้ึน[2] หากพิจารณาในรายวิชา การควบคุม
ระบบ1 ท่ีเน้ือหาส่วนใหญ่จะเป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูง เช่น การ
แปลงลาปลาซ เป็นตน้ การท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาผลตอบสนองจาก
ระบบ ผูเ้รียนเกิดกิจกรรมทางการเรียนมิใช่เกิดจากการนั่งฟัง
บรรยายเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจรายวิชาท่ีมีการ
คาํนวณไดดี้ข้ึนดงัตวัอยา่งงานวิจยัของสุรพนัธ์และสุริยาวุธ[3] 
ไดน้าํเสนอการพฒันาชุดส่ือประสม สําหรับสอนวิชาทฤษฎี
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ส่ือประสมน้ีประกอบไปดว้ย เอกสาร
ประกอบการสอน โปรแกรมนาํเสนอเพาเวอร์พอยต ์ชุดสาธิต
เ พ่ือทดสอบทฤษฎี  และโปรแกรมวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน พบว่ามี
ผลสัมฤทธ์ิเฉล่ีย 5 บทเรียนเท่ากบั 72.71 และผลประเมินความ
พึงพอใจต่อบทเรียนส่ือประสม อยู่ในระดบัมาก ( x  4.16 ) 
ขณะท่ี  นําโชคและคณะฯ[4]ได้นําเสนอชุดฝึกการเรียนรู้
วิทยาการหุ่นยนต์เบ้ืองตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในหลกั
จลศาสตร์และการควบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม โดยอาศยัส่ือ
การเรียนรู้ ท่ีประกอบดว้ย ใบงาน ซอฟแวร์ ROBOSIM และ
หุ่นยนต์จาํลอง 3 แกน ผลการทดสอบระบบพบว่า หุ่นยนต์
จาํลองสามารถเคล่ือนท่ีไดถู้กตอ้งตามคาํสั่งภายใตโ้ปรแกรม
จลศาสตร์ผกผนัท่ีพฒันาข้ึน นอกจากน้ีการจัดการสอนท่ีใช้

โครงงานเป็นฐานในประเทศไทย แต่เดิมมีการจดัการสอนอยา่
แพร่หลายในการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [1],[2] แต่
ปัจจุบนัไดข้ยายออกไปในงานด้านวิศวกรรมมากข้ึนดงัเช่น
งานวจิยัของรัฐพลและสมศกัด์ิ [5] ไดน้าํเสนอรูปแบบการเรียน
การสอนแบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
ร่วมมือกัน เร่ืองสายอากาศไมโครเวฟ โดยแบ่งการดาํเนิน
งานวิจยัออกเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอน การสร้างส่ือการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบท่ีสร้างข้ึน ผลการดาํเนินงานวิจัยพบว่า มีความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบั
มาก ( x   4.23 )  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นประโยชน์ของการ
จดัการสอนแบบโครงงานเป็นฐานจึงไดพ้ฒันาชุดประลองการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานเร่ืองการควบคุมอุณหภูมิดว้ยตวั
ควบคุมพีไอดี โดยออกแบบให้ชุดประลองง่ายต่อการวัด
สัญญาณและควบคุมผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์(ออปแอมป์)
ร่วมกับโปรแกรมแลปวิว  (LabVIEW) ซ่ึ งผู ้เ รี ยนจะต้อง
ออกแบบ, คน้หาขอ้มูล และทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ปรับขนาดสัญญาณและสร้างตวัควบคุมดว้ยตวัเอง ส่งผลให้
ผู ้เ รียนมีประสบการณ์และทักษะในการออกแบบวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใชค้วบคุมระบบดงักล่าวได ้นอกจากน้ีหาก
เกิดปัญหาในการควบคุม ผูเ้รียนจะตอ้งระดมความคิดกบัเพ่ือน
ภายในกลุ่มหรือนอกกลุ่ม เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวให้ได ้ซ่ึงเป็น
ขอ้ดีของการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานนัน่เอง  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี คือผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 
ท่าน เพ่ือประเมินสําหรับหาคุณภาพของชุดประลอง และ
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ท่ีเรียนวิชา การ
ควบคุมระบบ1    ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม เกล้า                 
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พระนครเหนือ  ปีการศึกษา 2556 โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง จาํนวน 3 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อชุดประลอง 

2. โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบอุณหภูม ิ

2.1 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของอุณหภูม ิอธิบายได้ดงันี ้[6] 

  
ภาพที่ 1 แบบจาํลองของอุณหภูมิในเตาอบ 

จากภาพท่ี 1 เขียนเป็นสมการเชิงอนุพนัธ์ไดเ้ป็น 

 1 1 1
( )i aq t

RC C RC
        (1) 

โดยท่ี 
  คืออุณหภมิูในเตาอบ 

a  คืออุณหภมิูภายนอก 

iq   คืออตัราการไหลของความร้อน 
R   คือความตา้นทานทางความร้อน 
C   คือความจุความร้อน 
อุณหภมิูท่ีจุดทาํงาน(อุณหภมิูคงท่ี) จะกลายเป็น 

 1 1 1
i aq

RC C RC
       (2) 

โดยท่ี 
  คืออุณหภมิูในเตาอบท่ีจุดทาํงาน 

iq  คืออตัราการไหลของความร้อนท่ีคงท่ี ณ จุดทาํงาน 
ขณะท่ี  ˆ( ) ( )t t      และ ˆ ( ) ( )i i iq t q t q    (3) 
โดยท่ี 
ˆ( )t คืออุณหภมิูในเตาอบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากจุดทาํงาน 

îq  คืออตัราการไหลของความร้อนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากจุด
 ทาํงาน 
ดงันั้นแทนสมการ(3)ลงใน(1) การเปล่ียนแปลงความร้อนใน
เตาอบจะเปล่ียนเป็น 

1 1 1ˆ ˆ ˆ( ) [ ( ) ]i i aq t q
RC C RC

          (4) 

จากสมการ(4) เม่ือเทียบกบัจุดทาํงานโดยนาํสมการ(2) ลบออก
จากสมการ(4) จะได ้

  1 1ˆ ˆ ˆ ( )iq t
RC C

       (5) 

แปลงลาปลาซจากสมการ(5) แลว้เขียนเป็นฟังก์ชันโอนยา้ย
เป็น 

   

1
ˆ ( )
ˆ 1( )i

s C
Q s s

RC





   (6) 

3.วธีิดาํเนินการวจิัย 

ในการวิจยัเร่ิมตน้จากการสร้างชุดประลอง จากนั้นจึงให้
ผูเ้ ช่ียวชาญประเมินหาคุณภาพของชุดประลอง จากนั้ นให้
ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มูลและวดัผลตอบสนองเพ่ือหาทางควบคุม
อุณหภูมิของชุดประลองให้ไดต้ามคาํสั่ง(Command) เม่ือ
ผูเ้รียนสามารถควบคุมไดแ้ลว้ จึงให้ผูเ้รียนประเมินความพึง
พอใจในการใชชุ้ดประลอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ส่วนฮาร์ดแวร์ จดัไดว้า่เป็นส่วนท่ีสาํคญั ท่ีผูเ้รียนจะได้
เรียนรู้ แต่ขณะเดียวกนักเ็ป็นส่วนท่ีจดัไดว้า่ ตอ้งใชท้รัพยากร 

 
ภาพที่ 2 ดา้นหนา้ของชุดประลอง 
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ภาพที่ 3   วงจรควบคุมอุณหภูมิท่ี นกัศึกษาสร้างข้ึนทั้งในส่วนของ

งบประมาณและเวลาในการสร้าง โดยส่วนฮาร์ดแวร์น้ี มี
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัดงัภาพท่ี 2 และ 3 
3.1.1 แหล่งกาํเนิดอุณหภูมิ ใช้หลอดไฟชนิดไส้ 

(Incandescent Lamp) ขนาดพิกดัแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์60 
วตัถ์ เป็นแหล่งกาํเนิดพลังงานความร้อน บรรจุอยู่ในกล่อง
ส่ีเหล่ียมท่ีจาํลองเป็นห้องปิด มีพดัลมระบายอากาศท่ีใช้เป็น 
ส่ิงรบกวนระบบ (Disturbance) สําหรับทดสอบกรณีมี
ส่ิงรบกวนกระทาํต่อระบบ 

3.1.2 ชุดควบคุมอุณหภูมิ ใช ้โซลิดสเตตรีเลย ์ ควบคุม 
อุณหภูมิจากการหร่ีของหลอดไฟ ตามสัญญาณท่ีไดรั้บจากตวั
ควบคุม (Controller) โดยสัญญาณท่ีจะนาํมาควบคุมน้ี เป็น
ระดบัแรงดนั 0-10 โวลต(์ไฟตรง)  จึงตอ้งใช ้โซลิตเสตตรีเลย ์
ท่ีรับสัญญาณอินพตุ 0-10 โวลต(์ไฟตรง) ดว้ย  

3.1.3 การรับสัญญาณป้อนกลบั จะใชเ้ซ็นเซอร์ท่ีทาํข้ึน
จาก PTC (Positive Temperature Coefficient : PTC) ติดตั้งให้
ใกลก้บัหลอดไฟ เพ่ือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ผูเ้รียนจะตอ้งออกแบบ
วงจรท่ีเหมาะสมกบัเซ็นเซอร์ท่ีใช้ โดยจะตอ้งออกแบบและ
สร้าง วงจรปรับระดบัสัญญาณ (Signal Conditioning) เพ่ือปรับ
ระดบัสัญญาณให้สอดคลอ้งกับสัญญาณคาํสั่ง และส่งไปยงั
วงจรควบคุมต่อไป  

3.1.4  วงจรควบคุม เป็นวงจรท่ีทาํข้ึนจาก ออปแอมป์ 
ผูเ้รียนจะตอ้งเร่ิมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบวงจรควบคุม 
คน้หาวงจรท่ีเหมาะสม จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
เอกสารบทความหรือตาํรา ตลอดจนนกัศึกษารุ่นพ่ี ท่ีเคยเรียน
วิชาน้ีมาก่อน จากนั้ นจึงนําวงจรท่ีได้ มาทดลองจําลองบน
โปรแกรม Simulation ต่างๆ เช่น Multisim เป็นตน้ แลว้จึง
นาํไปทดลองกบัระบบจริงต่อไป  

3.2 ส่วนซอฟแวร์   เป็นส่วนท่ีใชโ้ปรแกรมแลปวิว ช่วยใน
การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทาํงานของระบบ โดยจะทาํ
การเช่ือมต่อกบัส่วนฮาร์ดแวร์ ดว้ยการ์ด DAQ รุ่น 6008 ผา่น
พอร์ต USB ซ่ึงหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดอ้อกแบบและสร้างตวั
ควบคุมและวงจรประกอบจากออปแอมป์สําเร็จแลว้ ขั้นตอน
ต่อไปคือการใช้โปรแกรมในการควบคุมระบบ จะช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจการทาํงานในภาพรวมมากยิง่ข้ึน แสดงดงัภาพท่ี 4 
และ 5 

 
ภาพที่ 4 โปรแกรมแลปววิท่ีใชค้วบคุมอุณหภูมิ 

 

 
ภาพที่5 โปรแกรมแลปววิ ในส่วนของการควบคุม 

3.3 การหาคุณภาพของชุดประลอง ดาํเนินการโดยเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สอนในรายวิชาการควบคุมระบบ1
หรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 5 ท่านกรอกแบบประเมินคุณภาพ
ของชุดประลอง หวัขอ้จากแบบประเมินคุณภาพแบ่งออกเป็น 2 
ดา้นคือ ดา้นประสิทธิภาพทางการสอน และ ดา้นการออกแบบ
ชุดประลอง 

3.4 การหาความพงึพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อชุดประลอง 
ดาํเนินการโดยใชผู้เ้รียน ท่ีเป็นผูท้าํโครงงานเร่ืองการควบคุม
อุณหภมิูโดยใชต้วัควบคุมพีไอดี จาํนวน3 คน กรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีหวัขอ้เก่ียวกบัดา้นการใชง้าน
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อาทิเช่น ความง่ายในการวดัผลตอบสนอง, ความเขา้ใจระบบ
ควบคุมหลงัจากใชชุ้ดประลองแลว้ และ ชุดประลองสอดคลอ้ง
กบังานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

4.1 ผลตอบสนองจากการควบคุมอุณหภูมิจากชุดประลอง
ที่สร้างขึน้ มีผลตอบสนองท่ีเป็นทั้ง ลูปเปิดและลูปปิด ควบคุม
โดยใชว้งจรอนาลอ็ก ท่ีมีออปแอมป์เป็นส่วนประกอบและการ
ควบคุมโดยผา่น การ์ด DAQ จากโปรแกรม แลปวิว แสดงดงั
ภาพท่ี 7 และ 8 ซ่ึงการวดัผลตอบสนอง จะกระทาํโดยผ่าน 
ออสซิลโลสโคป (กรณีใชต้วัควบคุมเป็น วงจรอนาล็อก) และ
โปรแกรมแลปวิว ท่ีมีการพลอ็ตกราฟ จากตวัโปรแกรมไดเ้ลย
จากผลตอบสนองท่ีได  ้จะเห็นว่าใกลเ้คียงกบัทฤษฎีของการ
ควบคุมอุณหภูมิ ขณะท่ีการออกแบบตวัควบคุม จะใชว้ิธีของ 
ซิกเล่อร์-นิโคลห์ท่ีผูอ้อกแบบไม่จาํเป็นจะตอ้งรู้ฟังก์ชันถ่าย
โอน(Transfer Function) ของระบบเพียงแต่ตอ้งวดัหา
ผลตอบสนองท่ีเป็นลปูเปิดกส็ามารถออกแบบตวัควบคุมได ้

 
ภาพที่6 ผลตอบสนองของระบบเม่ือวดัจากออสซิลโลสโคป 

 
ภาพที่ 7 ผลตอบสนองของระบบเม่ือใชโ้ปรแกรมแลปววิ 

ผูส้อนจะตอ้งกาํหนดใหผู้เ้รียนมีการคน้ควา้หาขอ้มูลในการ
ออกแบบและสร้างวงจรควบคุมแบบอนาลอ็ก ควบคู่ไปกบัการ
เขียนโปรแกรม เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจถึงหลกัในการปรับ

ค่าตวัควบคุมจากวงจรอนาล็อกอยา่งลึกซ้ึงเสียก่อน จากนั้นจึง
นําไปสู่การควบคุมผ่านโปรแกรมแลปวิว  ท่ี มีไลบาร่ี  ตัว
ควบคุมพีไอดีแบบสํา เ ร็จมาให้  จะช่วยให้ผู ้เ รียนเข้าใจ
พฤติกรรมของตวัควบคุมทั้งในเชิงลึก และ ภาพรวมของระบบ
ทั้งหมด ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.2 ผลการประเมนิของชุดประลอง 
      การประเมินของชุดประลอง จะแบ่งออกเป็นสองส่วน

คือ ส่วนท่ีใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินเพ่ือหาคุณภาพ และ ส่วนท่ีให้
ผูเ้รียนประเมินความพึงพอใจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

4 .2 .1  ผลประเ มินคุณภาพของชุดประลองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญกรอกแบบประเมินคุณภาพของ
ชุดประลองของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน มีผลประเมินเฉล่ียอยู่
ในระดบัดี (มากกวา่ 3.5 ข้ึนไป)ท่ีระดบั 3.54x     

4.2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เ รียนของกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน 3 คน (ผูเ้รียนท่ีใช้ชุดประลองน้ี) มีผลประเมินอยู่ใน
ระดบัดี (มากกวา่ 3.5 ข้ึนไป)ท่ีระดบั 3.51x     

4.3 อภิปรายผล 
      จากการดาํเนินการพฒันาชุดประลอง เพ่ือใช้ในการ

เรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานน้ี เป็นชุดประลองท่ี
เสมือนเป็นระบบจริง ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม แต่ในส่วนท่ี
เป็นชุดควบคุมผูเ้รียนจะตอ้งดาํเนินการคน้ควา่ ออกแบบ และ
จัดทํา  ด้วยตัวเอง  ทั้ ง น้ี มี จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู ้เ รียนเป็นผู ้
สร้างสรรค์ชุดควบคุมข้ึนมาเอง ซ่ึงแตกต่างจากชุดประลองท่ี
โดยทัว่ไปท่ีซ้ือสาํเร็จจากต่างประเทศ ท่ีมีครบทั้งตวัระบบและ
ชุดควบคุม ผูเ้รียนเพียงแต่ต่อตามใบงานและดูสัญญลกัษณ์ ก็
สามารถต่อให้ทาํงานได ้แต่ชุดประลองท่ีคณะผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทกัษะด้านต่างๆ ให้แก่ผูเ้รียน 
มิใช่เพียงแค่ต่อตามใบงาน หรือต่อตามสัญญลกัษณ์ ซ่ึงผูเ้รียน
จะควบคุมระบบไดจ้ะตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบั การทดสอบระบบ, 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัควบคุม หรือแมก้ระทัง่ 
การใชง้านของโปรแกรมท่ีจะนาํมาควบคุม ซ่ึงชุดประลองน้ี 
รองรับทั้ งในส่วนท่ีเป็นการควบคุมอนาล็อก (ใช้ออปแอมป์
สร้างเป็นตวัควบคุม) หรือใชโ้ปรแกรมในการควบคุมโดยมีตวั
ควบคุมเป็นไลบารี อยู่ในตวัโปรแกรม (ในท่ีน้ีแนะนาํให้ใช้
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โปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ) ทั้งน้ีการเลือกใชก้ารควบคุม
ชนิดใด ผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดเอง ออกแบบเอง และลงมือสร้าง
เอง จะช่วยให้ผูเ้รียน เกิดทักษะในการคน้ควา้หาขอ้มูลด้วย
ตนเอง เกิดทกัษะในการออกแบบวงจร การวดั การต่อ และการ
สร้างชุดควบคุม นอกจากน้ีการส่ือสารกบัเพ่ือนภายในกลุ่ม   
และทกัษะการนาํเสนอ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัในการทาํงาน 
ผูเ้รียน กจ็ะตอ้งดาํเนินการ หลงัจากการจดัทาํโครงงาน ในช่วง
ปลายภาคเรียนด้วย โดยการนําเสนอน้ี จะมี 2 ส่วนคือ การ
นาํเสนอดว้ยปากเปล่าร่วมกบั โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ และ 
การเขียนคู่มือการใชง้านของชุดประลองโดยละเอียด ช่วยให้
ผูส้อนสามารถปรับแกค้วามเขา้ใจไดจ้ากท่ีผูเ้รียนนาํเสนอน้ี 

4.4 ข้อเสนอแนะ 
    จากงานวิจยัการพฒันาชุดประลองการควบคุมอุณหภูมิน้ี 

ช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจภาพรวมของการควบคุมระบบได้อย่าง
เหมาะสม แต่ทั้ งน้ี ผูส้อนจะตอ้งพยายามแทรกสอดเน้ือหาท่ี
เป็นการคาํนวณและทฤษฎีการควบคุมระบบเขา้ไปดว้ย จาก
การท่ีผูว้ิจยัไดท้ดลอง สอดแทรกเน้ือหา โดยเร่ิมตน้จาก การ
วิเคราะห์สัญญาณของระบบลาํดบัสอง การหาค่าพารามิเตอร์
จากวิธีซิกเล่อร์-นิโคลห์ และ ทางเดินของราก (Root Locus) 
ตามลําดับ  และสุดท้าย  จึงให้เ น้ือหาเก่ียวกับ  โมเดลมาง
คณิตศาสตร์ของระบบทางกลและทางไฟฟ้า เป็นหัวขอ้สุดทา้ย 
ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีตรงข้ามกับการสอนวิชา การควบคุม
ระบบ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ทัว่ไป ในอนาคต หากทาํการ
วิจยัเปรียบเทียบกนัระหว่าง การสอนแบบโครงงานและการ
สอนแบบวิธีปกติ จะช่วยใหเ้ห็นภาพขอ้ดี-ขอ้ดอ้ยของการสอน
แต่ละแบบไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ี การสอนแบบโครงงาน
เป็นฐานน้ี หากขยายต่อยอดไปยงัสถาบนัท่ีมีการจดัการสอน
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง อาทิเช่น หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ท่ีเปิดสอนในระดบั
ปริญญาตรี วศิวกรรมสายปฎิบติัการ ท่ีจาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้และ
เขา้ใจการทาํงานของระบบจริงจากการลงมือปฎิบัติ จะเกิด
ประโยชน์อย่างมาก เพราะไม่จาํเป็นตอ้งสั่งซ้ือครุภณัฑ์จาก
ต่างประเทศ แต่อาจจะตอ้งปรับปรุงงานบางส่วนเช่น การใช้
โปรแกรมท่ีจะนาํมาควบคุม อาจพิจารณาโปรแกรมอ่ืนท่ีผูส้อน
และผูเ้รียนมีความชาํนาญอยูก่่อนแลว้ 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้นาํเสนอชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือการศึกษา  สําหรับพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ ท่ีเรียนในรายวิชาหุ่นยนต์ในระบบอุตสาหกรรม ชุดฝึกท่ีออกแบบและสร้างขึน้สามารถทาํให้ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านการ
ทดลองจริง ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหุ่นยนต์จริงท่ีมีราคาแพง ผลการทดสอบทางกลของชุดฝึก พบว่า สามารถทาํงานได้ตรงตาม
เง่ือนไขท่ีกาํหนด ประสิทธิภาพของชุดฝึกได้เกณฑ์ระดับ  74.38/77.46 

คาํสําคญั: หุ่นยนตเ์พ่ือการศึกษา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ การลงมือปฏิบติั  

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 

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]ไดศึ้กษาสภาพปัจจุบนัของภาคอุตสาหกรรม

ไทย พบว่า มีแนวโน้มการนาํเขา้หุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั
มากข้ึน เพ่ือนาํมาใชเ้พ่ิมผลผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน นอกจากนั้นยงัไดท้าํการสํารวจสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ท่ีทาํการเปิดสอนประเภท

วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ทัว่ประเทศ พบวา่ 
มี 15 วิทยาลยัเท่านั้นท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัวิทยาการ
หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 

สาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ เลง็เห็นถึง
การพฒันากาํลงัคนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ 
จึงได้เ ปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสํานักงาน

ชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์เพือ่การศึกษา   
Educational Robotic Training Set 

ธวัชชัย  ละม่อม1,  นาํโชค  วัฒนานัย 2,  พูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์ 2,3 

1แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
2ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

3ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
2,3มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมุ่งเนน้พฒันากาํลงัคนระดบั
ก่ึงฝีมือระดบัฝีมือและระดบัผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ 
ให้มีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณ์ มี
ทักษะการทํางานร่วมกับผู ้อ่ืนและมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในงานอุตสาหกรรมได ้(Solving real-

world problems supplied by industrial) [2] จึงไดเ้ปิดสอน
วิชาหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรมให้กบันักศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึง
ปัจจุบนั  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดงักล่าว 
พบวา่อยูใ่นระดบั 2-2.5 ซ่ึงถือวา่ค่อนขา้งตํ่า  ผูว้จิยัจึงไดท้าํการ
สาํรวจเบ้ืองตน้ดว้ยแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์กบันกัศึกษา
ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบันและผูท่ี้เคยเรียนใน
รายวิชาน้ีแต่ไดส้ําเร็จการศึกษาไปแลว้ พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความรู้ในด้านทฤษฎีหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจวดัและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เท่านั้น ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติันอ้ย 
เพราะไม่มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง ใช้เพียง
การวิเคราะห์จากภาพประกอบในใบงานฟังการบรรยายจาก
ครูผู ้สอน  ดูวิดีโอสั้ นหรือศึกษาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศอ่ืนๆ นอกจากนั้นปัจจัยท่ียงัส่งผลต่อการเรียนรู้
วทิยาการหุ่นยนตคื์อความยากของเน้ือหารายวิชา ซ่ึงผูเ้รียนตอ้ง
มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในศาสตร์หลายดา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั 

การจดัการเรียนรู้วทิยาการหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ควร
จดัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกบังานจริง (Real 

world) ตอ้งให้ผูเ้รียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติ (Hand on 

practice) กบัหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robotics)   

จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนดา้น
หุ่นยนต ์พบวา่ José [3] ไดพ้ฒันาหุ่นยนตเ์พ่ือการศึกษาใหก้บั
นกัศึกษาวิศวกรรมให้เขา้ใจและมีความรู้เก่ียวกบัระบบทางกล
และทางไฟฟ้า ฝึกการแก้ปัญหา การทาํงานร่วมกัน สภาวะ
ความเป็นผูน้าํและมีความคิดสร้างสรรค ์Tamás [4] ไดท้าํการ
พฒันาหุ่นยนต์ 6 แกน (6-DOF) มือจบัเป็นระบบนิวเมติก 

(Pneumatic Gripper) ทาํงานร่วมกบัระบบการมองเห็น 
(Vision system) พร้อมกบัสายพานลาํเลียง (Conveyer) เพ่ือ

ฝึกฝนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม   

José [5] ใช ้ PIC16F628A ควบคุมหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีส่ีลอ้ 
Stephen [6] ใช ้Motorola 16-b HC12 ควบคุมหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีสองลอ้ สิริชยั [7] ใช ้Arduino NANO V3.0 ควบคุม
หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีส่ีลอ้ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะจากการไดค้วบคุม
ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์และดูพฤติกรรมของหุ่นยนต ์ 

วรรณกรรมท่ีกล่าวมาน้ี ใชหุ่้นยนต์เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มี
ทกัษะการแกปั้ญหา [8] และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น[9]โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทาํงานของหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี 
เพ่ือให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ [10] ทาํให้ผูเ้รียนมีความสนุก
และสร้างความสนใจในการเรียนรู้ [11] มากข้ึน ซ่ึงแตกต่าง
จากเดิมรูปแบบการสอนเดิมท่ีครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้
และสอนแบบบรรยายจากตาํรา จึงทาํให้ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดอ้ยูใ่น
เกณฑท่ี์ตํ่าดงัท่ีแสดงไวใ้นขา้งตน้  

งานวิจัยฉบับน้ี  นําเสนอชุดฝึกหุ่นยนต์ในระบบงาน
อุตสาหกรรมควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือแกปั้ญหา
การขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนในวชิาหุ่นยนต ์วิชาอุปกรณ์
ตรวจวดัและวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงมุ่งเน้นท่ีจะสร้าง
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
ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กบัผูเ้รียน ในรูปแบบการบูรณาการ
ระหวา่งวชิาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไวด้ว้ยกนั 

2. วธีิดาํเนินการวจิัย 

2.1 การออกแบบโครงสร้างทางกล 
ชุดฝึกหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย

ชุดฝึกสายพานลําเลียงและหุ่นยนต์อาร์ติคู เลต  ออกแบบ
โครงสร้างดงัภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 ประกอบดว้ยสายพานลาํลี
ยงจาํนวน 2 เคร่ืองและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบอาร์ติคูเลต
จาํนวน 1 ตวั วางประกอบเพ่ือให้สามารถทาํงานร่วมกนัใน
ลกัษณะงานอุตสาหกรรม 

2.1.1  อุปกรณ์และวสัดุทางกล ได้แก่ 1) เพลา ทํา
หน้าท่ีส่งกาํลังจากอุปกรณ์ขบัเคล่ือน 2) เฟือง ทาํหน้าท่ีส่ง
กาํลงัจากขบกนัของฟันเฟือง 3) สายพาน ทาํหนา้ท่ีส่งกาํลงัจาก
เพลาเช่นเดียวกับเฟือง แต่มีคุณสมบัติท่ีอ่อนตัวได้รับแรง
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กระตุกและแรงสั่นไดดี้กว่าเฟือง แต่มีอตัราทดท่ีไม่แน่นอน 
เน่ืองจากการไถลตวั (slip) ของสายพาน  

 2 .1 .2   ชุดขับ เค ล่ือน ท่ี ใช้ในงานวิ จัย น้ี  ได้แ ก่               
DC motor ทาํหน้าเป็นตน้กาํลงัขบัเคล่ือน สามารถปรับ
ความเร็วไดห้ลายระดบั และ Stepping motor ใชชุ้ดควบคุม 
Servo driver แสดงดงัภาพท่ี 3 ซ่ึงงานวิจยัน้ีใชม้อเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงและสเตป็ป้ิงมอเตอร์ โดยมีชุดขบั Stepping Motor 

เป็นโมดูล MStep-2U แสดง ดงัภาพท่ี 4 เพ่ือช่วยลดภาระงาน
การประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถขบัมอเตอร์
แบบ Unipolar ไดถึ้ง 2 ตวั และแต่ละชุดจะใชส้ายสัญญาณ
ควบคุมเพียง 3 เส้น คือ CLK, EN และDIR และยงัสามารถ
กาํหนดรูปแบบการทาํงาน 1Phase, 2Phase และHalf Step ได้
ตามรุ่นท่ีตอ้งการ 

2.1.3 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ประกอบด้วย              
1) Optical Sensor ทาํงานโดยใชแ้สงอินฟาเรดในการตรวจจบั
วตัถุ 2) Proximity Sensor สามารถทาํงานโดยไม่ตอ้งสัมผสั
กบัช้ินงานหรือวตัถุภายนอก โดยลกัษณะของการทาํงานอาจจะ
ส่งหรือรับพลงังานรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น สนามแม่เหลก็ 
สนามไฟฟ้า แสง เสียงและลม แสดงดงัภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 1 : สายพานลาํเลียง 

ชุดฝึกน้ี ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัดว้ยแสง เพ่ือตรวจจบัขนาด
และการเคล่ือนไหวของวตัถุ ซ่ึงวตัถุกาํหนดให้มีขนาด Ø 6.5 

cm สูง 10 cm อุปกรณ์ตรวจจบัในชุดฝึกน้ีใชเ้อน็โค๊ดเดอร์เป็น
อุปกรณ์ป้อนกลบัของสัญญาณ เพ่ือควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ มี
ตวัวดัตาํแหน่งการเคล่ือนท่ีและควบคุมทิศทางการหมุน เป็น 
Potentiometer และ Proximity Sensor แสดงดงัภาพท่ี 6 และ
ภาพท่ี 7  

 
ภาพที่ 2 : หุ่นยนตอ์าร์ติคูเรต 

 

 
ภาพที่ 3 : บอร์ดควบคุม DC motor and Servo Driver 

 

 
ภาพที่ 4 : ชุดขบั Stepping Motor เป็นโมดูล MStep-2U 

 

  
ภาพที ่5 : บอร์ดตวัส่งและบอร์ดตวัรับอินฟาเรดเซนเซอร์ 
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ภาพที่ 6 :   Rotary Encoder Sensor 

 

  
ภาพที่ 7 :  Potentiometer and Proximity Sensor 

 

 
ภาพที่ 8 : ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722 

 

 
ภาพที ่9 : ชุดสายพานลาํเลียงและหุ่นยนต ์

 

 2.1.4 สายพานลาํเลียงและหุ่นยนต์ท่ีสร้างข้ึนน้ี 
ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722 ดงัภาพท่ี 8 
เน่ืองจากมีพอร์ตมากเพียงพอต่อการใชง้านควบคุมมอเตอร์และ
ปรับความเร็วไดพ้ร้อม 5 ตวั ให้สัญญาณอนาลอกได ้16 ช่อง
พร้อมกัน  ขนาดสูงสุด  12  บิตต่อช่อง  มีสัญญาณนาฬิกา
คริสตอลออสซิลเลเตอร์ขนาด 10 MHz ราคาไม่สูงและหาซ้ือ
ไดง่้าย สําหรับให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ทาํและทาํความเขา้ใจใน

หลกัการทาํงานของหุ่นยนต์และระบบงานอุตสาหกรรม โดย
ให้นักศึกษาไดท้าํการประกอบวงจร วดัและทดสอบสัญญาณ
ควบคุมตลอดจนทาํการเขียนโปรแกรมและแกไ้ขดว้ยตนเอง  

3.  ผลการวจิัย 

3.1 ทดสอบการทาํงานของชุดฝึก 
ผู ้วิจัยได้ทําการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในระบบ

อุตสาหกรรม  ควบ คุมด้ว ยไมโครคอนโทร เลอ ร์  จัด
สภาพแวดลอ้มการทาํงานใหใ้กลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานของ
หุ่นยนตใ์นระบบอุตสาหกรรม โดยให้หุ่นยนต์ทาํงานร่วมกบั
สายพานลาํเลียง แสดงดงัภาพท่ี 9 ทดสอบผลการทาํงานของ
ชุดฝึกและประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดฝึกน้ี 

ทดสอบการทาํงานของชุดฝึก จดัสภาพแวดลอ้มให้ทาํงาน
ร่วมกัน เขียนโปรแกรมและกาํหนดเง่ือนไขการทาํงานของ
สายพานและหุ่นยนต์ จาํนวน 10 คร้ัง ผลการทดสอบทางกล 
พบวา่ อุปกรณ์ตรวจจบัสามารถตรวจตรวจจบัการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุท่ีความเร็วต่างๆ และสามารถหยิบจับแล้ววางวตัถุใน
ตาํแหน่งท่ีกําหนดไวต้ามช่วงระยะของการแกว่งของแขน
หุ่นยนต์ได้ถูกต้องทุกคร้ัง สามารถนําไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลองได ้

3.2 ทดสอบประสิทธิภาพกบักลุ่มทดลอง 
ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนน้ี ผ่านการทดสอบ

ทางกายภาพไดผ้ลการทดสอบถูกตอ้ง จึงไดน้าํไปทดลองใชก้บั
ก ลุ่มทดลอง ซ่ึง เ ป็นนัก ศึกษาระดับ  ปวส .2  แผนกวิชา
อิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 28 คน ระยะเวลาอบรม 2 วนั ตามแผน       
การจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีวตัถุประสงคด์งัตาราง
ท่ี 1   

ตารางที่ 1  วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ที ่ วตัถุประสงค์ 

1 อธิบายหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ตรวจรู้แบบต่างๆได ้
2 ประกอบวงจร วดัและทดสอบสญัญาณการทาํงานของ

อุปกรณ์ตรวจรู้แบบต่างๆได ้

3 อธิบายหลกัการทาํงานของอุปกรณ์เคร่ืองกลไฟฟ้าแบบต่างๆ
ได ้

4 ประกอบวงจร วดัและทดสอบสญัญาณควบคุมการทาํงาน
ของอุปกรณ์เคร่ืองกลไฟฟ้าแบบต่างๆได ้
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ตารางที่ 2  รายการพิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้ 
ที่ รายการพจิารณา 
1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบสาํคญัครบถว้น

และสมัพนัธ์กนั 
2 เน้ือหา/สาระการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

3 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงค ์

4 กิจกรรมมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกบั
ความสามารถผูเ้รียน 

5 กิจกรรมเนน้ทกัษะกระบวนการคิดและลงมือปฏิบติั    
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

7 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้สอดคลอ้งกบักิจกรรมและ
วตัถุประสงค ์

8 ส่ือ มีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

9 วธีิการวดัผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
10 ใบงานและเกณฑก์ารประเมินผลมีความชดัเจน  

 

 
ภาพที่ 10 :  ความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง 

 

ผูว้ิจยัไดน้าํแผนการจัดการเรียนรู้ นาํเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการเรียนการสอนวิทยาการหุ่นยนต์ จํานวน  3  ท่าน 
ประเมินคุณภาพ ผลของการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือมี
ดงัน้ี 

- ผลการประ เ มินความสอดคล้อง  (IOC) ระหว่ า ง
วตัถุประสงคก์ารฝึกอบรมกบัแผนการจดัการเรียนรู้ แสดงดงั
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 พบวา่ค่า IOC โดยเฉล่ียเป็นบวกมีค่า
มากกวา่ 0.5 ข้ึนไปในรายการท่ี 1 ถึงรายการท่ี 9 ส่วนรายการท่ี 
10 นั้น ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะโดยให้ไปปรับแกเ้กณฑก์าร
ประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงและพฒันาใบงาน เพ่ือฝึกทกัษะ
ให้ผูเ้รียนสามารถออกแบบหุ่นยนต์อย่างง่ายและควบคุมการ
เคล่ือนท่ี ด้วยชุดขับ(Driver) ท่ีใช้กับงานจริงในงาน

อุตสาหกรรม จกัเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ไดใ้กลเ้คียงกบั
งานจริงมากท่ีสุด 

- ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างวตัถุประสงค ์           
เชิงพฤติกรรมกบัขอ้สอบรายขอ้ ซ่ึงสรุปไดว้่า ขอ้สอบท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปมีจาํนวน 16 ขอ้สามารถ
นาํไปใชว้ดัผลการเรียนรู้ได ้

- ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ของส่ือการเรียนรู้ ตามแนวคิด
ของศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์กาํหนดเกณฑ์ข้ึนเพ่ือ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนและส่ือการสอนประเภทต่างๆ 
ยกเวน้บทเรียนแบบโปรแกรม [12] โดยทาํการประเมินผล
พฤติกรรมของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง (Process) ซ่ึงกาํหนดค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ E1 และประเมินพฤติกรรม
ขั้นสุดทา้ย (Product) ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คือ E2 

หลงัจากผ่านการประเมินความสอดคลอ้งของแผนการสอน
และขอ้สอบของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดน้าํไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ทดลอง ในรูปแบบท่ีเน้นการฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติ จึง
กาํหนดดว้ยเกณฑป์ระสิทธิภาพ E1=75 และ E2=75 ผลการ
หาประสิทธิภาพของชุดฝึก พบวา่ E1=74.38 และ E2=77.46 

- ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองท่ีมีต่อชุดฝึก โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัดี (4.46) 

4. สรุป 
ชุดฝึกหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม ควบคุมด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F8722 สร้างข้ึนเพ่ือแกปั้ญหา
การขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนของวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ 
โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทางการควบคุม
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม และสามารถนาํความรู้ต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้
ในวิชาการโปรแกรม วิชาเคร่ืองกลไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการร่วมกนัโดยใชชุ้ดฝึกหุ่นยนตท่ี์สร้าง
ข้ึนน้ีเป็นส่ือในการเรียนรู้ ผลการทดสอบทางกล พบวา่ ชุดฝึก
ซ่ึงประกอบด้วยสายพานลําเลียงและหุ่นยนต์อาร์ติคู เลต 
สามารถทาํงานไดต้รงตามการควบคุม ดว้ยการเขียนโปรแกรม
คําสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ถูกต้องทุกคร้ัง  นําไป
ทดสอบกบักลุ่มทดลอง จาํนวน 28 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆละ     
7 คน ใชเ้วลาอบรม 2 วนัครอบคลุม 4 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
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โดยเน้นทกัษะการลงมือปฏิบติั ทาํกิจกรรมและเก็บผลตลอด
กระบวนการ เ รี ยน รู้  จํานวน  8  บทเ รียน  เ ม่ือ เส ร็จ ส้ิน
กระบวนการไดท้าํการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยขอ้สอบ
ท่ีผ่านการประเมินแล้ว  16  ข้อ  นําผลเรียนรู้ท่ีได้ทั้ งหมด
คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75/75 
ผลท่ีไดคื้อ 74.38/77.46  

ประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีตั้งไวใ้นเบ้ืองตน้ ไดค้่า E1=74.38 
ตํ่ากว่าเกณฑ์ เน่ืองจากชุดทดลองท่ีสร้างข้ึนน้ีไม่เพียงพอกบั
ผูเ้รียน ทาํให้ไม่สามารถทาํการทดลองไดค้รบทุกคน ผูเ้รียน
ทั้งหมดผ่านการเรียนรู้เฉพาะทฤษฎีในดา้นอุปกรณ์ตรวจจับ
และการควบคุมมอเตอร์ แต่ไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติจริงกับ
อุปกรณ์ตรวจจับและการควบคุมมอเตอร์ต่างๆด้วยตัวเอง 
ผูเ้รียนบางคนขาดทกัษะการใชเ้คร่ืองมือวดัสัญญาณทางไฟฟ้า  
จึงเป็นเหตุให้ผลรวมคะแนนกิจกรรมระหว่างผูเ้รียนทุกคนมี
ค่าท่ีต ํ่า ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ตํ่า 
(E1) แต่เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ค่า
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้ (E2) สรุปไดว้่าชุดฝึก
อบรมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมน้ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํมาใช้
ในการเรียนการสอนได ้

5. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สนับสนุนงบประมาณให้กบัวิทยาลยัเทคนิคสุรินทร์ และ
ขอขอบคุณผู้เ ช่ียวชาญด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP เร่ืองการ

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1 ) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 2 ) ส่ือการเรียนการสอนและ 3)
แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน จากน้ันนาํไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเลือกแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์

วงจรไฟฟ้า 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 18 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างทาํแบบทดสอบท้ายบทเรียนเม่ือเรียนจบในแต่ละ
บทเรียน และทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเรียนจบทุกบทเรียน จากน้ันนาํคะแนนท่ีได้มาคาํนวณหาประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพร้อยละ 

80.93/80.12 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 

คาํสําคญั: กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการณ์ รูปแบบการเรียนรู้ MIAP วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

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 

การพฒันากจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP  

เร่ืองการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1   
The Development of the Integration Learning Activity with MIAP Learning 

Model in DC Circuit Analysis on the Electrical Circuit Analysis 1 Course 

สุริยาวธุ  เสาวคนธ์1, โกเมศ  กาบแก้ว1 และสมมารถ  ขาํเกลีย้ง2 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวดัราชบรีุ 
2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา จังหวดัสงขลา 
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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.

1. บทนํา 
โลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นโลกท่ีไร้

พรมแดน เป็นโลกแห่งยคุขอ้มูลข่าวสาร มีการพฒันา และการ
แข่งขนักนัในสังคม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลย ี
ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม การศึกษามี    
บทบาทท่ีสาํคญัยิง่ต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม การจดัการศึกษา
ท่ีดีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และ
ความตอ้งการของบุคคลในสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงแนวทาง
ในการจดัการศึกษายดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง โดยถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด กระบวน 
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ [1] ดงันั้น การจดัการศึกษาให้
บรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว ตอ้งใชก้ระบวนทศัน์ใหม่โดยผูส้อน
ต้องเปล่ียนบทบาทจากการควบคุมและให้ความรู้ มาเป็นผู ้
ส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด 
และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนตอ้งเปล่ียนแปลง ไปเนน้การจดัการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน    

การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า 
ไดบ้รรจุรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เขา้มาในหลกัสูตร
จดัเป็นวชิาบงัคบั ซ่ึงลกัษณะของวชิามุ่งเนน้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคญัในการเรียนรู้ในรายวิชา
ทางดา้นเทคโนโลยีไฟฟ้า แต่จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า จาํนวน 
23 คน โดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า ผูเ้รียนมีพ้ืนฐานความรู้ท่ี
แตกต่างกนั มีปัญหาดา้นการเรียน คือ เน้ือหาท่ีเรียนมีปริมาณ
มาก  ซับซ้อน เขา้ใจยาก ส่งผลให้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหา และ

ขาดการนําทฤษฎีท่ีได้เรียนรู้ไปทดสอบด้วยการปฏิบัติจริง 
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนของผูเ้รียน
ในรายวิชาดงักล่าวท่ีพบว่าผูเ้รียนโดยมากไม่ค่อยสนใจเรียน 
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลผลการเรียนในรายวิชาดงักล่าว ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2552 ถึง 2555 ของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง แสดงดงัภาพท่ี 1 
และสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี ผลการเรียนในรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 พบวา่ นกัศึกษาส่วนมากมีผลการ
เรียนอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่ า (50-59) คิดเป็นร้อยละ 44.23 
รองลงมามีผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง (60-69)  คิดเป็น
ร้อยละ 32.69    และมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า (0-49) คิดเป็น
ร้อยละ 5.77  ซ่ึงจากผลการเรียนท่ีปรากฏ พบวา่ ยงัมีผูเ้รียนอีก
จาํนวนไม่นอ้ยท่ีมีผลการเรียนยงัไม่เป็นท่ีพอใจ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ระดบัผลการเรียนวชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
  

ซ่ึงในการแก้ปัญหาผลการเรียนวิธีการหน่ึงท่ีนิยมใช้กัน
มากในปัจจุบันคือการใช้กิจกรรมการเ รียนการสอนท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเช่ือถือได  ้[2-3] รูปแบบ
การเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีมีการใชก้นัมากสําหรับการเรียนการ
สอนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ รูปแบบการ
เรียนรู้แบบ MIAP [4] ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวมีการ
ทดสอบประ สิท ธิภาพ ท่ีคณะค รุศาสต ร์ อุตสาหกรรม 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ มาอย่าง
ยาวนาน จึงทาํให้รูปแบบการเรียนรู้ดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือท่ี
จะนาํมาใชส้าํหรับแกปั้ญหาในการเรียนการสอน 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะนาํเสนอการแกปั้ญหาการเรียนการสอน  
เร่ืองการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยการพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP 
แลว้นาํมาสร้างเป็นชุดบทเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้สูงสุดต่อไป  

1.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพ่ือพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP เร่ืองการ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  

1.2 สมมตฐิานการวจิัย 
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง ท่ีสร้างข้ึนเป็นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 80/80 

2. วธีิดาํเนินการวจิัย 

เพ่ือให้การดาํเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
ผูว้จิยัขอกล่าวรายละเอียดในการดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 วเิคราะห์หลกัสูตร 
วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 [5] 

เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบ และจดัลาํดบัเน้ือหา ให้
ครอบคลุมคาํอธิบายรายวิชาโดยจดัทาํในรูปแผนภูมิความคิด 
แสดงดงัภาพท่ี 2  

 
ภาพที่ 2 การวเิคราะห์หวัเร่ืองวชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 

จากภาพท่ี 2 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงัน้ี การ
วิเคราะห์หัวเร่ืองวิชาการวิเคราะห์วงจร ไฟฟ้า 1 พบว่า มีหัว
เร่ืองหลกัๆ ทั้งหมดจาํนวน 12 หัวเร่ือง จากนั้นจัดส่งให้
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านประเมินนํ้าหนกัของเน้ือหาในตาราง
วิเคราะห์หลกัสูตร นาํผลการให้นํ้ าหนกัเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
และเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงซ่ึงเป็น
พ้ืนฐาน มีจาํนวน 3 หวัเร่ือง สาํหรับใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ หัว
เร่ืองท่ี 1 พ้ืนฐานทางไฟฟ้า และกฎของโอห์ม หัวเร่ืองท่ี 2 ตวั
ตา้นทานและการต่อวงจรแบบต่างๆ และหัวเร่ืองท่ี 3 กฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ จากนั้นนาํมาเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การจดัทาํใบเน้ือหา การสร้างแบบทดสอบ และการ
เลือกส่ือการเรียนการสอน 

2.2 สร้างเคร่ืองมอืการวจิัย  
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีลาํดบัขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือการ

วจิยั สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี   
2.2.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา

การณ์ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP มีขั้นตอนการจดัทาํ
ดงัภาพท่ี 3  

 

 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจดัทาํแผนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

จากภาพท่ี 3 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี ผูว้ิจยัศึกษา
แนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีการ
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สอน บทบาทหนา้ท่ีครูมาเป็นแนวทางการจดัทาํแผนกิจกรรม
การเรียนการสอน ซ่ึงพบว่า ในการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเป็นการผสมผสานเทคนิค และวธีิการสอนหลายๆวิธี 
ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างสัมพนัธ์กันให้มากท่ีสุด โดยการ
วิเคราะห์เทคนิควิธีการสอนจากวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมใน
แต่ละหัวเร่ืองสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
ลักษณะรายวิชาและเวลาในการสอน ออกแบบแผนการจัด
กิจกรรม และจดัส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม 

2.2.2 ส่ือการเรียนการสอน มีขั้นตอนในการสร้าง 
แสดงดงัภาพท่ี 4  

 

 
 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนของการสร้างส่ือการเรียนการสอน 
 

จากภาพท่ี 4 สามารถอธิบายรายละเอียดของการสร้างส่ือ
การเ รียนการสอนได้ดัง น้ี  ผู ้วิจัย ศึกษาวตัถ ุประสงค เ์ชิง
พฤติกรรมของแต ่ละห ัว เ รื่อง เ พื ่อกําหนดกรอบเนื้อหา 
วิเคราะห์ส่ือจากวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน สรุปไดว้า่ ส่ือการเรียน
การสอนท่ีจาํเป็นมีทั้งหมด 3 ประเภท คือใบเน้ือหา งานนาํเสนอ
เพาเวอร์พอยต ์และชุดทดลอง จากนั้นทาํการออกแบบและสร้าง
ส่ือการเรียนการสอน และจดัส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสม  

2.2.3 แบบทดสอบ มีลาํดบัขั้นตอนการสร้าง แสดงดงั
ภาพท่ี 5 และสามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี เร่ิมตน้โดยการ
วิเคราะห์จากพฤติกรรมท่ีคาดหวงัหลงัเรียนจบในแต่ละหัวเร่ือง
ตามระดับการเรียนรู้ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  ซ่ึง
แบบทดสอบจาํแนกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 วดัผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนสร้างเป็นแบบปรนยั จาํนวน 60 ขอ้ และสร้างเพิ่มใน
จุด มุ่งหมายดา้นการนาํไปใชแ้ละเหตุผล จาํนวน 20 ขอ้ รวม
สร้างแบบทดสอบ 80 ขอ้ จดัส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
ประเมินความตรงเชิงเน้ือหา จากนั้นหาคุณภาพและวิเคราะห์
ผล  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑคุ์ณภาพ
จาํนวน 64 ขอ้ และส่วนท่ี 2 แบบทดสอบทา้ยบทเรียนเป็นแบบ
ปรนยัหัวเร่ืองละ 20 ขอ้ รวมแบบทดสอบทั้งหมด 60 ขอ้ ซ่ึง
ครอบคลุมทุกวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม สามารถนาํไปใชก้บั
กลุ่มทดลองได ้

  

 
 

ภาพที ่5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 
 

2.4 การเกบ็ข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือการวิจยัทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง มี

ขั้นตอนของการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล [6]  ดงัน้ี 
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ขั้นท่ี 1 ทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 3 คน (one to one test) 
เพ่ือทดสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ เพ่ือนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือนาํไปทดลองใชใ้นคร้ังต่อไป 

ขั้นท่ี 2 ทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 12 คน (small group test) 
เพ่ือทดสอบหาแนวโน้มตามเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน 
80/80 เพ่ือนาํไปทดลองใชใ้นคร้ังต่อไป 

ขั้นท่ี 3 ทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดบทเรียนท่ีสร้าง
ข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน18 คน (experimental test) ใหไ้ด้
ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 

3. ผลการวจิัย 

3.1 กจิกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ผลการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม

กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 มี 3 หน่วยการเรียน 
คือ 1) พ้ืนฐานทางไฟฟ้าและกฎของโอห์ม 2) ตวัตา้นทานและ
การต่อวงจรแบบต่างๆ และ 3) กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ซ่ึงผลของ
การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน แสดงดงัภาพท่ี 6  

 

 
 

 

ภาพที่ 6 กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 
 

จากภาพท่ี 6 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนได้จัดทาํเป็นเอกสารประกอบด้วย 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม กระบวนการวดัและประเมินผล 
แผนปฏิบติั ใบเน้ือหา ใบกิจกรรมทา้ยบทเรียน แนวคาํถามตอบ 
การนาํเขา้สู่บทเรียน ส่ือการเรียนการสอน แบบทดสอบทา้ย
บทเรียนและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ส่ือการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 1) ใบเน้ือหา จดัทาํ
เป็นเอกสารสรุปเน้ือหาซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลประกอบการเรียน มี 3 บทเรียน 
รวมมีใบเน้ือหาทั้งหมด จาํนวน 57 หนา้ 2) งานนาํเสนอเพาเวอร์
พอยต์ เป็นการนาํเสนอภาพและสมการประกอบคาํบรรยาย
สาํหรับผูส้อน มี 3 บทเรียน รวมมีงานนาํเสนอทั้งหมด จาํนวน 
112 เฟรม และ 3) ชุดทดลอง เพ่ือใหผู้เ้รียนใชพิ้สูจน์ทฤษฎีท่ีได้
จากการเรียนรู้ โดยในแต่ละบทเรียนจะมีคาํสั่งในการปฏิบติั
และสรุปผลการทดลองระบุไวใ้นใบกิจกรรมทา้ยบทเรียน  

แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย จําแนกเป็นแบบ ทดสอบ
วดัผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 60 ขอ้ และแบบทดสอบทา้ย
บทเรียน บทละ 20 ขอ้จาํนวน 3 บทเรียน 

3.2 ผลการประเมนิคุณภาพ  
 การประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

พฒันาข้ึน ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน โดยใชแ้บบ
ประเมินค่าดว้ยขอ้ความ (Itemized Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั 
มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 4.23 หมายถึงกิจกรรมท่ีพฒันาข้ึนมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  
ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการ 
ค่า 
เฉลีย่ 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความ 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  4.21 0.55 มาก 
ส่ือการเรียนการสอน (ใบเน้ือหา งานนาํ 
เสนอเพาเวอร์พอยต ์และชุดทดลอง) 

4.34 0.61 มาก 

การวดัและประเมินผล (แบบทดสอบทา้ย
บทเรียน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ) 

4.15 0.52 มาก 

เฉลีย่รวมทุกด้าน 4.23  มาก 

 

3.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ  
ในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP เร่ืองการ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง มีผลการทดสอบ ดงัต่อไปน้ี 

การทดสอบขั้นท่ี 1 โดยการทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 3 คน 
โดยการสังเกต สัมภาษณ์ผูเ้รียน พบว่าการทดลองปฏิบัติมี
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ความยุ่งยากทาํให้เวลาในการปฏิบติัไม่พอ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูล
ดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือนาํไปทดลองใชใ้นขั้นท่ี 2 ต่อไป 

การทดสอบขั้นท่ี 2 โดยทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 12 คน 
เพ่ือหาแนวโนม้ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 โดย
ให้กลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนทุกหวัเร่ืองรวมกนั 
(E1) และทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเรียน
ครบทุกหัวเร่ือง (E2) ซ่ึงผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า 
กลุ่มทดลองไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 78.40 /75.15 ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 80 /80 

การทดสอบขั้นท่ี 3 ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกแบบ
เจาะจง จาํนวน 18 คน เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ใหไ้ด้
ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพชุดบทเรียน 

แบบทดสอบ 
จาํนวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เตม็ 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลีย่ 

ร้อยละ E1/ E2 

ทา้ยบทเรียน 18 60 874 48.56 80.93 80.93
/80.1

2 
วดั

ผลสมัฤทธ์ิ 
18 60 865 48.07 80.12 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างไดค้ะแนนจากการทาํ

แบบทดสอบทา้ยบทเรียนเฉล่ียร้อยละ 80.93 สูงกวา่เกณฑ ์และ
ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนถูกตอ้งเฉล่ียร้อยละ 
80.12 สูงกวา่เกณฑม์าตรฐานร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  

 4. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีผูว้ิจัยไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP เร่ืองการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 ซ่ึงผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ และมีการทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพเป็นขั้นตอน เม่ือนาํไปทดสอบหาประสิทธิภาพ
กับ 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 ซ่ึ ง มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานกาํหนดไวคื้อ 80/80  

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีมีขอบเขตเฉพาะเร่ืองการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัพ้ืนฐานทางไฟฟ้า และ
กฎของโอห์ม ตวัตา้นทานและการต่อวงจรแบบต่างๆ และกฎ

ของเคอร์ชอฟฟ์ ควรพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP ทั้งรายวิชา เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามรูปแบบการเรียนรู้ MIAP ต่อไป 
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อาจารยนิ์เทศใหค้าํปรึกษาเทคนิควธีิการสอน”. การประชุมทาง
วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. คร้ังท่ี 50, กรุงเทพฯ. 

2555. 

[5]    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้น   
จอมบึง. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

สาขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟ้า. ราชบุรี 

[6]    พิสณุ  ฟองศรี. วจิยัชั้นเรียน :หลกัการและเทคนิคปฏิบติั. พิมพค์ร้ัง
ท่ี 9. กรุงเทพฯ : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ,์ 2554.   
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 บทคดัย่อ  

บทความนีน้าํเสนอการพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดบนเวบ็ท่ีนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้กับการศึกษาในรายวิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีเทวินิน โดยตัวโปรแกรมจะเป็นลักษณะของเวบ็เพจท่ีมีท้ังเนือ้หาและทฤษฎีรวบรวมอยู่ภายใน ส่วนใน
แบบฝึกหัดกจ็ะมีการเรียงลาํดับความง่ายไปยากพร้อมท้ังมีการใส่ลักษณะพิเศษเพ่ือให้ภายในภาพวงจรเกิดการเคล่ือนไหวมีการ
โต้ตอบกับผู้เรียนและมีการตรวจปรับคาํตอบทุกขั้นตอนในแต่ละข้อ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจาํกัดในเร่ืองของ
เวลาและสถานท่ี การวิจัยคร้ังนีไ้ด้นาํไปทดลองใช้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือจาํนวน 30 คน พบว่าโปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์เท่ากับ 1.04 

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

คาํสําคญั: โปรแกรมแบบฝึกหดั เทวนิิน  

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 

การพฒันาโปรแกรมแบบฝึกหัดบนเวบ็เร่ืองการวเิคราะห์วงจรด้วยวธีิเทวนิิน 

Development of Practice Web-Base Exercise Program  
For Topic: Circuit Analysis by the Thevenin Method 

ยศดนัย  วิริยาจาร1, สิทธิพงศ์  อินทรายทุธ2  และพูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์ 3 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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1. บทนํา 
ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตถือวา่เป็นส่ิงจาํเป็นและมีประโยชน์

อยา่งมากในหลายๆดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการนาํอินเทอร์เน็ต
มาใชก้บัการศึกษาเพ่ือช่วยเสริมให้การเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจและมีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ลกัษณะการเรียนแบบ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และการเรียนแบบคน้ควา้อิสระ เป็นปัจจัย
หลักของการจัดการเ รียนรู้ ท่ี เน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญ  ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 [2] โดย
การจดัการเรียนรู้แบบน้ีเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวา่การจดั
การศึกษามีเป้าหมายสาํคญัท่ีสุดคือการจดัการใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสูงสุดตามกาํลงั
หรือศกัยภาพของแต่ละคน โดยผูเ้รียนแต่ละคนสามารถปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ทุกสถานท่ีและทุกเวลาตามความสะดวกของผูเ้รียนแต่ละคน 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักวิจัยทางการศึกษาหลายๆท่านจึงได้
มุ่งเนน้จดัทาํเคร่ืองมือช่วยสอนผา่นระบบเครือข่ายเป็นจาํนวน
มาก  เค ร่ืองมือช่วยสอนน้ีสามารถแบ่งได้หลายประเภท 
ยกตัวอย่าง เช่น การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายด้วยระบบ      
E-learning ซ่ึงมีองค์ประกอบทั้งในดา้นเน้ือหา แบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบรวมอยู่ในโมดูลเดียวกัน  ทั้ ง น้ีย ังมีการ       
แตกแขนงความคิดจากเน้ือหาบทเรียนธรรมดาเป็นเกม       
และแบบฝึกหัด ท่ี มีป ฏิสัมพันธ์กับผู ้เ รี ยนในการแสดง
ภาพเคล่ือนไหว หรือมีการออกเสียงโตต้อบเพ่ือทาํให้เน้ือหา
หรือแบบฝึกหดันั้นๆ เกิดความน่าสนใจมากข้ึน และยงัเป็นการ
ช่วยทาํให้ผูเ้รียนมีจินตนาการเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนกว่าเดิม 
อีกทั้ งยงัเป็นการรองรับการเรียนในยุคใหม่ท่ีใช้เคร่ืองมือ   
อิเล็กทรอนิกส์แทนตาํราเรียนอนัเน่ืองมาจากผลพลอยไดใ้น
การพฒันาระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเปล่ียนจากระบบ 2G มา
เป็น 3G ซ่ึงมีผลดีในดา้นของความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร  

ในการเรียนวิชาท่ีเน้ือหาส่วนใหญ่ค่อนขา้งเป็นนามธรรม 
ผู ้สอนส่วนมากได้นําวิธีการสอนท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัเน้ือหาร่วมกบัการสอนเชิงบรรยายเพ่ือให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เขา้ใจยิ่งข้ึน เช่นในวิชาการควบคุมระบบ
อตัโนมติั Bjorn Wittenmark ใชโ้ปรแกรม MATLAB มา
สร้าง GUI (Graphic User Interface) เรียนรู้ผา่นระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเคร่ืองมือน้ีสามารถจาํลองผล พร้อม
แสดงผลตอบสนองของระบบควบคุมในรูปแบบต่างๆ ทั้ ง
ผลตอบสนองทางเวลา และผลตอบสนองทางความถ่ี ทาํให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึนและส่งเสริมจินตนาการ
ให้เกิดความรู้มากข้ึนตามด้วย [3] ตรีพลได้พฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่ายในวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [1] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอภิรดีท่ีทาํพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาการวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analysis and Design) โดยผูเ้รียน
สามารถเขา้มาเรียนและโตต้อบซักถามขอ้สงสัยต่อผูส้อนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้[4] อีกทั้งยงัมีอิสระในเร่ืองของ
เน้ือหา เวลา และสถานท่ี [8] ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนน้ี
สอดคล้องกับการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ  และ Iztok 

Humar สร้างเคร่ืองมือช่วยสอนแบบปฏิสัมพนัธ์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเสริมแรงจูงใจการเรียนวิชาสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า  (Electromagnetic field) โดยใชภ้าษา HTML กบั
ภาษา JavaScript และฟอนต์แบบ  MathML ในการพัฒนา
เคร่ืองมือ โดยสามารถปรับเปล่ียนตัวแปรของสมการและ
รูปภาพในระหว่างท่ีใชง้านเพ่ือทาํให้ผูใ้ชเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้อง 
[5]  

วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis)  
เป็นอีกวิชาหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นอย่างมากต่อผูท่ี้เรียนทางดา้น
ไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ คอนโทรล และแมคครา
ทรอนิกส์ เน่ืองจากเป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีจะตอ้งนําไปใช้ในอีก
หลายๆวิชา  โดยสามารถนําไปใช้ในการออกแบบ  หรือ
แกปั้ญหาในดา้นต่างๆ ดงันั้นในการเรียนวิชาน้ีถา้มีความเขา้ใจ
ในหลกัการและเขา้ใจทฤษฏีอย่างถูกตอ้งก็จะส่งผลดีต่อการ
เรียนวชิาอ่ืนๆอีกดว้ย จากงานวจิยั [6] ทาํใหท้ราบถึงปัญหาของ
การเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าว่าผูเ้รียนขาดการฝึกทาํ
แบบฝึกหัดส่งผลทาํให้ไม่เขา้ใจแนวคิดในการแกปั้ญหาอย่าง
แท้จริง การสร้างโปรแกรมแบบฝึกหัดในเร่ือง แรงดันโนด 
และกระแสเมช เป็นการช่วยผูเ้รียนในการฝึกทาํโจทย ์และฝึก
การแกปั้ญหาเป็นลาํดบัขั้นตอนโดยโปรแกรมมีความสามารถ
ในการโตต้อบกบัผูเ้รียนพร้อมทั้ งตรวจปรับความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดีทาํให้ผูเ้รียนท่ีใชโ้ปรแกรมมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนท่ีดีข้ึน จากงานวิจยัชูชาติ [7] ไดน้าํเอาหลกัการ
และแนวคิดของการเรียนการสอนผา่นเวบ็มาปรับใช ้โดยสร้าง
โปรแกรมระบบครูผูช่้วยเสมือนจริงแบบอัจฉริยะซ่ึงใช้กับ
บทเรียนในเ ร่ืองทฤษฏีแรงดันโนดโดยผู ้เ รียนสามารถ
กาํหนดการตั้งโนดไดเ้อง ตวัโปรแกรมสามารถตรวจเช็คความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลไดท้นัที ผลท่ีไดจ้ากการนาํไปใช้สังเกตว่า
ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นสนใจต่อการเรียนมากข้ึน และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเม่ือผา่นการใชโ้ปรแกรม 

2.  การพฒันารูปแบบโปรแกรมแบบฝึกหัด 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั คือการสร้างแบบฝึกหัด

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู ้เ รียนได้เข้ามาฝึกเทคนิค      
และวิธีการแก้ปัญหาโจทยว์งจรไฟฟ้าดว้ยทฤษฎีเทวินิน ซ่ึง   
ตวัผูว้ิจยัไดเ้ลือกทาํโปรแกรมแบบฝึกหัดให้เป็นรูปแบบของ
เวบ็ไซตอ์นัเน่ืองดว้ยตวัเวบ็ไซตส์ามารถเขา้ถึงไดง่้าย อีกทั้งยงั
เป็นท่ีนิยมในยุคปัจจุบันเหมาะกับทุกเพศทุกวยั และไม่มี
ขอ้จาํกดัในเร่ืองของสถานท่ีและเวลาในการเขา้ถึง ซ่ึงการสร้าง
เวบ็สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธี ข้ึนอยูก่บัความถนดัและความ
สะดวกของผูส้ร้าง  

การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมทาํเน่ืองจาก
ช่วยลดขั้นตอนในเร่ืองของการเขียนโปรแกรมลงได้มาก 
โปรแกรม Dreamweaver เป็นโปรแกรมท่ีนิยมนาํมาใชส้ร้าง
เวบ็ไซต์ เพราะมีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย และมีความยืดหยุ่น
สูงสามารถรองรับโค้ดได้หลากหลายภาษา นอกจากน้ียงัมี
เคร่ืองมืออีกมากมายท่ีใชส้ร้างเวบ็ เช่นโปรแกรม EditPlus เป็น
โปรแกรมท่ีช่วยในการตรวจสอบและประมวลผลในกรณีท่ีมี
การใชง้านฟังก์ชนัเยอะๆ เน่ืองจากมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว
ทาํให้ลดระยะเวลาได้เป็นอย่างมาก สําหรับการเพ่ิมลูกเล่น
ภายในเวบ็จะใชภ้าษา JavaScript ร่วมกบัภาษา HTML เพราะ
เป็นภาษาท่ีทาํงานบนฝ่ัง Client ซ่ึงมีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการประมวลผล อีกทั้ งช่วยทําให้เว็บเพจแสดงผลแบบ
เคล่ือนไหวไดอ้ยา่งมีชีวิตชีวาไม่แข็งท่ือจนเกินไป และยงัช่วย
ในเร่ืองของการจดัเก็บค่าตวัแปร รวมทั้งการแสดงผลตวัเลขท่ี
ได้จากการคาํนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆท่ีกาํหนดข้ึนภายใน
ฐานขอ้มูลของแบบฝึกหดัขอ้ต่างๆอีกดว้ย  

การตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฝึกหัดแต่ละขอ้นั้นจะ
ใชโ้ปรแกรม PSPICE เพ่ือตรวจสอบคาํตอบในแต่ละขอ้ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์  และเพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับผู ้ท่ีใช้
โปรแกรมแบบฝึกหัดอีกดว้ย การออกแบบนั้นจะคาํนึงถึงผูใ้ช้
เป็นหลกั การใช้งานตอ้งไม่ยากจนเกินไป ภายในมีการเพ่ิม
สีสันเพ่ือทาํให้ดูน่าสนใจเพ่ิมความอยากรู้อยากเห็น โดยแบ่ง
หมวดหมู่ของเมนูหลกัไวอ้ยา่งชดัเจน คือ หนา้หลกั คาํแนะนาํ
ในการใช้งาน ทฤษฎีเทวินิน กิตติกรรมประกาศ เว็บไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และติดต่อเรา   

 
ในส่วนเมนูทฤษฎีเทวินินจะแบ่งออกเป็นเมนูยอ่ยสองส่วน

คือส่วนของเน้ือหาความรู้ และส่วนของแบบฝึกหัด ซ่ึงในส่วน
ของแบบฝึกหัดจะแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัเบ้ืองตน้ 
ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากง่ายไป
ยาก โดยในแต่ละขอ้ของแบบฝึกหัดจะมีการจดัพ้ืนท่ีในการฝึก
ทาํแบ่งเป็นสองส่วนคือในส่วนท่ีทาํการหาแรงดนัเทวินิน และ
ส่วนท่ีทาํการหาความตา้นทานเทวินิน สําหรับจุดเด่นในการ
พฒันาโปรแกรมก็คือ ตวัแปรภายในวงจรแต่ละวงจรสามารถ
ปรับเปล่ียนค่าไดโ้ดยสามารถเขา้ไปเปล่ียนในโฟลเดอร์ท่ีเป็น
ช่ือตวัแปร ไดแ้ก่ แหล่งจ่ายกระแส แหล่งจ่ายแรงดนั และความ
ต้านทานดังภาพท่ี1 ทั้ ง น้ี เ พ่ือเ พ่ิมความยืดหยุ่นให้กับตัว
แบบฝึกหัด  ในระหว่างการทําแบบฝึกหัดจะมีการแสดง
ภาพเคล่ือนไหวเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนสมการของ
วงจรไฟฟ้าในแบบต่างๆ  นอกจากน้ีย ังมีข้อความแสดง
คาํแนะนาํตลอดจนวธีิการแกโ้จทยใ์นแต่ละบรรทดัตลอดทั้งขอ้ 
เพ่ือทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสนุก  

ภาพที่ 1 การกาํหนดค่าตวัแปรในแบบฝึกหดั 
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การฝึกแบบน้ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดับขั้นตอนไม่
สามารถทําข้ามขั้ นตอนได้ สําหรับการเขียนสมการใน
โปรแกรมจะออกแบบแถบเคร่ืองมือซ่ึงจะใช้สําหรับพิมพ์
สมการและคาํตอบท่ีเป็นตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวงจรไฟฟ้า  ซ่ึงการแสดงผลนั้นจะใชฟ้อนต ์Latex เน่ืองจาก
มีรูปแบบท่ีสวยและง่ายต่อการอ่าน [6] โดยใช ้JsMath ซ่ึงเป็น
โมดูลท่ีใชเ้ขียนสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ภายในเวบ็ไซต ์
 

 
เม่ือผูเ้รียนเลือกทาํแบบฝึกหดัจะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพท่ี 2 

ในหน้าต่างประกอบด้วยโจทย์และส่วนท่ีให้ผู ้เ รียนใช้ฝึก
วเิคราะห์วงจรเพ่ือหาคาํตอบ ท่ีแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนท่ี
หาแรงดนัและส่วนท่ีหาความตา้นทาน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเลือก
ฝึกทาํในส่วนไหนก่อนกไ็ดต้ามตอ้งการยกเวน้ในกรณีท่ีวงจรมี
แหล่งจ่ายไม่อิสระอิสระรวมอยูด่ว้ย   

 

 

ในระหว่างการทําแบบฝึกหัดถ้าผู ้เ รียนทําผิดหรือทํา
นอกเหนือจากคาํแนะท่ีกาํหนดให้ จะมีเคร่ืองหมายผิดแสดง
ข้ึนมาทนัที เพ่ือทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและสามารถ
ตรวจปรับความรู้ไดอ้ยา่งทนัที ทาํให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ทาํความเขา้ใจเน้ือหาไดช้ดัเจนและดีข้ึน และเม่ือทาํถูกตอ้งกจ็ะ
เขา้ขั้นตอนต่อไปให้อตัโนมติั เม่ือทาํจบครบถว้นทุกขั้นตอน
จนไดค้าํตอบแลว้ก็จะแสดงสัญลกัษณ์ดงัแสดงในภาพท่ี 3 ซ่ึง
เป็นการเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียนอีกทาง 

3.  วธีิดาํเนินการวจิับ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1 ประชากร เป็นนกัศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 30 คน โดยใชว้ิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เพ่ือความ
สะดวกในการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองซ่ึงผูว้ิจัยได้จัดทํา

เคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการทดลองดงัน้ี 
3.2.1 เคร่ืองมือจดักระทาํ (Manipulate) คือ โปรแกรม

แบบฝึกหดัการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าดว้ยวธีิเทวนิิน 
3.2.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาํนวน

20 ขอ้ และแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ (Multi Choice) 
แบ่งเป็นการวดัความรู้ความเขา้ใจ และวดัทกัษะการคิดคาํนวณ
โดยได้ทาํการหา ค่าอาํนาจจาํแนก ความยากง่าย และความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบ จากกลุ่มผูเ้รียนท่ีเคยผ่านการเรียน
วชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ามาแลว้   

3.3 การทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การออกแบบการทดลองใชแ้บบ One-Group Pretest- 

Posttest Design [9] ซ่ึงเป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่งหน่ึงกลุ่ม
และกาํหนดให้มีหน่ึง Treatment ไม่มีกลุ่มควบคุมหรือกลุ่ม
เปรียบเทียบใดๆ ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการวดัซํ้ า 

ดาํเนินการดงัน้ี  
ภาพที ่3 การตรวจสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม 

ภาพที ่2 ส่วนของแบบฝึกหดัเทวนิิน 

           213

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TTE16 

 
3.3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดว้ยเคร่ืองมือวดั คือ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลคะแนนก่อน
เรียน 

3.3.2 ดาํเนินการทดลองเรียน ให้กลุ่มตวัอยา่งทดลอง
ใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นโปรแกรมแบบฝึกหัดการวิเคราะห์วงจรผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใหค้รบตามจาํนวนขอ้ของแบบฝึกหดั 

3.3.3 ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยเคร่ืองมือวดั คือ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
เพ่ือรวบรวมขอ้มูลคะแนนหลงัเรียน (O2) 

 

 
3.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวิจัย 

3.4.1 ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบ 
x

X
n

   

 x   คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n   คือ  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.4.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบ 
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3.4.3 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
2 1 2 1

1

M M M M
MeguigansRatio

P M P

 
 


 

1M   คือ  คะแนนเฉล่ียของการทดสอบก่อนเรียน 

2M   คือ  คะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียน 
P     คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

 

3.4.4 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
         ใช ้t-test dependent ในการวเิคราะห์ 
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1

D
t

n D D

n







 

 

D   คือ  ผลต่างของคะแนนทดสอบระหวา่ง 
           ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

n    คือ  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

4.  ผลการวจิัย 

ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมแบบฝึกหัดการ
วิ เคราะห์วงจรไฟฟ้า  ซ่ึงประเมินโดยผู ้เ ช่ียวชาญทั้ งด้าน
การศึกษา ส่ือการการสอน และทางดา้นไฟฟ้า จาํนวน 5 ท่าน 
ผลการประเมินคุณภาพแสดงดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมแบบฝึกหดั 

หัวข้อการประเมนิ . X . S.D. 
ระดบั
คุณภาพ 

1. เน้ือหาและการดาํเนินเร่ือง 4.19 0.55 ดี 
2. ภาพและภาษา 4.20 0.65 ดี 
3. ตวัอกัษรและสี 4.58 0.58 ดีมาก 
4. การจดัการแบบฝึกหดั 4.47 0.69 ดี 

รวม 4.36  ด ี
   

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นของโปรแกรม
แบบฝึกหัดมีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดบัดี แสดงว่าเคร่ืองมือมี
ความเหมาะสมสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนได ้
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหดั 

คะแนน X  Meguigans Ratio 
ก่อนทาํแบบฝึกหดั 5.47 

1.04 
หลงัทาํแบบฝึกหดั 14.2 

ภาพที่ 4 รูปแบบการทดลองแบบ One group Pretest Posttest 

ทดสอบก่อนเรียน
(Pretest)

ทดสอบหลังเรียน
(Posttest)

โปรแกรมแบบฝกหัด
(Practice)

O1 X (Treatment) O2

ภาพที่ 5 ผูเ้รียนฝึกทาํแบบฝึกหดับนอินเทอร์เน็ต 
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การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือจะใชก้ารวิเคราะห์แบบ 

Meguigans ซ่ึงประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบฝึกหดัท่ีไดจ้าก
การทดลองมีค่าเท่ากบั 1.04 โดยมีค่าสูงกวา่เกณฑ ์ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

คะแนน n . X . S.D. tcal ttable 
ก่อนทาํ
แบบฝึกหดั 

30 5.47 0.97 
38.04** 2.462 

หลงัทาํ
แบบฝึกหดั 

30 14.2 1.3 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉล่ียของผูเ้รียน

หลังจากฝึกทําแบบฝึกหัดมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนทํา
แบบฝึกหดัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 [10] 

5.  สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างโปรแกรมแบบฝึกหัดท่ีใชง้าน

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือช่วยทาํให้ผูเ้รียนวิชาการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าไดน้าํไปใชฝึ้กปฏิบติัและทบทวนวิธีการทาํโจทยใ์น
เร่ืองของวงจรเทวินินท่ีมีรูปแบบวงจรต่างๆท่ีแตกต่างกนั โดย
การวิจัยคร้ังน้ีได้เ ลือกกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี  ชั้ นปีท่ี  1 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 30 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่าผลการประเมินโปรแกรม
แบบฝึกหัดของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 
มีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี ประสิทธิภาพของโปรแกรม
แบบฝึกหัดมีค่าเท่ากบั 1.04 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ 
Meguigans   และคะแนนของผูเ้รียนหลงัจากฝึกทาํแบบฝึกหดั
มีค่าสูงกว่าก่อนทําแบบฝึกหัดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .01  
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บทคดัย่อ 

    งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือทดลองท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ  ความเร็วของการไหล 
ความหนืดของของไหล  ขนาดของท่อ  และสภาวะการไหลของของไหลในท่อ พร้อม จัดทาํคู่มือปฏิบัติการ  ผลของเรย์โนลด์นัม

เบอร์ต่อการไหลในท่อ (The Influence of  Reynolds Number in Pipe Flows.) เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้น้ันได้อาศัยวิธีการของ 
Osborne Reynolds  ( ค.ศ. 1842-1912) นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้สังเกตพบความแตกต่างของลักษณะการ
ไหลของการไหลสามแบบจากเคร่ืองมือทดลองท่ีเขาสร้างขึน้ โดยปล่อยนํา้ไหลผ่านท่อใสท่ีสามารถเห็น ลักษณะของการไหลจาก
เส้นการไหลของสีท่ีฉีดเข้าไปในท่อ ท่ีอัตราการไหลตํา่ เส้นของสีท่ีปล่อยออกจะมีลักษณะเป็นเส้นตามแนวการไหลและอาจมีการ
ฟุ้งกระจายไปกับอนุภาคของของไหลท่ีอยู่โดยรอบบ้าง  เม่ือปรับอัตราการไหลเพ่ิมขึน้จนถึงระดับหน่ึงเส้นสีมีการกระเพ่ือมเป็น
เส้นคล่ืน และเม่ือเพ่ิมอัตราไหลให้มากขึน้เร่ือย ๆ จะพบว่าหากอัตราการไหลสูงเพียงพอระดับหน่ึงเส้นสีจะมีลักษณะฟุ้งกระจายไป

ท่ัวอย่างไม่มีทิศทางในทันทีท่ีสีถูกปล่อยออก  ลักษณะท้ังสามแบบนีถู้กเรียกว่า สภาวะการไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow)   
สภาวะการไหลแบบเปล่ียนแปลง (Transition Flow)  และ สภาวะการไหลแบบป่ันป่วน (Turbulent Flow) ตามลาํดับ โดย

สภาวะการไหลท้ังสามสามารถบอกได้ด้วยค่าตัวแปรไร้มิติท่ีเรียกว่า เรย์โนลด์นัมเบอร์ (Reynolds Numbers ; Re)   เม่ือ เรย์
โนลด์นัมเบอร์ น้อยกว่า 2,000 สภาวะการไหลแบบราบเรียบ   ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์อยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 สภาวะการไหลเป็น
แบบเปล่ียนแปลง  ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์มากกว่า 4,000 สภาวะการไหลแบบป่ันป่วน  

 จากการทดลองโดยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ เม่ือวัดอัตราการไหล และหาความเร็วของการไหลในท่อจากสมการการไหล

ต่อเน่ือง (Continuity Equation) แล้วนาํไปหาค่า เรย์โนลด์นัมเบอร์ จากการนาํค่าความเร็วของการไหลคูณด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายในของท่อใส หารด้วย ความหนืดเปรียบเทียบของนํา้ (Kinematics viscosity; )  พบว่าท่ีค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ 1,305.36   
เส้นสีมีการไหลตามแนวการไหล  เม่ือเพ่ิมอัตราการไหลโดยการเปิดวาล์วนํา้เพ่ิมขึน้ คาํนวณค่าเรย์โนลด์ได้3,886.10 เส้นสีมีการ
กระเพ่ือมเป็นเส้นคล่ืนแสดงว่ามีสภาวะการไหลแบบเปล่ียนแปลง  ท่ีค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์  7,713.13  16,329.60 และ 15,761.62 เส้น
สีมีการฟุ้งกระจายทันทีท่ีถูกปล่อยแสดงว่ามีสภาวะการไหลแบบป่ันป่วน จึงกล่าวได้ว่าเคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้สามารถแสดงให้เห็น
สภาวะการไหลท้ังสามแบบซ่ึงมีค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์สสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฎี  แต่ยังคงมีข้อควรปรับปรุงในด้านการควบคุม

ผลของเรย์โนลด์นัมเบอร์ต่อการไหลในท่อ 

The Influence of  Reynolds Number in Pipe Flows. 

เพลินพิศ  ป่านแก้ว 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ระดับนํา้ในถังทดลองเพ่ือรักษาระดับแรงดันของนํา้ท่ีจะไหลเข้าท่อใสให้คงท่ี จึงจะทาํให้การทดลองแสดงให้เห็นสภาวะการไหล
ท้ังสามสภาวะได้อย่างต่อเน่ือง 

คาํสําคญั: เรยโ์นลดน์มัเบอร์  การไหลในท่อ การไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบเปล่ียนแปลง  การไหลแบบป่ันป่วน 

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 

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  

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 

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 

4,000, the flow is turbulent.   

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

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 

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 
จากการประสบการณ์การสอนวิชา กลศาสตร์ของไหล 

(Fluid Mechanics) เป็นเวลาหลายปี ทาํให้มีความเขา้ใจ
ลกัษณะเฉพาะของวิชาน้ีท่ีจาํเป็นตอ้งมีการทดลอง ทดสอบ 
หรือปฏิบัติการท่ีแสดงให้เห็นว่า ในสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงนั้ น
สอดคลอ้งเป็นจริงตามทฤษฎีท่ีเรียนอยา่งไร  และมีบางหัวขอ้

ของการเรียนการสอนท่ีตอ้งอาศยัจินตนาการของผูเ้รียนเขา้มามี
บทบาทเพ่ือช่วยให้เกิดความเขา้ใจ  เช่นเร่ือง การไหลของของ
ไหลในท่อ ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่มกัจะไม่สามารถจินตนาการ
ไดว้่า ความเร็วของการไหล   ความหนืดของของไหล ขนาด
ของท่อ หรือตัวแปรไร้มิติ เรย์โนลด์นัมเบอร์นั้ น มีผลต่อ
สภาวะการไหลในท่ออย่างไร  จึงใช้วิ ธีการท่องจําซ่ึงไม่
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สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกระบวนการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งการให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากการทดลอง 
หรือปฏิบติังานจริง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดคิ้ดสร้างเคร่ืองมือทดลอง
ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ Reynolds Number มีผลต่อสภาวะการไหล
ของของไหลในท่อ และ จัดทาํเป็นปฏิบติัการกลศาสตร์ของ
ไหลเพิ่มเติมจากปฏิบติัการเดิมท่ีมีอยู ่โดยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน
สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วใน  ชุดปฏิบัติการ
กลศาสตร์ของไหล  ของ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ และใชน้ํ้าเป็นของไหลสาํหรับการทดลอง  

2.ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

Osborne Reynolds (ค.ศ. 1842-1912) ภาพท่ี 1  
นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวองักฤษเป็นคนแรกท่ี
สังเกตพบความแตกต่างของลกัษณะการไหลของการไหลสอง
แบบจากเคร่ืองมือทดลองท่ีเขาสร้างข้ึน  โดยปล่อยนํ้าไหลผา่น
ท่อท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง(D)  ดว้ยความเร็วเฉล่ีย (V)  
ลกัษณะของการไหลจะเห็นไดจ้ากเส้นการไหลของสีท่ีฉีดเขา้
ไปในท่อ  ท่ีอัตราการไหลตํ่ า  เส้นของสีท่ีปล่อยออกจะมี
ลกัษณะเป็นเส้นตามแนวการไหลอาจจะมีบางส่วนการกระจาย
ไปตามอนุภาคของนํ้ าท่ีอยู่รอบ ๆ บา้ง เม่ือปรับอตัราการไหล
เพ่ิมข้ึนจนถึงระดบัหน่ึงท่ีเส้นสีมีการกระเพ่ือมเป็นเส้นคล่ืน 
และเม่ือเพิ่มอตัราไหลใหม้ากข้ึนเร่ือย ๆ จะพบวา่หากอตัราการ
ไหลสูงเพียงพอระดบัหน่ึงเส้นสีจะมีลกัษณะฟุ้งกระจายไปทัว่
อย่างไม่มีทิศทางในทนัทีท่ีสีถูกปล่อยออก  ลกัษณะเช่นน้ีถูก
เรียกวา่ สภาวะการไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow)   สภาวะ
การไหลแบบเปล่ียนแปลง (Transition Flow)  และ สภาวะการ
ไหลแบบป่ันป่วน (Turbulent Flow) ตามลาํดบั  แสดงในภาพท่ี 
2 และ 3   [1] 

 
ภาพที ่1  Osborne Reynolds ( ค.ศ. 1842-1912)  

ท่ีมา:   Osborne Reynolds Scientist ,Engineer and Pioneer  by 
J.D. Jackson 

http://www.personalspages.manchester.ac.uk/staff/jdjackson/o
sborne reynolds [2] 

     
     ภาพที ่2  การทดลองแสดงสภาวะการไหลของของไหลท่อ 

 

 
 

   ภาพที ่3  สภาวะการไหลของของไหลภายในท่อแบบต่าง ๆ 
 
    การบ่งบอกสภาวะการไหลของไหลในท่อท่ีไหล

ภายใตแ้รงดนันั้น พิจารณาตามอตัราส่วนของแรงเฉ่ือย (Inertia 
Force) ต่อแรงเน่ืองจากความหนืดของของไหล (Viscous 
Force) ซ่ึงเรียกอตัราส่วนน้ีวา่  Reynolds Number: Re    [3]  
      Re  =    แรงเฉ่ือย/ แรงเน่ืองจากความหนืด         ……. (1) 
      Re =     VD / ν       …… (2) 

หรือ  Re     =       ρVD/μ                               ..….. (3) 
เม่ือ  
D คือเส้นผา่นศนูยก์ลางภายในท่อ มีหน่วยเป็น เมตร (m.) 
คือความหนืดเปรียบเทียบ (Kinematic viscosity) มีหน่วย

เป็นตารางเมตรต่อวนิาที (m2/s) 
 คือความหนืดพลวตั (Dynamic viscosity)  มีหน่วยเป็น

ปาสคาล.วนิาที  (Pa.s) 
คือความหนาแน่นของของไหล (Mass density) มีหน่วย

เป็นกิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร (kg/m3) 
Vคือความเร็วเฉล่ียของการไหลในท่อ มีหน่วยเป็นเมตรต่อ

วนิาที (m/s) 
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ในการหาค่า V หรือความเร็วของการไหลในท่อ สามารถ
หาไดจ้ากสมการการไหลแบบต่อเน่ือง (Continuity Equation) 

                 Q = AV                         …………(4) 
โดยท่ี Q คืออตัราการไหลของของไหล (Flow rate) มี

หน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาที (m3/s) 
       A คือพ้ืนท่ีหน้าตดัของท่อ มีหน่วยเป็นตารางเมตร 

(m2) 
ตารางท่ี 1 การแบ่งสภาวะการไหลของของไหลในท่อและ

ค่าเรยโ์นลดน์มัเบอร์ 
Reynolds  Number สภาวะการไหล 

Re   <   2000 การไหลแบบราบเรียบ(Laminar Flow) 
2000  <  Re < 4000 การไหลแบบเปล่ียนแปลง(Transition Flow) 

4000  <  Re  การไหลแบบป่ันป่วน(Turbulent Flow)  

ท่ีมา : [3] 

3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

เฉลิมพล และ ไชยยนัต ์[4] ไดส้ร้างเคร่ืองทดสอบลกัษณะ
การไหลของของไหลข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้คือ 1)  เพ่ือ
ศึกษาลักษณะการไหลของของไหลและหาค่าเรย์โนลด์นัม
เบอร์   2) เพ่ือศึกษาการไหลของของไหลในท่อท่ีมีขนาด
ต่างกนั ผลการทดลองจากเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนพบว่าเม่ือค่าเรย์
โนลดต์ ํ่ากวา่ 2000 มีการไหลแบบราบเรียบ  เม่ือเรยโ์นลดมี์ค่า
มากกว่า 2000 จะมีการไหลในช่วงเปล่ียนแปลงและการไหล
แบบป่ันป่วน  ลกัษณะการไหลในแบบต่าง ๆ  ในขนาดท่อท่ี
แตกต่างกันเม่ือไหลในค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ท่ีใกล้เคียงกัน
ลกัษณะการไหลจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั  

ฐิติสารและคณะ [5]  ไดอ้อกแบบและสร้างชุดทดสอบผล
ของเลขเรยโ์นลด์ต่อพฤติภาพการไหลในท่อขนาดต่าง ๆ เพ่ือ
ใชเ้ป็นอุปกรณ์ทดลองภายในภาควิชาการบินและอวกาศยาน 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ลกัษณะของ
ชุดทดสอบเป็นการจัดวางท่อสังเกตการไหลในแนวด่ิงโดย
อาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลกเป็นตวัทาํใหน้ํ้ าไหล แลว้ฉีดสีเขา้ไป
ในการไหลเพ่ือสังเกตเส้นใยการไหล(Streak Line) วา่มีพฤติ
ภาพการไหลแบบราบเรียบ หรือป่ันป่วน และใชเ้ลขเรยโ์นลด์
เป็นตวัพิสูจน์ผลการทดลองในท่อเรียบพบว่าการไหลแบบ

ราบเรียบเลขเรยโ์นลด์ต ํ่ากว่า 2,000  สําหรับการไหลท่ี 2,000
ถึ ง  4,000 เส้น สี เ ป็น เส้นพ ร้ิ ว  เ รี ยกว่ าการไหลในช่วง
เปล่ียนแปลง หากเกิน 4,000 ไปแล้ว เส้นสีจะแตกการไหล
เรียกว่าการไหลแบบป่ันป่วนอุปกรณ์น้ียงัสามารถประยุกตใ์ช้
เป็นอุโมงคน์ํ้ า (Water Tunnel) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สังเกตพฤติภาพ
การไหลผา่นโมเดลเพ่ือทดสอบการไหลแยกตวัและสังเกตพฤติ
ภาพการไหลลกัษณะต่างๆ ทั้งวิเคราะห์การแยกไหลโดยหน้า
ตดัทดลองมีขนาด 15 X 15 ตารางเซนติเมตร  เพ่ือใชว้ิเคราะห์
และปรับปรุงแผนแบบอากาศยานต่อไป  

4. อุปกรณ์และวธีิการ  

4.1  อุปกรณ์  
สร้างเคร่ืองมือท่ีมีรูปร่างดังภาพร่างท่ีได้ออกแบบไวใ้น

ภาพท่ี 4 

 
ภาพที ่4  ภาพร่างของอุปกรณ์แสดงสภาวะการไหลในท่อ 
ถงัใส่นํ้าขนาด 50x50x100 เซนติเมตร สร้างจากแผน่อะคริ

ริคหนา 5 มิลลิเมตร ต่อดว้ยท่อใสขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 5 
เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ปลายท่อติดตั้งวาวล์บงัคบันํ้ า  
ถงัวางอยูบ่นโครงเหล็กกล่องซ่ึงวางอยูบ่นโต๊ะการไหล (Flow 
Bench) ภายในถงันํ้ามีท่อพีวีซี เจาะรูสามารถปรับระดบัไดเ้พ่ือ
ใช้ในการระบายนํ้ าท่ีไม่ต้องการออก เ พ่ือรักษาระดับนํ้ า 
ดา้นบนถงัมีแท่นวางกระปุกสีท่ีต่อกับท่อใสขนาด เส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตร ปลายท่องอให้อยูใ่นระดบัก่ึงกลางของ
ท่อใส  สามารถวดัอตัราการไหลไดจ้ากวิธี ปริมาตร-เวลาโดย
เปิดวาวล์นํ้ าท่ีปลายท่อใส นํ้ าจะไหลลงในถงัขนาด 28 ลิตรท่ี
ติดตั้งเสลกวดัปริมาตรนํ้ าไว ้จบัเวลาท่ีนํ้ าไหลเต็มปริมาตรท่ี
กาํหนด เช่น 5 ลิตร  10 ลิตร หรือ 15 ลิตร  หารปริมาตรนั้นดว้ย
เวลาท่ีใช้ ก็จะได้อัตราการไหล  ณ เวลานั้ น  ขณะเดียวกัน
สามารถปรับอตัราการไหลไดโ้ดยการปรับวาวลน์ํ้าท่ีไหลออก 

222

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TTC01 

4.2 วธีิการทดลอง 
 4.2.1 ปิดวาลว์นํ้ า  ปรับระดบัของชุดปรับระดบั
นํ้ าให้อยูสู่งจากทอ้งถงั + 40 เซนติเมตร รักษาระดบันํ้ าให้คงท่ี
ตลอดการทดลอง 
 4.2.2 ละลายด่างทับทิมด้วยนํ้ าสะอาด บรรจุ
สารละลายด่างทบัทิมลงในกระปุกสี ดา้นบน  ปิดวาลว์  
 4.2.3 เปิดวาวล์นํ้ า ให้มีอตัราการไหลตํ่า  เปิด
วาลว์สี พร้อมเปิดป๊ัมอากาศเลก็เพ่ือฉีดใหสี้เขา้ไปในนํ้า  
 4.2.4 สังเกตลักษณะของเส้นสีในท่อใสจด
บนัทึก 
 4.2.5 วดัอตัราการไหล โดยวิธีวดัปริมาตรต่อ
เวลา คาํนวนหาอตัราการไหลความเร็วของการไหล  
 4.2.6 ปรับวาลว์โดยเพ่ิมอตัราการไหล ทาํซํ้ าขอ้ 
4.2.4 และ 4.2.5  

   4.2.7 ทาํซํ้ าเช่นเดียวกนักบัขอ้ 4.2.6ท่ีอตัราการ
ไหลต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนวาลว์เปิด 100 %  

    4 .2 .8  ท่ีอัตราการไหลแต่ละค่า  คํานวณหา
ความเร็วของการไหล จากสมการการไหลแบบต่อเน่ือง   ( 
Continuity Equation)  สมการ (4 ) และค่าเรยโ์นลดน์มัเบอร์
จากสมการท่ี (2)  

    4.2. 9. เปรียบเทียบค่าเรยโ์นลด์นัมเบอร์ท่ีได้
และสภาวะการไหลท่ีพบจากการทดลอง กบัทฤษฎี ตามตาราง
ท่ี 1 

5. ผลการทดลอง สรุป และเสนอแนะ  

5.1   ผลการทดลอง 
จากการดาํเนินการทดลองตามวิธีการท่ีกาํหนดใน4.2ไดผ้ล

การทดลองดงัน้ี 
   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อใส  =   0 .05  เมตร     

พ้ืนท่ีหนา้ตดัท่อ = 0.00196  ตารางเมตร 
   ความหนืดเปรียบเทียบ () ของนํ้าท่ี 20 องศาเซนเซียส =    

1.004 x10-6  ตารางเมตร/วนิาที   [1] 
   ควบคุมระดบันํ้าท่ี   + 0.40 เมตร จากระดบัทอ้งถงั 
ตารางท่ี 2  ผลการทดลอง 
 

ปริมาตร 
(ลบ.เมตร) 

 
 
 

(1) 

เวลา 
(วนิาที) 

 
 
 

(2) 

อตัราการ
ไหล 

(ลบ.เมตร/
วนิาที)   

 
(3) 

ความเร็ว
ของการ
ไหล 

(เมตร/ 
วนิาที) 

(4) 

เรยโ์นลดน์มั
เบอร์  (Re) 

 
 
 

(5) 

ลกัษณะ
ของเส้นสี 

 
 
 

(6) 

0.001 19.44 5.14x10-5 0.0262 1,305.36 ภาพท่ี 5 
ภาพท่ี6 

0.001 6.53 1.53x10-4 0.0780 3,886.10 ภาพท่ี 7 

0.001 3.29 3.03x10-4 0.1548 7,713.13 ภาพท่ี 8 

0.005 7.77 6.44x10-4 0.3278 16,329.60 ภาพท่ี 9 

0.005 8.05 6.21x10-4 0.3165 15,761.62 ภาพท่ี 10 
 

 
    ภาพที ่5 เส้นสีแสดงการไหลแบบ Laminar Flow 

 
ภาพที ่6 เส้นสีแสดงการไหลแบบ Laminar Flow  

 
ภาพที ่7 เส้นสีแสดงสภาวะการไหลแบบ Transition Flow 

 
       ภาพที ่8 เส้นสีแสดงสภาวะการไหลแบบ Turbulent Flow 
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  ภาพที ่9 เส้นสีแสดงสภาวะการไหลแบบ Turbulent Flow 

 
ภาพที ่10 เส้นสีแสดงสภาวะการไหลแบบ Turbulent Flow 

5.2 สรุปและวเิคราะห์ 
 5.2.1  จากผลการทดลอง พบวา่ การไหลท่ีอตัรา
การไหลตํ่า ซ่ึงหมายถึงความเร็วของการไหลตํ่าทาํให้ค่าเรย์
โนลดน์มัเบอร์ท่ีไดจ้ากสมการท่ี(3)  จะมีค่าตํ่าดว้ย ค่าเรยโ์นลด์
จะผนัแปรตามความเร็วของการไหลเม่ือของเหลวท่ีใช้เป็น
ของเหลวชนิดเดียวกนั และท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางคงท่ี  
การไหลท่ีมีสภาวะการไหลเป็นแบบราบเรียบ (Laminar Flow)  
มีค่าเรยโ์นลด์เท่ากบั  1,305.36  ซ่ึงตํ่ากวา่ 2000  ท่ีค่าเรยโ์นลด์
นัม เบอร์  3,886.10  มีสภาวะการไหลแบบเปล่ียนแปลง 
(Transition Flow)  และการไหลท่ีมีสภาวะการไหลป่ันป่วน 
(Turbulent Flow ) นั้น ค่าเรยโ์นล์ดมีค่าเท่ากบั 7,713.13   
16,329.60 และ  15,761.62  ซ่ึงมากวา่ 4000 ทั้งสามการทดลอง  
ดังนั้ น จึงแสดงให้ เ ห็นว่า  เค ร่ืองมือ ท่ีสร้าง ข้ึนสามารถ
ตอบสนองวตัถุประสงค์ของการวิจัย คือ เคร่ืองมือสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของ  ความเร็วของการไหล ความ
หนืดของของไหล  ขนาดของท่อ  และสภาวะการไหลของของ
ไหลไดอ้ยา่งชดัเจน   
 5.2.2  จัดทาํคู่มือปฏิบติัการ ผลของเรยโ์นลด์
นัมเบอร์ต่อการไหลในท่อ เพ่ือใชใ้นการเรียนวิชาปฏิบติัการ
กลศาสตร์ของไหล 
 5.2.3  เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนยงัมีขอ้จาํกดัในการ
ใชง้าน คือ ไม่สามารถทาํการทดลองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีท่ี

เปิด วาลว์(1) มากวา่ 70  % เพราะตอ้งรักษาระดบันํ้ าเหนือ
ทางออกให้มีระดบัคงท่ีเพ่ือให้แรงดนัของนํ้ าท่ีทางออกคงท่ี 
เม่ือเปิดวาลว์มากกวา่ 70 % ทาํใหอ้ตัราการไหลเขา้และออกไม่
สมดุลระดับนํ้ าลดลงจึงตอ้งพกัการทดลองเพ่ือเติมนํ้ าให้ได้
ระดบัตามตอ้งการจึงเร่ิมตน้ทดลองใหม่ 
 5.2.4  กระปุกสีมีขนาดเล็กเม่ือฉีดสีเขา้ไปใน
ท่อใส สารละลายสีหมดก่อนการทดลองเสร็จส้ิน  

 5.3  ข้อเสนอแนะ 
ดว้ยงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัท่ีตอ้งสร้างเคร่ืองมือทดลองเพ่ือ

สาธิตให้เห็นความสัมพนัธ์ของตวัแปรไร้มิติเรยโ์นลดน์มัเบอร์
ต่อสภาวะการไหลในท่อ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนน้ียงัมีขอ้ควร
ปรับปรุงดงัน้ี  
 5.3.1  การควบคุมให้อัตราการไหลออกต้อง
เท่ากบัอตัราท่ีไหลเขา้สู่ถงั หรือหากการไหลเขา้มากกวา่ก็ตอ้ง
สามารถปรับ  และระบายนํ้ าส่วนเกินออกไปได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อระดบันํ้ าท่ีตอ้งการกล่าวคือรักษาสภาวะของนํ้ า
ในถงัให้อยูใ่นสภาวะ Steady State ซ่ึงสามารถดาํเนินการได้
โดยการติดตั้งถงันํ้ าและ Pump ดา้นล่างของเคร่ืองมือ เพ่ือให้มี
การไหลเขา้ของนํ้ าตลอดเวลาและนํ้ าท่ีเกินความตอ้งการจะ
ไหลออกตรงบริเวณชุดปรับระดบันํ้ า ลงไปรวมในถงันํ้ าเดิม
เป็นวฏัจกัร  
 5.3.2  ปรับปรุงถงัสีให้มีขนาดพอเหมาะเพ่ือให้
สามารถฉีดสีเพ่ือการทดลองไดต่้อเน่ืองตั้งแต่การไหลท่ีเป็น 
Laminar Flow Transition Flow  จนส้ินสุดการทดลองท่ี  
Turbulent Flow      

6 กติตกิรรมประกาศ 

      ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุน
ทุนในการวิจัย  ขอบคุณภาควิชาครุศาสตร์โยธาท่ีได้ให้ใช้
สถานท่ี และขอขอบคุณนายสถาพร หอมทรง นายกอบสิน 
แผนสมบูรณ์ นายปริญญา  สาถิน  และ  เจา้หน้าท่ีห้องปฏบติั
การครุศาสตร์โยธา ทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
จนงานวจิยัน้ีสาํเร็จได ้
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนีมี้จุดประสงค์เพ่ือศึกษาและนาํเสนอแนวทางการปรับปรุงกาํลังอัดของดินคาโอลิไนท์ด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าลอย 
เพ่ือบรรเทาปัญหาการทรุดตัวของฐานรากอาคารอันมีสาเหตุจากความสามารถรับกาํลังอัดท่ีตํา่ ผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวของ
ดินคาโอลิไนท์ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอยพบว่าค่ากาํลังอัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามปริมาณสารผสมเพ่ิมท่ีมากขึน้และทาํให้ดินมี
เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรูปร่างน้อยลง โดยดินท่ีปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์จะให้กาํลังอัดมากกว่าท้ังแบบบดอัดแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกว่ามาตรฐาน และเม่ือเปรียบเทียบกับดินท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพพบว่าท่ีปริมาณปูนซีเมนต์ 7 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้หนัก
แห้งให้ค่ากาํลงัอัดเพ่ิมสูงขึน้จากเดิม 14.38 เท่า เม่ือบดอัดแบบมาตรฐานและ 9.75 เท่า เม่ือบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน สาํหรับดินท่ี
ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอย 20 เปอร์เซ็นต์ให้ค่ากาํลังอัด 7.92 เท่าเม่ือบดอัดแบบมาตรฐานและ 6.72 เท่า เม่ือบดอัดแบบสูงกว่า
มาตรฐานตามลาํดับ 

คาํสําคญั: การปรับปรุงคุณภาพดิน ดินคาโอลิไนท ์กาํลงัอดั ปูนซีเมนต ์เถา้ลอย 

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 

กาํลงัอดัของดนิคาโอลไินท์ผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย     
Compressive strength of the kaolinite clay admixed with cement and fly ash  

ณพล  อยู่บรรพต  และณัฐวฒิุ  ธนศรีสถิตย์ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

naphol_yoo@hotmail.com and nutwut@gmail.com  
 

226

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TTC02 

1. บทนํา 
ดินคาโอลิไนท ์(Kaolinite) หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ดิน

ขาว เป็นดินท่ีเกิดข้ึนจากการผุพังของแหล่งกําเนิดหินเดิม 
(Residual clay) มีองคป์ระกอบหลกัเป็นแร่ดินเหนียว (Clay 
mineral) ประเภทคาโอลิไนทเ์ป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะทัว่ไปเป็น
ดินท่ีมีขนาดเม็ดค่อนขา้งหยาบ มีค่าความเป็นพลาสติกตํ่า จึงมี
ความเหนียวนอ้ย เม่ืออยูใ่นสภาวะแห้งจดัจะมีความเปราะสูง 
แตกตวัง่าย และมีความแข็งแรงตํ่า [1] สําหรับประเทศไทย
สามารถพบแหล่งดินคาโอลิไนท์ได้หลายพ้ืนท่ีเช่น จังหวดั
ลาํปาง จงัหวดัอุตรดิตถ ์จงัหวดัระนอง เป็นตน้ 

ตั้งแต่อดีตนกัวิจยัไดพ้ยายามศึกษาคุณสมบติัดา้นกาํลงัอดั
ของดินคาโอลิไนท์ Davidson และคณะ [2] ทาํการทดสอบ
กาํลงัอดัของดินซีเมนตโ์ดยใชดิ้นเหนียว 3 ประเภทไดแ้ก่ ดิน
คาโอลิไนท์, ดินอิลไลท์ (Illite) และดินมอนโมริลโลไนท ์
(Montmorillonite) ผลการทดสอบพบวา่ดินคาโอลิไนทใ์ห้ค่า
กาํลงัอดัตํ่าท่ีสุดทุกสัดส่วนผสมของปริมาณปูนซีเมนตท่ี์เติมลง
ไป สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในปัจจุบนัของ Al-Mukhtar และ
คณะ [3] ทาํการตรวจสอบองคป์ระกอบของดินท่ีมีค่ากาํลงัอดั
ค่อนขา้งตํ่าในประเทศฝร่ังเศสโดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค
การเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractions หรือ XRD) 
พบว่าดินดงักล่าวมีแร่ดินเหนียวประเภท Kaolinite และ 
Smectite เป็นองคป์ระกอบหลกั ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ตาม
ภาพท่ี 1 

จากคุณสมบติัท่ีเป็นขอ้ดอ้ยของดินคาโอลิไนท์ซ่ึงมีค่ารับ
กําลังอัดท่ีตํ่ าเม่ือเทียบกับแร่ดินเหนียวชนิดอ่ืน หากมีการ
ก่อสร้างอาคารบนพื้นท่ีเป็นดินคาโอลิไนท์อาจเกิดปัญหาการ
ท รุดตัวของฐานร ากอาค ารได้  ดังนั้ น ง านวิ จั ย น้ี จึ ง มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและนาํเสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ิม
กาํลงัอดัของดินคาโอลิไนท์โดยใชปู้นซีเมนต์และเถา้ลอย ซ่ึง
จะดาํเนินการทดสอบกาํลงัอดัของดินหลงัจากการบดอดัทั้ ง
แบบมาตรฐาน (Standard proctor compaction test) และแบบ
สูงกวา่มาตรฐาน (Modified proctor compaction test) การ
ทดสอบกาํลังอัดของดินจะดาํเนินการทั้ งก่อนและหลังการ
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเปรียบเทียบวิธีท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดใน
การเพ่ิมกาํลงัอดัใหก้บัดินคาโอลิไนท ์

 

2. วสัดุและวธีิการวจิัย 

2.1 วสัดุ 
ดินคาโอลิไนท์ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีเก็บตวัอย่างมาจากอาํเภอ

แจห่้ม จงัหวดัลาํปาง เม่ือทาํการจาํแนกดินตามเกณฑก์าํหนด
ของระบบการจาํแนกดินแบบ Unified Soil Classification 
System (USCS) จดัเป็นดินประเภท CH ผลการทดสอบ
คุณสมบติัทางกายภาพของดินคาโอลิไนทแ์สดงตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 คุณสมบติัของดินคาโอลิไนท ์

คุณสมบัต ิ ผลทดสอบ 
Specific gravity 2.69 

Liquid Limit (%) 53 
Plastic Limit (%) 28 
Plastic Index (%) 25 

 
เถา้ลอยท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีจะเก็บตวัอย่างจากโรงไฟฟ้าแม่

เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง มีองคป์ระกอบหลกัทางเคมี
ไดแ้ก่ SiO2 = 29.15%, Al2O3 = 15.66%, Fe2O3 = 15.97%, SO3 
= 4.98%, CaO = 23.05%, MgO = 2.15%, Loss of ignition 
2.11% และองคป์ระกอบอ่ืนๆ = 6.93% เม่ือจาํแนกประเภทตาม
มาตรฐาน ASTM C618 พบว่าจดัอยูใ่นประเภท Class C 
นอกจากน้ีการเลือกใชเ้ถา้ลอยยงัเป็นวสัดุเหลือใชท่ี้อยูใ่กลก้บั
แหล่งดินคาโอลิไนท์ซ่ึงจะช่วยให้ประหยดัเวลาตลอดจนราคา
ค่าขนส่งสําหรับการนาํเขา้มาใชง้านในพ้ืนท่ี และยงัมีปริมาณ
มากเพียงพอต่อการนาํมาใชง้าน 

ภาพท่ี 1 : การวิเคราะห์แร่องค์ประกอบของดินด้วยวิธี X-ray 
diffraction [3]   
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2.2 วธีิการวจิัย 
หลังจากดําเนินการเก็บวัสดุตัวอย่างดินและเถ้าลอย

เรียบร้อยแลว้ นาํตวัอยา่งวสัดุดงักล่าวมาดาํเนินการทดสอบ ดงั
แสดงขั้นตอนการทดสอบในหอ้งปฏิบติัการตามภาพท่ี 2 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 นาํดินคาโอลิไนท์ท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพมา 
ทาํการทดสอบการบดอดัแบบมาตรฐาน (ASTM D698) และ
การบดอดัแบบสูงกว่ามาตรฐาน (ASTM D1557) เพ่ือหาค่า
ความหนาแน่นแหง้สูงสุด (Maximum dry density หรือ MDD) 
และปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสม (Optimum moisture content 
หรือ OMC) จากนั้นจึงทาํการทดสอบแรงอดัแกนเดียว (กาํลงั
อดั) ตามมาตรฐาน ASTM D2166-06 ท่ีอายกุารบ่ม 28 วนั โดย
ทาํการเตรียมตวัอยา่งรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
50 มม. และสูง 104  มม. 

 

ขั้นตอนท่ี 2 นําดินคาโอลิไนท์ท่ีถูกปรับปรุงคุณภาพด้วย
ปูนซีเมนตใ์นปริมาณ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนกัแหง้ 
มาทาํการทดสอบการบดอดัทั้งแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่า
มาตรฐาน ณ จุดท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสมซ่ึงหาได้จาก
ขั้นตอนท่ี 1 จากนั้นนาํมาทดสอบแรงอดัแกนเดียวท่ีอายกุารบ่ม 
28 วนั (กาํลงัอดัควบคุม)  

ขั้นตอนท่ี 3 นาํดินคาโอลิไนทท่ี์ถูกปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้
ลอยลว้นในปริมาณ 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนกั
แหง้ มาทาํการทดสอบการบดอดัทั้งแบบมาตรฐานและแบบสูง
กว่ามาตรฐาน ณ จุดท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสมซ่ึงหาไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 1 จากนั้นนาํมาทดสอบแรงอดัแกนเดียวท่ีอายกุารบ่ม 
28 วนั (กาํลงัอดัเปรียบเทียบ) ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาศกัยภาพของเถา้
ลอยลว้นเทียบเคียงกบัปูนซีเมนต์สําหรับใชเ้ป็นสารผสมเพ่ิม
เพ่ือเพ่ิมความสามารถการรับกาํลงัอดั และเปรียบเทียบกาํลงัอดั
ระหว่างดินท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพกับดินท่ีถูกปรับปรุง
คุณภาพดว้ยปูนซีเมนตห์รือเถา้ลอยลว้น  

3. ผลการทดสอบและวจิารณ์ 

3.1 ผลการทดสอบข้ันตอนที ่1 
ผลทดสอบการบดอัดดินคาโอลิไนท์ท่ีไม่ได้ปรับปรุง

คุณภาพ พบว่าการบดอัดดินแบบมาตรฐานจะให้ค่าความ
หนาแน่นแหง้สูงสุด 16.02 kN/m3 ท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 
18.90 เปอร์เซ็นต ์สาํหรับการบดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐานใหค้่า
ความหนาแน่นแห้งสูงสุด 17.54 kN/m3 ท่ีปริมาณความช้ืน
เหมาะสม 15.20 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้ นการบดอัดแบบสูงกว่า
มาตรฐานจะให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดท่ีมากกว่าแต่จะมี
ปริมาณความช้ืนเหมาะสมตํ่ากวา่ ดงัแสดงผลการทดสอบตาม
ภาพท่ี 3 

ผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวหลังจากบดอัดดินแบบ
มาตรฐานพบว่าดินคาโอลิไนท์ท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพมีค่า
กาํลงัอดั 247 kPa สาํหรับการบดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐานใหค้่า
กาํลงัอดั 436 kPa ดงันั้นการบดอดัแบบสูงกว่ามาตรฐานจะให้
ค่ากาํลงัอดัท่ีมากกวา่เน่ืองใชพ้ลงังานการบดอดัท่ีสูงกวา่ ทาํให้
ช่องวา่งระหวา่งเม็ดดินมีขนาดเลก็ลง ส่งผลใหก้าํลงัอดัของดิน
เพ่ิมสูงข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 2: ทดสอบการบดอดัและแรงอดัแกนเดียว 
                     ของดินท่ีปรับปรุงคุณภาพดว้ยซีเมนต ์

ขั้นตอนท่ี 3: ทดสอบการบดอดัและแรงอดัแกนเดียว  
                     ของดินท่ีปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอย 

วเิคราะห์และสรุปผล 

ภาพที ่2 : ขั้นตอนการดาํเนินงานวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 1: ทดสอบการบดอดัและแรงอดัแกนเดียว 
                     ของดินก่อนปรับปรุงคุณภาพ 

ทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของดิน 

สาํรวจพื้นท่ี 

เกบ็ตวัอยา่งดินคาโอลิไนทแ์ละเถา้ลอย 
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3.2 ผลการทดสอบข้ันตอนที ่2 
ผลทดสอบแรงอดัแกนเดียวของดินคาโอลิไนท์ท่ีปรับปรุง

คุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ในปริมาณต่างๆ หลงัจากบดอดัแบบ
มาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 18.90 เปอร์เซ็นตแ์สดง
ตามภาพท่ี 4 พบว่าดินตวัอย่างมีกาํลงัอดัตามแนวแกน (ความ
เคน้อดั หรือ Axial stress) เพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณปูนซีเมนตท่ี์
มากข้ึน โดยสัดส่วนผสมปูนซีเมนตท่ี์ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต ์
ใหค้่ากาํลงัอดั 422, 1,135, 2,464 และ 3,551 kPa ตามลาํดบั เม่ือ
เปรียบเทียบกบักาํลงัอดัของดินก่อนการปรับปรุงคุณภาพ (247 
kPa สําหรับการบดอดัแบบมาตรฐาน) พบว่าปูนซีเมนต์มี
อิทธิพลในการเพิ่มกาํลงัอดัให้มากข้ึน 1.71, 4.60, 9.98 และ 
14.38 เท่า เม่ือผสมปูนซีเมนต ์1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต ์
ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรูปร่างเม่ือ
เทียบกบัรูปร่างเดิมของตวัอย่างดิน (ความเครียดท่ีความเคน้
สูงสุด หรือ Strain) พบว่าดินตวัอยา่งมีแนวโนม้ของปริมาณ
ความเครียดลดลงตามปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ี 1 และ 3 
เปอร์เซ็นตคื์อ 2.34 เปอร์เซ็นตแ์ละ 1.72 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั 
สําหรับท่ีปริมาณปูนซีเมนต์ 5 และ 7  เปอร์เซ็นต์ปริมาณ
ความเครียดมีค่าใกลเ้คียงกันคือ 1.48 และ 1.53 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ  แสดงว่าปูนซี เมนต์มีผลทําให้ ดินตัวอย่าง มี
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรูปร่างลดลง มีความเปราะเพ่ิมข้ึน 
ดินมีความเช่ือมประสานมากข้ึน ส่งผลทาํให้ดินท่ีปรับปรุง
คุณภาพดว้ยปูนซีเมนตส์ามารถรับแรงอดัไดสู้งข้ึน  

 

 
สําหรับผลทดสอบแรงอดัแกนเดียวของดินคาโอลิไนท์ท่ี

ปรับปรุงคุณภาพดว้ยปูนซีเมนต์ในปริมาณต่างๆ หลงัจากบด
อดัแบบสูงกว่ามาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 15.20 
เปอร์เซ็นต์แสดงตามภาพท่ี 5 พบว่าดินตวัอยา่งมีกาํลงัอดัตาม
แนวแกนเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีมากข้ึนโดย
สัดส่วนผสมปูนซีเมนตท่ี์ 1, 3, 5 และ 7 เปอร์เซ็นต ์ใหค้่ากาํลงั
อดัเท่ากบั 658, 1,262, 3,125 และ 4,452 kPa ตามลาํดบั เม่ือ
เปรียบเทียบกบักาํลงัอดัของดินก่อนการปรับปรุงคุณภาพ (436 
kPa สาํหรับการบดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐาน) พบวา่ปูนซีเมนต์
มีอิทธิพลอยา่งมากในการเพิ่มกาํลงัอดัให้มากข้ึน 1.51, 2.89, 
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ภาพที่ 5 : ผลทดสอบแรงอดัแกนเดียว หลงัจากบดอดัดินคาโอลิ
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ภาพท่ี 3 : ผลทดสอบการบดอดัดินคาโอลิไนท์ท่ีไม่ไดป้รับปรุง
คุณภาพ 
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ภาพที่ 4 : ผลทดสอบแรงอดัแกนเดียว หลงัจากบดอดัดินคาโอลิ
ไนท์ท่ีปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ (บดอัดแบบ
มาตรฐาน) 
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7.17 และ 10.21 เท่า เม่ือผสมปูนซีเมนตท่ี์ 1, 3, 5 และ 7 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลง
รูปร่างพบว่าดินตวัอย่างมีแนวโน้มของปริมาณความเครียด
ลดลงตามปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน 1 และ 3 เปอร์เซ็นต์คือ 
2.38 เปอร์เซ็นต์และ 1.87 เปอร์เซ็นต์ตามลาํดับ สําหรับท่ี
ปริมาณปูนซีเมนต ์5 และ 7 เปอร์เซ็นตป์ริมาณความเครียดมีค่า
ใกลเ้คียงกนัคือ 1.90 และ 1.88 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั แสดงว่า
ปูนซีเมนตมี์ผลทาํให้ดินคาโอลิไนท์มีแนวโนม้เปอร์เซ็นตก์าร
เปล่ียนแปลงรูปร่างลดลง และมีความแข็งแรงมากข้ึน ผลการ
ทดสอบดงักล่าวมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบการบด
อัดแบบมาตรฐานแต่ให้ค่ากําลังอัดท่ีสูงกว่าเ น่ืองจากใช้
พลงังานบดอดัท่ีสูงกวา่ ทาํใหเ้มด็ดินใกลชิ้ดกนัมากข้ึน เน้ือดิน
มีความเช่ือมประสานมากข้ึนอนัเน่ืองมาจากพนัธะของปฏิกิริยา
ของปูนซีเมนต ์และกาํลงัอดัเพ่ิมสูงข้ึน 

3.3 ผลการทดสอบข้ันตอนที ่3 
ผลทดสอบแรงอดัแกนเดียวของดินคาโอลิไนท์ท่ีปรับปรุง

คุณภาพดว้ยเถา้ลอยลว้นในปริมาณต่างๆ หลงัจากบดอดัแบบ
มาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 18.90 เปอร์เซ็นตแ์สดง
ตามภาพท่ี 6 พบว่าดินตัวอย่างมีกาํลังอัดตามแนวแกนเพ่ิม
สูงข้ึนตามปริมาณเถา้ลอยท่ีมากข้ึน โดยสัดส่วนผสมเถา้ลอยท่ี 
5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต ์ใหค้่ากาํลงัอดั 460, 610, 1,547 
และ 1,954 kPa ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบักาํลงัอดัของดิน
ก่อนการปรับปรุงคุณภาพ (247 kPa สําหรับการบดอดัแบบ
มาตรฐาน) พบวา่เถา้ลอยมีส่วนช่วยในการเพ่ิมกาํลงัอดัให้มาก
ข้ึน 1.86, 2.47, 6.26 และ 7.91 เท่า เม่ือผสมเถา้ลอย 5, 10, 15 
และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ เม่ือพิจารณาเปอร์เซ็นต์การ
เปล่ียนแปลงรูปร่างพบว่าดินตวัอย่างมีแนวโน้มของปริมาณ
ความเครียดลดลงตามปริมาณเถา้ลอยท่ีเพ่ิมข้ึนคือ 2.88, 2.84, 
1.85 และ 1.97 เปอร์เซ็นต ์เม่ือผสมเถา้ลอย 5, 10, 15 และ 20 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แสดงว่าเถา้ลอยมีผลทาํให้ดินตวัอยา่งมี
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรูปร่างลดลง และเม่ือเทียบกบัดินท่ี
ปรับปรุงคุณภาพดว้ยซีเมนตท่ี์การบดอดัแบบเดียวกนัพบวา่ดิน
ผสมซีเมนต์มีเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรูปร่างท่ีตํ่ ากว่า
เน่ืองจากให้กาํลงัท่ีสูง แข็งแรงกว่า เน้ือดินยึดเกาะกนัไดดี้ทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างไดน้อ้ย 

 

 
สําหรับผลทดสอบแรงอดัแกนเดียวของดินคาโอลิไนท์ท่ี

ปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอยลว้นในปริมาณต่างๆ หลงัจากบด
อดัแบบสูงกว่ามาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 15.20 
เปอร์เซ็นต์แสดงตามภาพท่ี 7 พบว่าดินตวัอยา่งมีกาํลงัอดัตาม
แนวแกนเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณเถา้ลอยท่ีมากข้ึนโดยสัดส่วน
ผสมเถา้ลอยท่ี 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต ์ใหค้่ากาํลงัอดั 740, 
863, 1,912 และ 2,731 kPa ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบักาํลงั
อดัของดินก่อนการปรับปรุงคุณภาพ (436 kPa สาํหรับการบด
อดัแบบสูงกว่ามาตรฐาน) พบว่าเถา้ลอยมีอิทธิพลในการเพ่ิม
กาํลงัอดัใหม้ากข้ึน 1.70, 1.98, 4.39 และ 6.26 เท่า เม่ือผสมเถา้
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ภาพที่ 7 : ผลทดสอบแรงอดัแกนเดียว หลงัจากบดอดัดินคาโอลิ
ไนท์ท่ีปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอย (บดอดัแบบสูงกว่า
มาตรฐาน) 

Soil

Soil + fly ash 5%

Soil + fly ash 10%

Soil + fly ash 15%

Soil + fly ash 20%

0 1 2 3 4
Strain (%)

0

400

800

1200

1600

2000

Ax
ial

str
es

s (
kP

a)

Soil
Soil + fly ash 5%
Soil + fly ash 10%
Soil + fly ash 15%
Soil + fly ash 20%

ภาพท่ี 6 : ผลทดสอบแรงอดัแกนเดียวหลงัจากบดอดัดินคาโอลิ
ไนท์ ท่ีป รับปรุงคุณภาพด้วย เถ้าลอย  (บดอัดแบบ
มาตรฐาน) 
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ลอยท่ี 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา
เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรูปร่างพบวา่ดินตวัอยา่งมีแนวโนม้
ของปริมาณความเครียดลดลงตามปริมาณเถา้ลอยท่ีเพ่ิมข้ึนคือ 
3.42, 3.61, 2.25 และ 2.29 เปอร์เซ็นต ์เม่ือผสมเถา้ลอย 5, 10, 
15 และ 20 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แสดงวา่เถา้ลอยมีผลทาํใหดิ้น
ตวัอยา่งมีแนวโนม้เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงรูปร่างลดลง ผล
การทดสอบกาํลงัอดัและเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของตวัอยา่งดินดงักล่าวมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบ
แบบมาตรฐานแต่ให้ค่ากาํลงัอดัท่ีสูงกว่าเน่ืองจากใชพ้ลงังาน
บดอดัท่ีสูงกว่า ทาํให้เม็ดดินใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ช่องว่างในดิน
ลดลง เน้ือดินมีความแขง็แรง และกาํลงัอดัเพ่ิมสูงข้ึน 

 

 
ผลการทดสอบสรุปไดว้า่ดินคาโอลิไนทท่ี์ผสมปูนซีเมนตจ์ะ

ให้ค่ากาํลังอัดสูงกว่าดินท่ีผสมเถ้าลอยล้วน ทั้ งแบบบดอัด

มาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐาน โดยสามารถเทียบเคียง
ปริมาณปูนซีเมนตแ์ละปริมาณเถา้ลอยลว้นท่ีใช ้ณ ค่ากาํลงัอดั
เดียวกันได้ดังแสดงตามภาพท่ี 8 พบว่าท่ีกาํลงัอดั 1000 kPa 
ตอ้งใชปู้นซีเมนต์ท่ีปริมาณ 2.84 เปอร์เซ็นต์ หากเลือกใชเ้ถา้
ลอยลว้นตอ้งใชป้ริมาณเถา้ลอยท่ี 12.38 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือบดอดั
แบบมาตรฐาน ในทาํนองเดียวกนัท่ีกาํลงัอดั 2200 kPa ตอ้งใช้
ปูนซีเมนต์เป็นปริมาณ 4.17 เปอร์เซ็นต์ หากเลือกใชเ้ถา้ลอย
ลว้นตอ้งใช ้18.16 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือบดอดัแบบสูงกว่ามาตรฐาน 
ดงัแสดงตามภาพท่ี 9  

4. สรุปผล 
ปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยสามารถใชเ้ป็นสารผสมเพิ่มเพ่ือเพ่ิม

กาํลงัอดัใหก้บัดินคาโอลิไนทไ์ด ้โดย ณ ปริมาณสารผสมเพ่ิมท่ี
เท่ากนัดินท่ีผสมปูนซีเมนตจ์ะให้ค่ากาํลงัอดัสูงกวา่ดินผสมเถา้
ลอย ทั้งแบบบดอดัมาตรฐานและแบบสูงกวา่มาตรฐาน ดงันั้น
ปูนซีเมนตจึ์งเหมาะกบังานท่ีตอ้งการเพ่ิมความสามารถการรับ
แรงอัดของดินเพ่ือรองรับนํ้ าหนักมากๆ เช่น งานฐานราก
อาคารขนาดใหญ่ เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามการเลือกใชปู้นซีเมนต์
เป็นสารผสมเพ่ิมจะทาํให้มีตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึนมากกว่าเถา้ลอย 
เน่ืองจากเถา้ลอยเป็นวสัดุเหลือใชท่ี้มีมูลค่าตน้ทุนค่อนขา้งตํ่า  

5. กติติกรรมประ กาศ 
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ ์
ภาควิชาค รุศาสตร์โยธา  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีช่วย
สนบัสนุนวสัดุวจิยั และใหค้าํปรึกษาจนงานวจิยัสาํเร็จลุล่วง 
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ภาพท่ี 9 : กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่ากาํลงัอดักับปริมาณ
ปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอย (บดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐาน) 
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ภาพท่ี 8 : กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่ากาํลงัอดักับปริมาณ
ปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอย (บดอดัแบบมาตรฐาน) 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนีน้าํเสนอผลกระทบของเถ้าลอยแม่เมาะท่ีมีต่อพฤติกรรมการบวมตัวของดินบวมตัวท่ีถูกบดอัด  โดยใช้วิธีการบด
อัดดินผสมเถ้าลอยท่ีปริมาณต่างๆ ผลการทดสอบค่าขีดจาํกัดของอัตเตอร์เบิร์กของดินบวมตัวผสมเถ้าลอยพบว่าค่าดัชนีความเหนียว
มีแนวโน้มลดลงเม่ือปริมาณเถ้าลอยเพ่ิมสูงขึน้ การเปล่ียนแปลงปริมาตรน้อยลงเม่ือมีความชื้นสูงขึน้ สําหรับดินท่ีไม่ได้ปรับปรุง
คุณภาพมีร้อยละการบวมตัว 13.66 เม่ือบดอัดแบบมาตรฐานและร้อยละ 35.18  เม่ือบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน สาํหรับดินท่ีทาํการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอยพบว่ามีปริมาณการบวมตัวลดลงอย่างชัดเจนตามปริมาณการเพ่ิมขึน้ของเถ้าลอย โดยเม่ือผสมเถ้าลอยท่ี 
5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยนํา้หนักแห้ง ดินบวมตัวมีร้อยละการบวมตัวเท่ากับ 3.35, 2.04 และ 0.51 ตามลาํดับเม่ือบดอัดแบบ
มาตรฐาน และเม่ือบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐานดินบวมตัวมีร้อยละการบวมตัวเท่ากับ 16.93, 11.93 และ 9.12 ตามลาํดับ  

คาํสําคญั: การปรับปรุงดิน ดินบวมตวั การบดอดัดิน เถา้ลอย 

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 

ผลกระทบของเถ้าลอยแม่เมาะต่อพฤตกิรรมการบวมตวัของดนิบวมตวัทีถู่กบดอดั     
Effect of Mae Moh fly ash on swelling behavior of compacted swelling soil 

ณพล  อยู่บรรพต และอุทัยฤทธ์ิ  โรจนวิภาต 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
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1. บทนํา 
ปัจจุบันน้ีปัญหาทางด้านวิศวกรรมปฐพีท่ีมักเผชิญใน

ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร หรือหลงัจากการก่อสร้าง
แลว้เสร็จ ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของดินรองรับ
ฐานรากท่ีไม่เหมาะสมเช่น ค่ากาํลงัแบกทานและกาํลงัรับแรง
เฉือนของดินมีค่าตํ่า แต่สาเหตุอีกประการหน่ึงท่ีควรพิจารณา
คือ ดินท่ีมีลักษณะเป็นดินบวมตัว (Expansive soil หรือ 
Swelling soil) โดยพฤติกรรมการขยายตวัของดินบวมตวัใน
สภาพเปียกจะทาํให้เกิดแรงดนัดินกระทาํต่อฐานรากอาคาร 
และเม่ือดินอยู่ในสภาพแห้งจะหดตัวเกิดเป็นช่องว่างและรู
โพรง หรือท่ีเรียกกนัวา่ ดินหลวม ส่งผลให้เกิดปัญหาการทรุด
ตวัของฐานรากอาคารตามมา 

ผลการวิจยัเก่ียวกบัดินบวมตวัของของ Lin และ Cerato [1] 
พบว่าเม่ือทาํการวิเคราะห์แร่องค์ประกอบของดินบวมตวัดว้ย
วิธี X-ray diffraction หรือ XRD ดินบวมตวัจะมีองคป์ระกอบ
ส่วนใหญ่เป็นแร่ ดินเหนียวจําพวกมอนท์มอริลโลไนต ์
(Montmorillonite) ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ตามภาพท่ี 1 แร่ดิน
เหนียวดังกล่าวมีคุณสมบัติขยายตัวมากเม่ือเปียกนํ้ าและหด
ตวัอยา่งรุนแรงในสภาพแห้ง และมกัจะพบแร่ดินเหนียวชนิดน้ี
ในบริเวณพื้นท่ีก่ึงแห้งแลง้และแห้งแลง้สูง สาํหรับในประเทศ
ไทยมีรายงานการพบดินบวมตวัท่ีบริเวณอาํเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา และอาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง เป็นตน้ 

นกัวิจยัหลายท่านไดพ้ยายามศึกษาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากดินบวมตวั Rahmat และ Kinuthia [2] เสนอวา่การ
ใชเ้ทคนิคบดอดัดินท่ีเหมาะสมร่วมกนักบัสารผสมเพ่ิมเช่น ปูน
ขาว ปูนซีเมนต ์หรือกากตะกรันโลหะบางประเภท สามารถลด
ปริมาณการบวมตวัของดินและช่วยเพ่ิมค่าความเป็นพลาสติก
ใหสู้งข้ึนได ้Neeraja และ Narasimha Rao [3] พบวา่ท่ีสัดส่วน
ผสมระหวา่งเถา้ลอย (Fly ash) 10 เปอร์เซ็นตแ์ละเถา้แกลบ 10 
เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้ าหนกัแห้งมีผลช่วยปรับปรุงเพ่ิมกาํลงัรับแรง
เฉือนและลดปริมาณการบวมตัวของดินได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Rashid และคณะ [4] เสนอวา่การบดอดัดินดว้ย
พลงังานท่ีเหมาะสม ณ ตาํแหน่งท่ีมีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 
สามารถช่วยลดปริมาณการบวมตัวของดินลงได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด 

งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบของเถา้ลอยแม่
เมาะท่ีมีต่อพฤติกรรมการบวมตวัของดินบวมตวัท่ีถูกบดอดั  
โดยทาํการทดสอบการบดอดัทั้งแบบมาตรฐานและแบบสูงกวา่
มาตรฐาน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบวมตวัและหาแนวทางการ
ลดปริมาณการบวมตวั ซ่ึงจะช่วยบรรเทาปัญหาการบวมตวัของ
ดินอนัเป็นสาเหตุหน่ึงของการทรุดตวัของฐานรากอาคารได ้

 

2. วสัดุและวธีิการวจิัย 

2.1 วสัดุ 
ดินบวมตัวท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีเก็บตัวอย่างมาจากบริเวณ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จังหวดัลาํปาง จากการ
ทดสอบพบว่าดินบวมตวัประกอบไปดว้ยดินตะกอนปนดิน
เหนียว 89.33 เปอร์เซ็นต ์มีค่า Specific gravity = 2.59, Liquid 
Limit (%) = 83, Plastic Limit (%) = 25 และ Plastic Index (%) 
= 58 เม่ือจาํแนกดินตามเกณฑก์าํหนดของระบบ Unified soil 
Classification System (USCS) จดัเป็นดินประเภท CH 

สําหรับเถา้ลอยท่ีใช้จะเก็บตวัอย่างจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง มีองคป์ระกอบหลกัทางเคมีไดแ้ก่ 
SiO2 = 29.15%, Al2O3 = 15.66%, Fe2O3 = 15.97%, SO3 = 
4.98%, CaO = 23.05%, MgO = 2.15%, Loss of ignition 2.11% 
และองค์ประกอบอ่ืนๆ = 6.93% เม่ือจาํแนกประเภทตาม
มาตรฐาน ASTM C618 พบว่าจดัอยูใ่นประเภท Class C 
เหตุผลท่ีเลือกใชเ้ถา้ลอยแม่เมาะเน่ืองจากเป็นวสัดุเหลือใชจ้าก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงอยู่ใกลก้บับริเวณท่ีพบดิน
บวมตวั ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากการขนส่ง 

ภาพที่ 1 : การวิเคราะห์แร่องค์ประกอบของดินบวมตวัด้วยวิธี
X-ray diffraction (M = montmorillonite, I = illite and
K = potassium) [1] 
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2.2 วธีิการวจิัย 
หลงัจากทาํการสาํรวจพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งดินบวมตวัพร้อมทั้ง

ดาํเนินการเก็บวสัดุตวัอย่างดินบวมตวัและเถา้ลอยเรียบร้อย
แลว้ จึงนาํตวัอยา่งวสัดุดงักล่าวมาดาํเนินการทดสอบ ดงัแสดง
ขั้ นตอนการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามภาพท่ี  2  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ทาํการศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในการนาํ
เถา้ลอยมาประยุกต์ใชง้าน โดยทาํการผสมดินบวมตวัรวมกบั
เถา้ลอยท่ีสัดส่วนต่างๆ ท่ี 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนกั
แห้ง  แล้วนํามาทดสอบหาค่าขีดจํากัดของอัตเตอร์เบิ ร์ก 
(Atterberg’s Limits)  

 

 
ขั้นตอนท่ี 2 นาํดินบวมตวัท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพมาทาํ

การทดสอบการบดอดัแบบมาตรฐาน (ASTM D698) และการ
บดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐาน (ASTM D1557) เพ่ือหาค่าความ
หนาแน่นแหง้สูงสุด (Maximum dry density หรือ MDD) และ
ปริมาณความช้ืนท่ีเหมาะสม (Optimum moisture content หรือ 
OMC) หลงัจากบดอดัแลว้นาํมาทดสอบการบวมตวัอิสระแบบ

ทิศทางเดียวตามมาตรฐาน ASTM D4546-96 เพื่อหาปริมาณ
การบวมตวั ณ จุดท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสมอนัเน่ืองมาจาก
การบดอดัทั้งแบบมาตรฐานและแบบสูงกวา่มาตรฐาน โดยภาพ
ท่ี 3 แสดงอุปกรณ์ทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียว 

 
ขั้นตอนท่ี 3 นาํดินบวมตวัท่ีถูกปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอย

ในปริมาณ 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนกัแหง้ มาทาํการ
บดอัดทั้ งแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐาน ณ จุดท่ี
ปริมาณความช้ืนเหมาะสมซ่ึงสามารถหาได้จากขั้นตอนท่ี 2 
จากนั้ นนํามาทดสอบการบวมตัวอิสระแบบทิศทางเดียว
เช่นเดียวกันกับขั้นตอนท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างดินท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพกับดินท่ีถูกปรับปรุง
คุณภาพดว้ยเถา้ลอย 

3. ผลการทดสอบและวจิารณ์ 

3.1 ผลการทดสอบข้ันตอนที ่1 
เม่ือทดลองนาํเถา้ลอยท่ีสัดส่วนต่างๆ มาผสมกบัดินบวมตวั

พบวา่ค่าขีดจาํกดัเหลว (Liquid Limit, LL) มีแนวโนม้ลดลง 
และค่าขีดจาํกดัพลาสติก (Plastic Limit, PL) มีแนวโนม้เพ่ิม
สูงข้ึนตามปริมาณของสัดส่วนผสมของเถา้ลอยท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ส่งผลโดยตรงต่อค่าดชันีความเหนียว (Plasticity Index, PI) ซ่ึง
มีแนวโน้มลดลงเม่ือปริมาณเถา้ลอยเพ่ิมสูงข้ึน ดงัแสดงตาม
ภาพท่ี 4 ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่เถา้ลอยมีอิทธิพลทาํให้
ดินมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงปริมาตรนอ้ยลงเน่ืองจากมีความ

ภาพที ่2 : วธีิการดาํเนินงานวจิยัในหอ้งปฏิบติัการ 

ขั้นตอนท่ี 1: ศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ในการนาํ 
       เถา้ลอยมาใชง้าน 

ขั้นตอนท่ี 2: ทาํการบดอดัดินและทดสอบการบวมตวั  
         ของดินท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพ 

ขั้นตอนท่ี 3: ทาํการบดอดัดินและทดสอบการบวมตวั 
                      ของดินท่ีถกูปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอย 

วเิคราะห์และสรุปผล 

เกบ็ตวัอยา่งดินบวมตวัและเถา้ลอย           
และทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของดิน ภาพท่ี 3 : แสดงอุปกรณ์สําหรับทดสอบการบวมตวัอิสระแบบ

ทิศทางเดียว 
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เป็นพลาสติกมากข้ึน และมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลงปริมาตร
น้อยลง จากผลการทดสอบค่าขีดจํากัดของอัตเตอร์เบิร์กน้ี
แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํเถา้ลอยมาใชใ้นการ
ปรับปรุงคุณภาพของดินบวมตวัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบวม
ตวัของดินและหาแนวทางการลดปริมาณการบวมตวัของดิน
ต่อไป 

 
3.2 ผลการทดสอบข้ันตอนที ่2 
ผลทดสอบการบดอดัดินบวมตวัท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพ

แสดงตามภาพท่ี 5 พบว่าการบดอดัดินแบบมาตรฐานจะให้ค่า
ความหนาแน่นแห้งสูงสุด 14.62 kN/m3 ท่ีปริมาณความช้ืน
เหมาะสม  25  เปอร์เซ็นต์ สําหรับการบดอัดแบบสูงกว่า
มาตรฐานให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุด 17.17 kN/m3 ท่ี
ปริมาณความช้ืนเหมาะสม 18 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นการบดอดัแบบ
สูงกว่ามาตรฐานจะให้ค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดท่ีมากกว่า
แต่จะมีปริมาณความช้ืนเหมาะสมตํ่ากวา่ 

การทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียวของดินบวม
ตวัท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพหลงัจากบดอัดแบบมาตรฐานท่ี
ปริมาณความช้ืนเหมาะสม 25 เปอร์เซ็นต์แสดงตามภาพท่ี 6 
โดย “Swell (%)” หมายถึงอตัราส่วนระหวา่งปริมาณการบวม
ตัวท่ีเกิดข้ึนในขณะทดสอบต่อความหนาของตัวอย่างดิน
เร่ิมตน้ จากผลทดสอบพบวา่ดินตวัอยา่งมีอตัราการบวมตวัท่ีสูง
มากในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการทดสอบ อตัราการบวมตวั

เร่ิมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วง 15 นาที ต่อมา ณ เวลา
ทดสอบประมาณ 3,800 นาทีเร่ิมสังเกตเห็นการลดลงของอตัรา
การบวมตัวได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน จนกระทั่งเกือบคงท่ีท่ีเวลา
ประมาณ 11,000 นาที โดยมีปริมาณการบวมตวัสูงสุด 13.66 
เปอร์เซ็นต ์ 

 

 
การทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียวของดินบวม

ตัว ท่ีไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพหลังจากบดอัดแบบสูงกว่า
มาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 18 เปอร์เซ็นตแ์สดงตาม
ภาพท่ี 7 จากผลทดสอบพบว่าดินตวัอยา่งมีอตัราการบวมตวัท่ี

ภาพที่ 6 : ผลทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียว หลงัจาก
บดอดัดินบวมตวัท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพ (บดอดัแบบ
มาตรฐาน)  

ภาพที่ 5 : ผลการทดสอบการบดอดัดินบวมตวัท่ีไม่ไดป้รับปรุง
คุณภาพ 

Moisture content (%) 

ภาพที่ 4 : ผลการทดสอบค่าขีดจาํกดัของอตัเตอร์เบิร์กของดินบวม
ตวัเม่ือผสมเถา้ลอยท่ีสดัส่วนต่างๆ 

Fly ash (%) 

           235

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TTC03  

สูงมากในช่วงเวลา 5 นาทีแรกของการทดสอบเช่นเดียวกนักบั
ผลการทดสอบการบดอดัแบบมาตรฐาน โดยอตัราการบวมตวั
ของดินตวัอย่างเร่ิมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในช่วง 15 นาที 
และมีแนวโน้มลดลงจนกระทัง่ค่อนขา้งคงท่ีท่ีเวลาประมาณ 
8,000 นาที โดยมีปริมาณการบวมตวัของดินสูงสุดเท่ากบั 
35.18 เปอร์เซ็นต ์ 

 
3.3 ผลการทดสอบข้ันตอนที ่3 
ผลทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียวของดินบวม

ตัวท่ีถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอยหลังจากบดอัดแบบ
มาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 25 เปอร์เซ็นตแ์สดงตาม
ภาพท่ี 8 ผลทดสอบพบว่าดินตวัอย่างมีอตัราการบวมตวัท่ีสูง
ในช่วงแรกของการทดสอบ และมีโนม้ลดลงจนค่อนขา้งคงท่ี
ในทุกๆ ตวัอยา่ง ทั้งน้ีปริมาณการบวมตวัมีค่าลดลงตามปริมาณ
ของเถา้ลอยท่ีเพ่ิมข้ึนโดยสัดส่วนผสมเถา้ลอยท่ี 5, 10 และ 20 
เปอร์เซ็นต ์ใหค้่าปริมาณบวมตวัสูงสุดเท่ากบั 3.35, 2.04 และ 
0.51 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  

ภาพท่ี 9 แสดงผลทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทาง
เดียวของดินบวมตวัท่ีถูกปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอยหลงัจาก
บดอดัแบบสูงกว่ามาตรฐานท่ีปริมาณความช้ืนเหมาะสม 18 
เปอร์เซ็นต ์จากผลทดสอบพบวา่ดินตวัอยา่งมีอตัราการบวมตวั
ท่ีสูงในช่วงแรกของการทดสอบ และมีโนม้ลดลงจนค่อนขา้ง

คงท่ีในทุกๆ ตวัอย่าง ทั้งน้ีปริมาณการบวมตวัมีค่าลดลงตาม
ปริมาณของเถา้ลอยท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกันกับการบดอดัแบบ
มาตรฐาน โดยสัดส่วนผสมเถา้ลอยท่ี 5, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต ์
ให้ค่าปริมาณบวมตวัสูงสุดเท่ากบั 16.93, 11.93 และ 9.12 
เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  

 

 
จากผลการศึกษาผลกระทบของเถ้าลอยแม่เมาะท่ีมีต่อ

พฤติกรรมการบวมตวัของดินบวมตวัท่ีถูกบดอดั  โดยทาํการ
ทดสอบการบดอดัทั้งแบบมาตรฐานและแบบสูงกวา่มาตรฐาน 
สามารถสรุปผลดงัแสดงตามตารางท่ี 1 พบวา่การบดอดัดิน ณ 

ภาพที่ 7 : ผลทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียว หลงัจาก
บดอดัดินบวมตวัท่ีไม่ไดป้รับปรุงคุณภาพ (บดอดัแบบ
สูงกวา่มาตรฐาน)  

ภาพที่ 9 : ผลทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียว หลงัจาก
บดอดัดินบวมตวัท่ีปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอย (บดอดั
แบบสูงกวา่มาตรฐาน) 

ภาพที่ 8 : ผลทดสอบการบวมตวัอิสระแบบทิศทางเดียว หลงัจาก
บดอดัดินบวมตวัท่ีปรับปรุงคุณภาพดว้ยเถา้ลอย (บดอดั
แบบมาตรฐาน) 
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ตาํแหน่งท่ีปริมาณความช้ืนและปริมาณเถา้ลอยท่ีเหมาะสมนั้น
สามารถช่วยลดปริมาณการบวมตวัของดินได ้โดยเม่ือผสมเถา้
ลอยในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะทาํให้ปริมาณการบวมตวัของ
ดินบวมตัวมีแนวโน้มลดลง  ทั้ ง น้ีการบดอัดแบบสูงกว่า
มาตรฐานซ่ึงพลงังานการบดอดัท่ีสูงกว่าน้ีทาํให้ดินเกิดการ
ยุบตวัในปริมาณมาก พฤติกรรมโดยทัว่ไปของดินเม่ือมีแรง
กระทาํทาํให้ดินเกิดการยุบตวั ดินจะทาํการปรับตวัเพ่ือเขา้สู่
สภาวะสมดุล ส่งผลทาํให้แรงดนัดินมีมากข้ึนและเกิดการบวม
ตวัในปริมาณท่ีมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดินท่ีมีแร่องคป์ระกอบท่ี
มีคุณสมบติับวมตวัไดง่้ายเช่น จาํพวกมอนทม์อริลโลไนต ์เป็น
ตน้ ดงันั้นการบวมตวัของดินเม่ือบดอดัแบบสูงกว่ามาตรฐาน
จึงมีค่าสูงกว่าการบดอดัแบบมาตรฐานท่ีใชพ้ลงังานน้อยกว่า
และเกิดการยบุตวัของดินนอ้ยกวา่ 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการบดอดั 

ชนิดของดนิ บดอดัมาตรฐาน บดอดัสูงกว่ามาตรฐาน 
 Swell (%) Swell (%) 

ไม่ผสมเถา้ลอย 13.66 35.18 
ผสมเถา้ลอย 5% 3.35 16.93 
ผสมเถา้ลอย 10% 2.04 11.93 
ผสมเถา้ลอย 20% 0.51 9.12 

 

การบดอดัแบบสูงกวา่มาตรฐานน้ีเป็นการจาํลองพฤติกรรม
การบวมตวัของดินเม่ือตอ้งรับนํ้ าหนักกระทาํท่ีมีค่ามาก เพ่ือ
นําไปใช้ในการทํานายพฤติกรรมการบวมตัวของดินว่ามี
แนวโน้มเป็นอย่างไรเช่น ปริมาณการบวมตวั และอตัราการ
บวมตวัของดิน เป็นตน้ และจากพฤติกรรมดงักล่าวซ่ึงอาจเกิด
ลกัษณะการบวมตวัท่ีไม่เท่ากนัจะส่งผลกระทบทาํให้แรงดนั
ดินไม่เท่ากัน  และเกิดการทรุดตัวไม่ เท่ากันในฐานราก
ก่อใหเ้กิดความเสียหายของโครงสร้างท่ีวางอยูบ่นฐานรากนั้นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารขนาดใหญ่ซ่ึงมีนํ้ าหนักกดทับท่ี
ค่อนขา้งมากลงสู่ฐานราก หากมีการก่อสร้างอาคารอยูบ่นดินท่ี
มีคุณสมบัติบวมตวัสูงอาจส่งผลต่อความมัน่คงของฐานราก
อาคาร เม่ือปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม อาจส่งผลทาํให้เกิดการวิบติั
ของอาคารตามมาได ้

4. สรุปผล 
การศึกษาผลกระทบของเถา้ลอยแม่เมาะท่ีมีต่อพฤติกรรม

การบวมตวัของดินบวมตวัท่ีถกูบดอดั ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรม
การบวมตวัของดินเม่ือมีแรงกดทบัมากระทาํ และสามารถ
นาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คง
ของฐานรากอาคารอนัเน่ืองมาจากดินบวมตวัได ้โดยแนวทาง
เบ้ืองตน้ท่ีช่วยบรรเทาผลกระทบการบวมตวัของดินไดแ้ก่ การ
ใช้เทคนิคการบดอัดดินร่วมกับการผสมเถ้าลอย ดังนั้ นการ
เลือกใชว้ธีิการบดอดัดินท่ีเหมาะสมร่วมกนักบัการผสมเถา้ลอย
ในปริมาณท่ีเพียงพอ จะทาํให้ประสิทธิภาพการลดปริมาณการ
บวมตวัเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการอย่างสูงสุด และยงั
ช่วยประหยดังบประมาณในการบาํรุงซ่อมแซมฐานรากอาคาร
ท่ีเสียหายอันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของดินบวมตัวได้อีก
ประการหน่ึง 

5. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.พิทยา แจ่มสว่าง ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ ์
ภาควิชาค รุศาสตร์โยธา  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีช่วย
สนบัสนุนวสัดุวิจยั และให้คาํแนะนาํมาโดยตลอดจนงานวิจยั
สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์
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บทคดัย่อ 

       การวิจัยคร้ังนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้องท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนีคื้อผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอนวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ จาํนวน 21 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เคร่ืองมือท่ีใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม

แบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซ่ึงจะสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับขั้นตอนการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานประกอบด้วย
การดาํเนินงานใน 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  ส่วนท่ี 2 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ส่วน
ท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน (2) ผู้ เก่ียวข้องเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานอยู่ในระดับมาก ( X =4.31)  ดังน้ันสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างขึน้ คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ท่ีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนได้ 

คาํสําคญั : รูปแบบการจดัการเรียนการสอน, การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้, การวิจยัเป็นฐาน 

Abstract 

 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

รายวชิาการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู้โดยใช้การวจิยัเป็นฐาน  
Research-Based Development of Research  

for Learning Development Course Teaching Method 

กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์  และสุราษฎร์  พรมจันทร์  

หลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ. 
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
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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 
method  .Research tool is five scale rating questionnaire which question about teaching process.  Research 

data is analyzed by calculating mean and Standard Deviation. 

Research has found that (1)  The teaching method used in  Research for Learning Development Course consist of three 

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 

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  

1. บทนํา 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นสถาบนัท่ีมีหนา้ท่ี

หลกัในการผลิตครู ระดบัปริญญาตรีเพ่ือทาํหนา้ท่ีสอนผูเ้รียน
ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา ซ่ึงคณะครุศาสตร์ดาํเนินการจดัการเรียนการ
สอนให้กบันักศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตร 5 ปี) ท่ีกาํหนดใหคุ้ณลกัษณะบณัฑิตท่ี
พึงประสงค์จะตอ้งมีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์
ความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ นอกจากน้ีในมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความ รู้  กําหนดให้นัก ศึกษาจะต้อง มีความ เข้า ใจ
ความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยา่ง
ลึกซ้ึง ตระหนกัถึงความสาํคญัของงานวิจยัและการวิจยัในการ
ต่อยอดความรู้ใหม่ [1] 

ดงันั้น คณะครุศาสตร์ จึงกาํหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพฒันานักศึกษาเก่ียวกบัการทาํวิจยั โดยกาํหนดให้
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ไดศึ้กษารายวิชาการวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เรียนรู้ ซ่ึงจดัเป็นวชิาในกลุ่มวชิาชีพครู โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือ
ฝึกให้นักศึกษามีทักษะการทําวิจัยโดยสามารถท่ีจะเขียน
โครงการวิจัย นําเสนอโครงการวิจัย ดาํเนินการวิจัย เขียน
รายงานการวิจยั และนาํเสนอผลการวิจยัได ้[2] ทั้งน้ีจากการ
ประเมินผลงานวิจยัของนกัศึกษาท่ีผา่นมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การสอบถามอาจารย์ผูส้อน พบว่าผลงานวิจัยของนักศึกษา 
จาํแนกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ผลงานวิจยัท่ีดาํเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและถูกต้องตามระเบียบวิ ธีวิจัย  กลุ่มท่ี  2 
ผลงานวิจยัท่ีดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการแต่ผลการวิจยัยงัไม่
ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั กลุ่มท่ี 3 ไม่สามารถดาํเนินการตาม
แผนปฏิบติัการแต่ผลการวิจยัถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั และ
กลุ่มท่ี 4 ไม่สามารถดาํเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
ผลการวิจยัยงัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบวิธีวิจยั จากสภาพปัญหา
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การดาํเนินงานวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อการ
จดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทาํให้อาจารยผ์ูส้อนไม่
สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีวาง
ไว  ้อีกทั้ งยงัส่งผลต่อการเรียนรู้และทักษะการทําวิจัยของ
นกัศึกษาทาํใหผ้ลงานวจิยัยงัขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ถือเป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบหน่ึงท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียน 
เน่ืองจาก การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการวิจัย 
(Research – Based Instruction) เป็นการจดัสภาพการณ์ของการ
เรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เน้ือหาสาระต่าง ๆ โดยอาจใช้
กระบวนการวิจยัประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผ้ลการวิจยั
มาเป็นเน้ือหาสาระในการเรียนรู้  ใช้กระบวนการวิจัยใน
การศึกษาเน้ือหาสาระ หรือใหผู้เ้รียนลงมือทาํวิจยัโดยตรง หรือ
ช่วยฝึกฝนทกัษะการวจิยัต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน [3] 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษา
และสร้างรูปแบบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน เพ่ือใหค้ณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้และทกัษะการทาํวิจัยท่ีมีคุณภาพ อีกทั้ ง
นักศึกษายงัมีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติการวิจัย และ
สามารถนาํความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการทาํวิจยั ไปใชใ้นการ
พฒันาวชิาชีพของตนเองในอนาคตต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการ

วจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อรูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนรายวิชาการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดย
ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 
2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนการ

เรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของแนวคิดและทฤษฎี ซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนสําคญัในการจดัการเรียนการสอน และ

รูปแบบท่ีสร้างข้ึนจะต้องได้รับการพิสูจน์หรือทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนได ้  

2.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวจิัยเป็นฐาน 
แนวทางในการใชก้ารวิจยัในการจดัการเรียนรู้มี 4 แนวทาง 

คือ แนวท่ี 1 ครูใชผ้ลการวิจยัในการจดัการเรียนรู้แนวท่ี 2
ผูเ้รียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้ แนวท่ี 3 ครูใช้
กระบวนการวิจยัในการจดัการเรียนรู้ แนวท่ี 4 ผูเ้รียนใช้
กระบวนการวิจยัในการเรียนรู้ คือ ผูเ้รียนลงมือวิจยัเอง โดยครู
ช่วยให้ผูเ้รียนดาํเนินการตามขั้นตอนการวิจยัต่างๆ อย่างมี
คุณภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ [4] 

ดังนั้ นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ครูผูส้อนสามารถนาํมาพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ในประเดน็ท่ีสนใจ
ด้วยการลงมือปฏิบัติการวิจัยด้วยตนเอง ทั้ งน้ีครูผูส้อนควร
เลือกแนวทางการสอนท่ีใชก้ารวจิยัเป็นฐานใหส้อดคลอ้งกบั 
หลกัสูตรและบริบทของรายวชิา 

2.3 หลกัสูตรรายวชิาการวจิัยเพือ่พฒันาการเรียนรู้ 
หลกัสูตรรายวิชาการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้หรือวิชาการ

วจิยัทางการศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีกาํหนดในกลุ่มวิชาชีพครูเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาเก่ียวกับทักษะการทําวิจัย  โดยกําหนดให้
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวิธีวิทยาการวิจยัทางการ
ศึกษา ทฤษฎีและรูปแบบการวิจยั กระบวนการวิจยั สถิติเพ่ือ
การวิจยั การใชก้ระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหา การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้างานวิจัย เ พ่ือพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ เสนอโครงการเพ่ือทาํวิจยัดาํเนินการ
วจิยั เขียนรายงานการวจิยั และนาํเสนอผลงานวจิยั [6] 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สราวธุ ชยัยอง [5] ไดท้าํการศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้

การวิจยัเป็นฐานเพ่ือพฒันาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในรายวิชา
ชีววิทยาพ้ืนฐาน สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า
นกัเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึนในดา้นการเรียน ดา้นความสนใจ และ
ดา้นการทาํกิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติทางบวกในระดบัสูงต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีระดบัความสามารถใน
การคิดเชิงวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  
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สิริพงศ์ เพชรนาค [6] ไดท้าํการศึกษาการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้วิชาโครงการ พบว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นดว้ยกบั
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้วิชาโครงการในระดบัมาก
และครูผูส้อนวชิาโครงการไดรั้บความรู้ในระดบัมาก มีทกัษะท่ี
นาํไปใชจ้ดัการความรู้วิชาโครงการในระดบัมาก และมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการพฒันาครูผูส้อนวิชาโครงการในระดบั
มาก และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้วชิาโครงการในระดบัมาก 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การจะ
พฒันานกัศึกษาให้สามารถทาํวิจยัไดน้ั้น ควรมีการจดัการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาจะได้
มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการทาํวิจัยอย่างถูกตอ้งตาม
ระเบียบวิธีวิจยั สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใชแ้ละ
พฒันาตนเองเม่ือเป็นครูวิชาชีพในอนาคต การจัดการเรียน    
การสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานถือเป็นวิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของรายวชิาการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ เพราะนกัศึกษา
จะไดรั้บการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ี
นกัศึกษาตอ้งทาํผลงานวจิยั 

3.  วธีิการดาํเนินการวจิัย  

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการวิจยั
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีขั้นตอนในการ
ดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง กบัการ
จดัการเรียนการสอนรายวชิาการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ โดย
ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

3.2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวจิัย
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน ซ่ึงรูปแบบท่ีสร้าง 
ข้ึนมีกระบวนการดาํเนินการจาํแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

3.2.1 ส่วนท่ี 1 บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ฝ่ายวชิาการแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการการจดัการ
เรียนการสอนรายวชิาการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใช ้
การวจิยัเป็นฐาน เป็นผูรั้บผดิชอบการดาํเนินการตามรูปแบบ 

2) กรรมการฝ่ายวิชาการกาํหนดกิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอนรายวชิาการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

3) กรรมการฝ่ายวิชาการสร้างหลกัสูตรการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาอาจารยผ์ูส้อน  

4)  กรรมการ ฝ่ ายวิ ช าการทําก าร ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

3.2.2 ส่วนท่ี 2 การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) คณะครุศาสตร์คดัเลือกอาจารยผ์ูส้อนรายวิชา
การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้เขา้สู่กระบวนการพฒันา 

2)  พัฒนาอาจารย์ผู ้สอนรายวิชาการวิจัย เ พ่ือ
พฒันาการเรียนรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบติัการตามหลกัสูตรท่ี
ฝ่ายวชิาการกาํหนด 

3) อาจารยผ์ูส้อนท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบติัการทาํ
การสร้างวสัดุการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้และแบบ
ประเมินผลงาน 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

 

4) ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภายใตก้าร
ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

3.2.3 ส่วนท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียน แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) กาํหนดกลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  

2) อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนโดยการวจิยัเป็นฐาน 
3) อาจารย์ผู ้สอนกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ

ประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาระหวา่งจดัการเรียนการสอน 
4) อาจารย์ผูส้อนกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนและ

ประเมินผลงานวจิยัของนกัศึกษา  
5) อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมคะแนนและประเมินผลการ

เรียนของนกัศึกษา เพ่ือส่งใหฝ่้ายวชิาการของคณะต่อไป 
3.3 สร้างแบบสอบถามเพือ่วัดความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง

ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั 

3.4 นําแบบสอบถามความคดิเห็นฉบับร่างให้ผู้เช่ียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนวิชาวจิยัตรวจสอบความเหมาะสม
และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 

3.5 จัดพมิพ์แบบสอบถามความคดิเห็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้
เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

3.6 เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยนาํคู่มือดาํเนินการการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนรายวิชาการวิจยัเพ่ือพฒันาการ
เ รี ยน รู้พ ร้อมกับแบบสอบถามความ คิด เ ห็น  นํา เสนอ
รายละเอียดรูปแบบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด จาํนวน 21 ท่าน
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ จาํนวน 4 ท่าน หัวหนา้
สาขาวิชา จาํนวน 10 ท่าน และอาจารยผ์ูส้อนวิชาวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้หรือวิชาวิจยัทางการศึกษา จาํนวน 7 ท่าน จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตวัเองในระหวา่งเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 

3.7 นําแบบสอบถาม จํานวน 21 ชุด ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดจ้ากผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาตรวจสอบความสมบูรณ์และวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ประเมินผล 
การเรียน 

ผลการเรียน 
ของนกัศึกษา 

(60%) 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายวชิาการฯ 

คณะครุศาสตร์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
รายวชิาการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ 

1 5 นกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 3 

9 13 

กาํหนดกิจกรรม 
การจดัการเรียน 

2 
พฒันาอาจารยผ์ูส้อน

โดยการอบรม        
เชิงปฏิบติัการ  

6 

สร้างวสัดุการสอน 
1. ชุดการเรียนรู้  2. แบบประเมินผลงาน

7 

จดัการเรียน 
การสอนรายวชิา      
การวจิยัเพื่อพฒันา   

การเรียนรู้ 

10 11 

ผลงานของ
นกัศึกษา 

(40%) 

12 

การวจิยั 
เป็นฐาน 

8 

ติดตามและประเมินผล 4 

สร้างหลกัสูตร 
การฝึกอบรม 

3 
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3.8 สรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาค่าเฉล่ีย (Mean) ความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอน
รายวชิาการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการจดั 
การเรียนการสอนรายวิชาการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใช้
การวจิยัเป็นฐาน แบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
 

ด้านท่ี 1 บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

 
ภาพที่ 2 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อดา้นบทบาทและ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (ภาพท่ี 2) พบว่า ในภาพรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นดว้ย ( X =4.33) กบัขั้นตอนการกาํหนดบทบาท
และหนา้ท่ีของคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ  

ด้านท่ี 2 การพฒันาอาจารยผ์ูส้อน 

 

ภาพที่ 3 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อดา้นการพฒันา
อาจารยผ์ูส้อน 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (ภาพท่ี 3) พบว่า ในภาพรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นดว้ย ( X =4.37) กบัขั้นตอนการพฒันาอาจารย์
ผูส้อนรายวชิาการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
 

ด้านท่ี 3 การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียน 

 
ภาพที่ 4 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อดา้นการจดัการ

เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (ภาพท่ี 4) พบว่า ในภาพรวม
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นดว้ย ( X =4.39) กบัขั้นตอนการจดัการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการเรียนของอาจารยผ์ูส้อน 
 

ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อรูปแบบ 

 
ภาพที่ 5 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อรูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนฯ 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล (ภาพท่ี 5) พบว่าผูเ้ก่ียวขอ้งเห็น
ดว้ย ( X =4.14) กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน และเห็น
ดว้ย ( X =4.31) กบัขั้นตอนการดาํเนินการทั้ง 3 ดา้น 
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5. สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการวิจัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานท่ี
สร้างข้ึนประกอบดว้ยการดาํเนินงานใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เร่ิมจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพ่ือกาํหนดกิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอน จากนั้นทาํการสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
อาจารย์ผู ้สอน  และทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงาน  ส่วนท่ี 2 การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เร่ิมจากการ
คดัเลือกอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการใน
การสร้างวสัดุการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน ส่วนท่ี 3 การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน เร่ิมจาก
อาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยั
เ ป็นฐาน  โดยให้นัก ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยตาม
กระบวนการวิจัย และอาจารยท์าํการติดตามและประเมินผล
การเรียนและผลงานวิจยัของนักศึกษา (2) ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นดว้ย
กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้นสรุปไดว้า่รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน 
คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมีการจดัการเรียนการ
สอนในรายวชิาวจิยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาการอนุรักษ์  และการพัฒนาหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน  ของวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มจักสาน ตาํบลบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง  กลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน จํานวน  
8 คน เลือกเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.  2553  ในระดับ 3-5 ดาว  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนือ้หา   ผล

การศึกษา การอนุรักษ์งานหัตถกรรมจักสานพืน้บ้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า (1) รูปแบบของงานจักสาน คือ กระบุง กระจาด 

และตะกร้า เป็นงานหัตถกรรมในทุกกระบวนการผลิต (2) ลวดลาย ใช้ลายแม่บทซ่ึงเป็นลายด้ังเดิม  (3) สีสันของงาน 

จักสานใช้วิธีการรมควันแบบด้ังเดิมหรือท่ีเรียกว่า สีรมควัน  (4) การใช้ประโยชน์ วิสาหกิจชุมชน 7  กลุ่ม ผลิตเคร่ืองจักสาน 

เพ่ือนาํมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ส่วนอีก 1 กลุ่ม ผลิตเพ่ือจาํหน่าย  ส่วนการพัฒนางานหัตถกรรมจักสานพืน้บ้านของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนท้ัง 8 กลุ่ม พบว่า  (1) รูปแบบ มีการผสมผสานงานหัตถกรรมและใช้เคร่ืองจักร (2) ลวดลายมีการพัฒนา 

เป็นลวดลายต่าง ๆ ท่ีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาและการคิดค้นขึน้มาใหม่จากสมาชิกของแต่ละกลุ่ม (3) สีสันมีการพัฒนา 

โดยการย้อมสีสังเคราะห์ และทานํา้มนัเคลือบเงา (4) การใช้ประโยชน์ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมยอดการจาํหน่าย 

 คาํสําคญั  การอนุรักษ ์ การพฒันา  หตัถกรรมจกัสานพ้ืนบา้น  วิสาหกิจชุมชน  จงัหวดัอ่างทอง 
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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 

(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. 

Keywords:    Conservative, Development, Local Basketry Handicraft, Community Enterprise, Angthong Province 
 

1. บทนํา 

    1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
งานหัตถกรรมจกัสานพ้ืนบา้น เป็นงานศิลปหัตถกรรมท่ีมี

ความประณีตงดงามในเชิงศิลปะเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึง
ชุมชนมีการประกอบอาชีพหัตถกรรมท้องถ่ินมาเป็นระยะ
เวลานาน  และมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดย เฉพาะการพฒันาท่ีมีรากฐานมาจากฐาน
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและฐานกลุ่มคนใน
ทอ้งถ่ิน ความรู้ด้านหัตถกรรมเหล่าน้ีนําไปสู่การพฒันา
เศรษฐกิจท่ีมาจากระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) มิใช่เพียงการพฒันาอาชีพใหก้บักลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง
ในชุมชนทอ้งถ่ินเท่านั้น1] การใชฐ้านทรัพยากรทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ี เพ่ือนาํมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ก็มีความสําคญั
เช่น  การนาํไมไ้ผ ่ท่ีเป็นวสัดุประเภทหน่ึงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของ
อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงคนในชุมชนนาํมาใชใ้นการ
ทาํหตัถกรรมจกัสานรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

อาํเภอโพธ์ิทอง  จังหวดัอ่างทองเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองจัก
สานดว้ยไมไ้ผ่ มีความละเอียดประณีตสวยงาม   ชุมชนมีการ
อนุรักษ์วิธีการจักสานแบบดั้ งเดิมทั้ งรูปแบบ ลวดลาย สีสัน 
และประโยชน์ใชส้อย และมีการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย
และทนัสมยัตามความตอ้งการของตลาด เพ่ือสร้างความแตก -

ต่างและทางเลือกใหม่แก่ผูบ้ริโภค อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนั
ทางการตลาดค่อนขา้งสูง สามารถส่งออกขายต่างประเทศได้2 
จึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหมู่บา้นตวัอยา่งในการพฒันาอาชีพ 
หตัถกรรมจกัสานเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัของชุมชนบาง
เจา้ฉ่า และทาํใหชุ้มชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

การทาํผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถ่ินส่วนใหญ่จะ
มุ่งเนน้ดา้นประโยชน์ใชส้อยตามสภาพของสังคมแต่ละยคุสมยั 
จากการเปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งรวดเร็ว ความจาํเป็นของ
การใชผ้ลิตภณัฑ์หัตถกรรมจกัสานโดยตรงในชีวิตประจาํวนั
ลดนอ้ยลง ผลิตภณัฑห์ัตถกรรมจกัสานทอ้งถ่ินแบบดั้งเดิม จึง
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย3 
มีการพฒันารูปแบบ ลวดลาย สีสัน รูปทรง ขนาดท่ีแตกต่างไป
จากเดิม และมีความเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยตามสภาพ
การของสังคมมากข้ึน คนในชุมชนจึงตอ้งร่วมกนัดาํเนินงาน
หรือกิจกรรม เพ่ือการสร้างงาน และสร้างรายไดใ้ห้ชุมชน ทาํ
ให้เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนใน
การดาํรงชีวติ และชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง   

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
อนุรักษ ์และการพฒันาหตัถกรรมจกัสานพ้ืนบา้น ของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มจกัสาน  ตาํบลบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดั
อ่างทอง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง
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ในการกาํหนดนโยบาย การวางแผนจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และ
เป็นแนวทางในการวางแผนส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ 
จัก ส าน ให้ ชุ ม ชน พ่ึ งพ า ตน เ อ ง ไ ด้อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น ต่ อ ไป  
    1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

    เ พ่ื อ ศึกษาการอนุ รักษ์และการพัฒนาหัตถกรรม 
จักสานพ้ืนบ้าน  ของวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มจักสาน  ตําบล 
บางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 

    1.3 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือ

ชุมชน เพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน ท่ีใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
และทุนทางสังคมของชุมชน ในการดาํเนินกิจการของชุมชน  
4  การอนุรักษ ์หมายถึง การรักษาใหค้งเดิม5  และการพฒันา  
หมายถึง กระบวนการเคล่ือนไหวท่ีมีการเปล่ียนแปลงของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง อยา่งไม่หยดุน่ิงและมีทิศทางท่ีเป็นบวก 6  การจกั
สาน   เป็นหัตถกรรมท่ีมีคุณค่าในตวัเองเพราะใชว้ตัถุดิบซ่ึงมี
ความงามตามธรรมชาติ ในดา้นคุณค่าทางศิลปหัตถกรรม
เคร่ืองจักสานทําข้ึนด้วยมือซ่ึงต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก
โรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตวัในแต่ละช้ิน มีลวดลาย สีสัน ท่ีเกิด
จากการสาน สอด ทอ ถกั และรูปแบบเคร่ืองจกัสานแสดงถึง
ลกัษณะพ้ืนเมือง พ้ืนบา้นท่ีแตกต่างกนั เคร่ืองจกัสานคือ
ภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้ทาํข้ึนจากวิธีการ จกัสาน ถกั ทอ
จากวสัดุท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินทัว่ไป  เคร่ืองจกัสานท่ีใชก้นัอยูใ่น
ภาคต่าง ๆ ทุกวนัน้ีมีรูปร่างลกัษณะและประโยชน์ใชส้อย
ต่างกนัไปตามความนิยมของผูค้นในแต่ละถ่ิน 

2. วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เก็บรวบรวมขอ้มูลและจัดระบบขอ้มูลทั้ งขอ้มูลทุติยภูมิและ
ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยดาํเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัย คือ 
การอนุรักษ ์และการพฒันา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย การอนุรักษ์ และการพฒันา
หัตถกรรมจกัสานพ้ืนบา้น ดา้นรูปแบบดา้นลวดลาย ดา้นสีสัน 
และดา้นการใชป้ระโยชน์   

 2.2 พืน้ที่วิจัย ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีตั้งของวิสาหกิจชุมชน
ของกลุ่มจักสาน ในตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จังหวดั
อ่างทอง 

2.3 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจกัสานในตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 
ใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกเฉพาะประธานวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มจกัสาน ท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑไ์ทยปี พ.ศ. 2553  ระดบั 3 - 5 ดาว จาํนวน 8 กลุ่ม คือ 
กลุ่มจกัสานไม่ไผ ่(วิสาหกิจชุมชนสายฝนสายศิลป์ บางเจา้ฉ่า)  
กลุ่มอาชีพจักสานไมไ้ผ่บางเจา้ฉ่า  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพจักสานไม้ไผ่  กลุ่มวิสาหกิจสานศิลป์ บางเจ้าฉ่า กลุ่ม
อาชีพจกัสาน  วิสาหกิจชุมชนจกัสาน หมู่ 7 บางเจา้ฉ่า  กลุ่ม
สตรีสหกรณ์ตาํบลบางเจา้ฉ่าและกลุ่มอาชีพจกัสานไมไ้ผ่บาง
เจา้ฉ่า(วสิาหกิจชุมชนสิริรัตน์หตัถศิลป์บางเจา้ฉ่า) 

      2.4 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 
2.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 

                       2.4.1.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง (structure interview) เก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐานการ
อนุรักษแ์ละการพฒันาหัตถกรรมจกัสานดา้นรูปแบบ ลวดลาย 
สีสัน และการใชป้ระโยชน์ 
                       2.4.1.2 แบบสังเกต เป็นแบบสังเกตเก่ียวกบั
รายละเอียดสภาพทัว่ไป และการดาํเนินงานของกลุ่มจกัสาน 
                       2.4.1.3 แบบบนัทึกภาคสนาม ใชบ้นัทึกสถานท่ี
และลักษณะทางกายภาพ  การกระทํา  แบบแผนกิจกรรม
ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และความหมาย ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  

2.4.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 
คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ แลว้นาํไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนาม 

2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  โดยใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview)  การสังเกต แบบไม่มีส่วน
ร่วม (non participant observation) และการบนัทึกภาคสนาม 
(field note)  
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2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล ข้อมูลลกัษณะพืน้ฐาน ของ
กลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละและขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ การผลิตหตัถกรรมพ้ืนบา้นจกัสาน ตาํบลบางเจา้
ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

 2.7 ขั้นตอนการดาํเนินการวจิัย  
2.7.1 ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่ม การผลิตหัตถกรรม

จกัสานพ้ืนบา้น เก่ียวกบัการอนุรักษ ์และการพฒันาหัตถกรรม
จกัสานพ้ืนบา้น โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การบนัทึก
และการศึกษาเอกสาร 

2.7.2 การตรวจสอบวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มลู  
 2.7.2.1 การตรวจสอบขอ้มูล ใชว้ิธีการตรวจสอบ
ข้อ มู ล แบบส าม เ ส้ า ด้ า น วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วมข้อ มู ล 
(Methodological Triangulation) ประกอบ ดว้ย การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วมควบคู่กับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  และ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  ให้วิ ธีการทั้ งหมดมีความ
สอดคลอ้งกนั ถือวา่ขอ้มูล มีความเช่ือมัน่  

2.7.2.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล มีวิธีการ
ดงัน้ี  

  2.7.2.2.1 เรียบเรียงตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล  

2.7.2.2.2 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจาํแนกและแยก
ประเภทตามขอบเขตของการอนุรักษ ์และการพฒันาหตัถกรรม
จกัสานพ้ืนบา้น 

                         2.7.2.2.3 ประมวลความรู้ทุกประเภทเขา้
ดว้ยกนั เพ่ือใชป้ระกอบในการสังเคราะห์ สรุปเป็นองคค์วามรู้
การอนุรักษ์ และการพฒันาหัตถกรรมจักสาน พ้ืนบ้าน ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน ตาํบลบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธ์ทอง 
จงัหวดัอ่างทอง 

3. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
3.1 สรุปผล 

3.1.1 ลกัษณะพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมาย 
       ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน ตาํบลบางเจา้ฉ่า 

อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง สามในส่ีเป็นเพศหญิง  หน่ึงใน

สาม มีอายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไปจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
และมีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  คร่ึงหน่ึง มี
ประสบการณ์จกัสาน 31 ปีข้ึนไป  เกือบทั้งหมด ประกอบ
อาชีพจกัสานเป็นอาชีพหลกั ศึกษาและเรียนรู้วิธีการจักสาน
ดว้ยตนเอง  ทั้งหมด เลือกอาชีพจกัสานเพราะเป็นอาชีพท่ีสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
จกัสาน และถ่ายทอดผลิตภณัฑก์ารทาํกระเป๋า   

3.1.2 การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบา้นจกัสาน ประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานทั้ งหมด ผลิตหัตถกรรมจักสาน
พ้ืนบา้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเพ่ือจาํหน่ายโดยตรงและ
จาํหน่ายใหพ้อ่คา้คนกลาง ซ้ือไมไ้ผแ่ละหวายจากแหล่งอ่ืนแลว้
นาํมาเตรียมการผลิตเองทุกขั้นตอน ผลิตกระเป๋า และผลิตภณัฑ์
เป็นท่ีนิยมและจาํหน่ายไดดี้ คือ กระเป๋า  

3.1.3 การอนุรักษ์และการพฒันาหัตถกรรมจกัสาน
พ้ืนบา้นของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอ
โพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 

 3.1.3.1 การอนุรักษห์ัตถกรรมพ้ืนบา้นจกัสาน ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน ตาํบลบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง 
จงัหวดัอ่างทอง 

      3.1.3.1.1 ด้ า น รู ป แบบ  มี ก า ร อ นุ รั ก ษ์
รูปแบบของงานจกัสานกระบุง กระจาด และตะกร้า ใหเ้ป็นงาน
หัตถกรรมในทุกกระบวนการผลิตเคร่ืองจกัสาน ตั้งแต่วิธีการ
คัดเลือกและตัดไม้ไผ่ การเหลาไม้ไผ่ การจักตอก การสาน 
ตลอดจนการถกัและพนั  

                  3.1.3.1.2 ด้านลวดลาย มีการอนุรักษ์
ลวดลายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการข้ึนลายเบ้ืองตน้ ท่ีเรียกวา่ ลายแม่บท 
ถือเป็นลายแม่แบบของลายจกัสานทั้งปวง ซ่ึงไดท้าํการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษโดยการคิดคน้ลายเบ้ืองตน้หรือลายแม่บทไว้
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเคร่ืองจักสานท่ีมีความแข็งแรง 
ทนทาน ลวดลายเหล่าน้ีท่ียงัคงมีการอนุรักษ์ไวใ้ช้ในงานจัก
สานไดแ้ก่ ลายขดัและลายสอง 

                  3.1.3.1.3  ดา้นสีสัน วิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม
มีการอนุรักษ์ให้มีสีสันในงานจกัสานดว้ยวิธีการรมควนัแบบ
ดั้งเดิม หรือเรียกวา่ สีรมควนั  ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะใชก้บัเคร่ือง
จกัสานท่ีผลิตเพ่ือใชใ้นครัวเรือน เช่น กระบุง กระจาด ตะกร้า 
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เป็นตน้ การรมควนัเคร่ืองจกัสานของตาํบลบางเจา้ฉ่า ถือเป็น
ภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะใชค้วนัจากการ
จุดฟางข้าวหรือเศษไม้ท่ีเหลาตอก เ ม่ือสานเคร่ืองจักสาน
เรียบร้อยกจ็ะถึงวธีิการรมควนัโดยจะทาํในวนัท่ีไม่มีลม ใชฟ้าง
พรมนํ้าหมาด ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นควนัมาก รมจนเคร่ืองจกัสานมี
สี เหลืองเท่ากันทั้ งใบ  การรมควันน้ี มีประโยชน์ช่วยให้
ผลิตภณัฑ์มีสีท่ีสวยงามเป็นสีธรรมชาติท่ีออกสีนํ้ าตาลอ่อน  ๆ
ช่วยป้องกนัเช้ือราท่ีฝังลงบนเน้ือไม ้ช่วยป้องกนัแมลงต่าง ๆ ท่ี
กัดกินเน้ือไม้เพราะจะมีกล่ินฉุนของควนัไฟ และวิสาหกิจ
ชุมชนอีก 1 กลุ่มไม่ไดอ้นุรักษ์ให้มีการใช้สีรมควนั แต่จะใช้
วิธีการยอ้มสีสังเคราะห์และการทานํ้ ามนัเคลือบเงาแทนการใช้
สีรมควนั เน่ืองจากเน้นให้มีการผลิตเคร่ืองจักสานประเภท
กระเป๋าและของใชส้าํหรับสตรีเท่านั้น 

                  3.1.3.1.4  ดา้นประโยชน์ใชส้อย  มีการ
อนุ รักษ์ให้ผ ลิต เค ร่ืองจักสาน เ พ่ือนํามาใช้ประโยชน์ 
ในครัวเรือน สืบเน่ืองจากสมยับรรพบุรุษไดใ้ชภู้มิปัญญาและ
ความสามารถนํา ส่ิ ง ท่ี มีอยู่ ต ามธรรมชา ติมาประยุกต ์
ทําเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการดํารงชีวิตประจําว ัน เช่น 
กระบุง กระจาด ตะกร้า เป็นตน้ โดยวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 กลุ่ม
มีการผลิตเคร่ืองจักสานเพ่ือใช้สอยในครัวเ รือนอยู่บ้าง
นอกเหนือจากการจาํหน่าย และวิสาหกิจชุมชนอีก 1 กลุ่มไม่ได้
อนุรักษใ์ห้มีการผลิตเคร่ืองจกัสานเพ่ือใชใ้นครัวเรือนแต่อยา่ง
ใด เน่ืองจากเน้นให้มีการผลิตเคร่ืองจักสานประเภทกระเป๋า
และของใชส้าํหรับสตรีสาํหรับจาํหน่ายเท่านั้น 

                    3.1.3.2 การพฒันาหัตถกรรมพ้ืนบา้นจกัสาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน ตาํบลบางเจ้าฉ่า อาํเภอโพธ์ิ
ทอง จงัหวดัอ่างทอง 

                          3.1.3.2.1 ดา้นรูปแบบ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
จกัสานทั้ง 8 กลุ่มมีการพฒันารูปแบบการผลิตโดยเนน้ความ
ตอ้งการของตลาดมากข้ึน ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
เ พ่ือนํามาปรับรูปแบบกระบวนการผลิต  เ ช่น  รอง  และ
เคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ เพ่ือให้รูปแบบการผลิตมีความคล่องตวัมาก
ข้ึน ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานมีขนาด และรูปทรงเท่า ๆ กนั 

                            3.1.3.2.2 ดา้นลวดลาย วิสาหกิจชุมชนจกั
สานทั้ง 8 กลุ่ม มีการพฒันาลวดลายข้ึนจากลายแม่บทเป็น
ลวดลายต่าง ๆ ไดแ้ก่ ลายนํ้ าไหล ลายสาม ลายพิกุล ลายดาว
ลอ้มเดือน ลายไทย ลายห้าเส้น ลายขา้วหลามตดั ลายดอกจิก 
ฯลฯ ซ่ึงลวดลายต่าง ๆ เหล่าน้ี เป็นภูมิปัญญาท่ีคิดคน้ข้ึนมา
ใหม่จากสมาชิกของแต่ละกลุ่ม แลว้นาํมาสอนหรือถ่ายทอด
ใหแ้ก่สมาชิกภายในกลุ่ม และมีการนาํมาถ่ายทอดระหวา่งกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนและเพิ่มมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์มาก
ข้ึน   

                 3.1.3.2.3 ดา้นสีสัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกัสาน
ทั้ง 8 กลุ่มมีการพฒันาสีสันของผลิตภณัฑม์ากข้ึน จากเดิมท่ีมี
เพียงการใชสี้รมควนั กพ็ฒันาใหมี้การยอ้มสีสังเคราะห์ และทา
นํ้ ามนัเคลือบเงา เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม ป้องกนัเช้ือรา มอดกดั
แทะ และเพิ่มความคงทนใหแ้ก่ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานอีกดว้ย 

                 3.1.3.2.4 ดา้นประโยชน์ใชส้อยวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจกัสานทั้ง 8 กลุ่ม พฒันาใหเ้ค5ร่ืองจกัสานเป็นผลิตภณัฑ์
เพ่ือการจาํหน่ายโดยเนน้ความตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึน จาก
เดิมท่ีมุ่งผลิตเพ่ือใช้สอยในครัวเรือน เช่น กระบุง กระจาด 
ตะกร้า ก็พฒันามาเป็นของใช้สําหรับสตรี เช่น กระเป๋าทรง
พิกลุรี กระเป๋าทรงพิกลุทอง กระเป๋าทรงฟักทอง ฯลฯ  
3.2 ข้อเสนอแนะ 

 3.2.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไปจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจกั
สาน ตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง ดงัน้ี 
                     3.2.1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการส่งเสริม
ให้ผูผ้ลิตหัตกรรมพ้ืนบ้านจักสานมีงานทาํตลอดปีโดยการ
จดัหาสถานท่ีและช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศ
และต่างประเทศใหม้ากข้ึน 
                     3.2.1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดการผลิตหัตกรรมจักสานพ้ืนบ้าน
ให้แก่เยาวชนทั้งภายในและภายนอกจงัหวดั โดยมีการจดัการ
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินใหแ้ก่เยาวชน 
            3.2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัยคร้ังต่อไป 
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                      3.2.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเช่นเดียวกนัน้ีกบักลุ่ม
ผูป้ระกอบอาชีพหัตถกรรมอ่ืน ๆ เช่น การทาํกลอง การทาํ
ตุก๊ตาชาววงั การทาํดอกไมป้ระดิษฐใ์นจงัหวดัอ่างทอง 
                      3.2.2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทยบความ
คิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หตัถกรรมพ้ืนบา้น กบัสินคา้
ท่ีผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทคดัย่อ 

       การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคร้ังนีป้ระกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และแบบประเมินความเป็นไป
ได้ของกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา   วิธีการประเมินผู้ วิจัยนาํเสนอกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาและรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนฯให้กับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจาํนวน  5 คน หัวหน้าหมวดพลศึกษาจาํนวน 5 คน  และครูพลศึกษาจาํนวน15 คน รวม
จาํนวนท้ังส้ิน 25 คน มีจาํนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนธัญบุรี  โรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โดยผู้ วิจัยนาํเสนอและเกบ็ข้อมูลในแต่ละสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายด้วยตนเองโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) และให้บุคคลท้ังสามกลุ่มทาํการประเมินตาม
แบบประมาณค่า 5 ระดับ   ผลการประเมินความเป็นไปได้พบว่า ท้ัง 3  กลุ่มเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาและรูปแบบ
การพัฒนาการจัด การเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  และโดยรวมพบว่า เห็นด้วยอย่างย่ิงต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และขั้นตอนดาํเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน      
พลศึกษา ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ( X = 4.94, SD = 0.56)  จากผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
พลศึกษาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้  มีความเป็นไปได้ในการ
ช่วยพัฒนาครูพลศึกษาให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   

คาํสําคญั :  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน, พลศึกษา, วทิยาศาสตร์การกีฬา 

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 

 การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันาการเรียนการสอน 
พลศึกษาผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์การกฬีา 

Feasibility Assessment of Teaching Development Model on Physical Education 
Integrated with Sport Science   

เพญ็พิศ  พิระพฤกษ์1  และวรพจน์  ศรีวงษ์คล2 

1หลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ. 
2ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

1pen6595@hotmail.com, 2worapoj95@hotmail.com 

           251

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06TTC06   

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 

integrated with sport science  and process step the teaching management.   (  X = 4.94, SD = 0.56)   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 

science and to develop students’ potential to meet the objectives of the curriculum.       

Keywords: teaching management model, physical education, sport science 

1. บทนํา 
       พลศึกษาไดถู้กกาํหนดให้มีการเรียนการสอนในหลกัสูตร
ของทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และ
อุดมศึกษา  โดยมุ่งเนน้พฒันาให้ผูเ้รียนมีสมรรถภาพทางกายท่ี
ดี มีความรู้เก่ียวกับกติกา ทักษะ และเทคนิคการเล่นกีฬาท่ี
ถูกตอ้ง มีนํ้ าใจนกักีฬา  รู้แพ ้ รู้ชนะ รู้อภยั  และเป็นกิจกรรมท่ี
มีความสุขสนุกสนานในการเรียนการสอนดว้ย นอกจาก พล
ศึกษาจะช่วยพฒันาทางดา้นร่างกายแลว้  ยงัช่วยทั้ งทางดา้น
อารมณ์  ดา้นสังคม  และดา้นสติปัญญา อีกดว้ย ซ่ึงพฒันาการ
เหล่าน้ีจัดอยู่ในการเรียนการสอนพลศึกษา   โดยจัดตาม
พฒันาการของเด็ก ว่าเด็กแต่ละช่วงชั้นมีความสามารถอยู่ใน
ระดบัใดควรจดักิจกรรมให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น
นั้นๆ  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดด้าํเนินการปรับปรุง
หลัก สู ต รก า ร ศึ กษ าขั้ น พ้ืนฐ าน   พุทธศัก ร าช   2 5 4 4 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)  เป็นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  โดยนาํขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาวิจัย  และขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10(พ.ศ.2550 – 2554)มาใชใ้นการพฒันา

หลกัสูตรสาระการเรียนรู้พลศึกษา  ใหมี้ความเหมาะสมชดัเจน
ยิ่งข้ึน  เน่ืองจากท่ีผา่นมาการเรียนการสอนพลศึกษาเนน้กติกา
แต่ละชนิดกีฬา  เทคนิค ทกัษะการเล่นกีฬา และมีการทดสอบ
สมรรถภาพเพียงบางส่วน ส่วนดา้นตวัช้ีวดัสมรรถภาพ  และ
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายยงัไม่ครอบคลุมในแต่ละ
ช่วงชั้นของผูเ้รียน นอกจากนั้นยงัไดก้าํหนดสาระการเรียนรู้พล
ศึกษาท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ  โดยกาํหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ พ.  4.1 เพ่ือให้ผูเ้รียน เห็นคุณค่า  มีทกัษะ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ  และการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพ่ือสุขภาพ  และตวัช้ีวดัระบุ  ส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติั
ได้ร วมทั้ ง คุณลักษณะของผู ้ เ รี ยนในแ ต่ละระดับชั้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)                                                                                    

จากสภาพการเรียนการสอนพลศึกษาปัจจุบนั ผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั การสํารวจการจดัแผนการเรียนรู้ 
และจากการสอบถามการเ รียนการสอนพลศึกษาพบว่า 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ได้
ถูกใชม้าเป็นเวลา 5 ปี แต่การเรียนการสอนพลศึกษาส่วนใหญ่
ยงัคงทาํการสอนเป็นรูปแบบเดิม  ไม่ไดพ้ฒันาการสอนตาม
หลกัสูตรท่ีปรับปรุงใหม่    ยงัคงสอนโดยเน้นให้เรียนรู้กติกา

252

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TTC06 

แต่ละชนิดกีฬา  เทคนิค ทกัษะการเล่นกีฬา และมีการทดสอบ
สมรรถภาพเพียงบางส่วน ส่วนดา้นการป้องกนัการบาดเจ็บจาก
การกีฬา  ตวัช้ีวดัสมรรถภาพ  และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายยงัไม่ไดด้าํเนินการสอน สาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ครู
พลศึกษามีอายมุากกวา่ 41 ข้ึนไปจบการศึกษาทางดา้นพลศึกษา 
ซ่ึงหลักสูตรท่ีครูพลศึกษาเคยเรียนมาจะเน้นทางพลศึกษา      
ทาํใหค้รูพลศึกษามีความเช่ียวชาญการสอนเฉพาะพลศึกษา  แต่
ไม่เช่ียวชาญการสอนทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี
กรอบแนวคิดในการแกปั้ญหาโดยจะทาํการพฒันาครูพลศึกษา
ให้มีความรู้ ในดา้นการทดสอบ การประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และการป้องกนั
การบาดเจ็บจากการกีฬา ซ่ึงเป็นสาระสําคญัของวิทยาศาสตร์
การกีฬาท่ีจะนาํมาใชผ้สมผสานกบัการเรียนการสอนพลศึกษา   
ดงัภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการแกปั้ญหางานวจิยั 

จากภาพท่ี 1 ครูพลศึกษามีความเช่ียวชาญทางดา้นกติกา  
แต่ละชนิดกีฬา ด้านเทคนิค/ทักษะแต่ละชนิดกีฬา ด้านการ
ทดสอบ ประเมินผลสมรรถภาพทางกายบางส่วน  แต่ยงัขาด
ความรู้ดา้นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การป้องกนัการ
บาดเจ็บจากการกีฬา  และด้านการทดสอบ  ประเมินผล
สมรรถภาพทางกายบางส่วน หากมีการพฒันาความรู้ในส่วนท่ี
ขาดจะทาํให้ครูพลศึกษาสอนไดต้ามหลกัสูตรสาระการเรียนรู้
พลศึกษาท่ีกาํหนด    จากกรอบแนวคิดในการแกปั้ญหาขา้งตน้
ผูว้ิจยัจึงสนใจในการแกปั้ญหาน้ี  โดยจะทาํการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพ่ือให้ครูพลศึกษา   ส่วนใหญ่  สอนได้ตามครบ
หลกัสูตรสาระการเรียนรู้พลศึกษา 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

       2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพล
ศึกษาผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา 

       2.2 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา 

3. ขอบเขตของการวจิัย 

      3.1 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้หมวด 
และครูพลศึกษาจากสถานศึกษาท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ซ่ึงมีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปทุมธานี 

       3.2 เน้ือหาของการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์
การกีฬา โดยการวเิคราะห์แบบการประมาณค่า 5 ระดบั 

       3.3 การดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

      4.1 การพฒันา หมายถึง การปรับปรุงของเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้
ใหดี้ข้ึน มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน  

      4.2 รูปแบบ  หมาย ถึ ง  กระบวนการหรือวิ ธี ก าร
ดาํเนินงานอย่างมีระบบแบบแผน ตามท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบไว้
ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงให้ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วดีข้ึน มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถนาํไปใชเ้ป็นตน้แบบในการ
ดาํเนินการได ้ 

      4.3 พล ศึกษา  หมาย ถึ ง  การ ฝึกฝน ร่ า งกายให้ มี
สมรรถภาพทางกายดี ข้ึน  โดยใช้กิจกรรมบางอย่างเป็น
เคร่ืองมือประกอบการศึกษา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีร่างกายท่ี
แขง็แรง และคล่องแคล่ววอ่งไว  

      4.4 วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง  องค์ความรู้ท่ีมี
ขอบข่ายวิชาการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ นํามา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของผูอ้อก
กาํลงักายและนกักีฬา  
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      4.5 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของ
ร่างกายใหมี้การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยหวัใจ 
หลอดเลือด ปอด และกลา้มเน้ือ 

      4.6 ครูพลศึกษา หมายถึง ผูส้อนพลศึกษา สังกดั สพฐ 
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

      4.7 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูท่ี้มีอาํนาจในการตดัสินใจ และ
อนุมติัให้ดาํเนินการตามคาํสั่ง ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ และผูช่้วย
ฝ่ายวชิาการ 

5. ประโยชน์ของผลการวจิัย 

ผูว้ิจยัสามารถนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ ใชเ้ป็น
แนวทางในการดํา เนินการทําการวิจัย เ ร่ือง  รูปแบบการ
พฒันาการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์
การกีฬาต่อไป  

6. วธีิดาํเนินการวจิัย  

งานวจิยั เร่ือง “การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา” มีลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 6.1 กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หัวหน้าหมวด และครูพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หวัหนา้หมวด และครูพลศึกษา  จาํนวน 25 คน 

 6.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
1) กรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา  
2) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบั

วทิยาศาสตร์การกีฬา 
3) แบบประเมินความเป็นไปไดข้องกรอบแนวคิดในการ

แกปั้ญหา และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ 
             6.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
ผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา ดงัแสดงในภาพท่ี2 
 

 
ภาพที่ 2:  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบั

วทิยาศาสตร์การกีฬา 
จากภาพท่ี 2  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน     
ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดเน้ือหา ทาํการศึกษาและวเิคราะห์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 
แลว้กาํหนดเน้ือหาใหค้รอบคลุมหลกัสูตร 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาผูส้อน ในการพฒันาผูส้อนจะทาํการ
สร้างหลักสูตรฝึกอบรม  คัดเ ลือกผู ้เข้าอบรม  ฝึกอบรม 
ประเมินผล และร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

ขั้นตอนท่ี 3 ดาํเนินการสอน ในขั้นตอนน้ี ครูพลศึกษา
ดาํเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เม่ือเสร็จส้ินการ
สอน ทาํการประเมินผลการสอนเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกาย
ของผูเ้รียน  

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินผลรูปแบบฯ ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน  ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูส้อน และผูบ้ริหาร 

6.2.2 แบบประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนฯ วิธีการสร้างผูว้ิจยัร่างแบบประเมิน เพ่ือ
ถามความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งว่ามีความเป็นไปไดแ้ละเป็น
แนวทางในการทาํวิจยัการหาคุณภาพของรูปแบบการพฒันาฯ
ต่อไป โดยให้ผูเ้ ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบท่ี
พฒันาข้ึน 

6.2.3 ลกัษณะแบบประเมินความเป็นไปได ้รูปแบบ
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 รายการประเมินความเป็นไปไดใ้นแต่ละกิจกรรม
การดาํเนินงานของรูปแบบ 

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 6.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยันาํเสนอกรอบแนวคิดในการแกปั้ญหาและรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนฯ ให้กับกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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หัวหน้าหมวด  และครูพลศึกษา จากนั้นทาํการประเมินความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 3 

 

 

 
ภาพที ่3: ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้หมวด และครูพลศึกษาทาํการ

ประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ 

6.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากการประเมิน

ความคิดเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับกรอบแนวคิดในการ
แกปั้ญหา และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯ  โดยนาํขอ้มูล
มาวเิคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือนาํมา
ปรับปรุงและสรุปผลเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
กบัเกณฑก์ารประเมินในการสรุปผล   

7. ผลการดาํเนินการวจิัย 

 7.1 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องกรอบแนวคิดใน 

การแกปั้ญหา และรูปแบบการจดัการเรียนการสอนฯของกลุ่ม
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้จิยันาํเสนอในรูปตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่1: ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องกรอบแนวคิดใน 

การแกปั้ญหา ของกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขอ้
ที่ รายการประเมิน 

ผลการพิจารณา 

ยนิ
ดี 

ไม่
ยนิ

ดี 

ร้อ
ยล
ะ 

1 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
พลศึกษา 

5 0 100 

2 การใชส้ถานท่ีเพื่อทาํการฝึกอบรม 5 0 100 
3 ใหค้รูผูส้อนไปฝึกอบรมท่ีอ่ืน 5 0 100 

4 ใหค้รูผูส้อนเขา้ร่วมวางแผนการจดัการเรียน
การสอน 

5 0 100 

5 การจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทาง
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

3 2 60 

เฉล่ียรวม 92 

 
จากตารางท่ี 1  ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องกรอบ

แนวคิดในการแกปั้ญหา ของกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า
ผูบ้ริหารยินดีให้การสนับสนุนกบักรอบแนวคิด และยินดีให้
ความร่วมมือในการใชส้ถานท่ี  ให้ครูพลศึกษาไปฝึกอบรมท่ี
อ่ืน และให้เขา้ร่วมวางแผนการจดัการเรียนการสอนเฉล่ียรวม
ร้อยละ 92   ผูบ้ริหารยินดีให้การสนับสนุนการจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์การกีฬาร้อยละ 60  

 
ตารางท่ี 2: ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนฯโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้หมวด 
และครูพลศึกษา 

รายการ X  SD. ผลการประเมิน 
1. รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนพลศึกษาผสมผสาน  กับ
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

4.93 0.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ปรับเน้ือหาตามกรอบแนวคิด
ในการแกปั้ญหา 

4.87 0.35 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.พฒันาแผนการจดัการเรียนการ
สอนพลศึกษา 

4.93 0.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4.ฝึกอบรมตามรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนพลศึกษา 

4.97 0.18 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5. กาํหนดรายวชิาท่ีจะพฒันาและ
คดัเลือกครูผูส้อนท่ีจะเขา้ร่วม
พฒันาการสอน 

4.97 0.18 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

6. กาํหนดผูรั้บผดิชอบ และ
กาํหนดวทิยากรท่ีปรึกษา 

4.97 0.18 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

7. จดัทาํแบบบนัทึกสมรรถภาพ
ทางกายของผูเ้รียน  

4.97 0.18 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

8. นาํกิจกรรมการสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายไปใชก้บั
ผูเ้รียน  

4.93 0.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

9. สอนตามแผนการจดัการเรียน
การสอน และเตรียมวสัดุการเรียน

4.93 0.25 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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การสอน 
10. จดัการเรียนการสอน วดัและ
ประเมินผล                                        

4.97 0.18 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.94 0.56 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนฯ พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหนา้
หมวด และครูพลศึกษา จาํนวน 25 คนโดยรวมเห็นดว้ยอยา่งยิง่
กบัรูปแบบในการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบั
วิทยาศาสตร์การกีฬา ( X = 4.93, SD = 0.25)     นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความเป็นไปไดข้องการปรับเน้ือหาตามกรอบ
แนวคิดในการแกปั้ญหา( X = 4.87, SD = 0.35) พฒันาแผนการ
จดัการเรียนการสอนพลศึกษา( X = 4.93, SD = 0.25)   ฝึกอบรม

ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา( X = 4.97,      
SD = 0.18)   กาํหนดรายวชิาท่ีจะพฒันาและคดัเลือกครูผูส้อนท่ี
จะเขา้ร่วมพฒันาการสอน ( X = 4.97, SD = 0.18)   กาํหนด
ผูรั้บผิดชอบ และกาํหนดวิทยากรท่ีปรึกษา  ( X = 4.97,          
SD = 0.18) จดัทาํแบบบนัทึกสมรรถภาพทางกายของผูเ้รียน 
( X = 4.97, SD = 0.18)   นาํกิจกรรมการสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกายไปใชก้บัผูเ้รียน( X = 4.93, SD = 0.25) สอนตาม
แผนการจดัการเรียนการสอน และเตรียมวสัดุการเรียนการสอน
( X = 4.93, SD = 0.25) และจดัการเรียนการสอน วดัและ
ประเมินผล ( X = 4.97,SD = 0.18) 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัย เร่ือง “การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ
พฒันาการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์
การกีฬา” มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนพลศึกษาผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา และเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรียน
การสอน ผลการวิจัยพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ยินดีให้การ
สนบัสนุนกบักรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา และโดยรวมพบวา่ 
เห็นดว้ยอย่างยิ่งต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนพลศึกษา
ผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา และขั้นตอนดาํเนินการตาม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ( X = 4.94, SD = 0.56)  จากผลการวิจยั

ช้ีให้ เ ห็นว่า รูปแบบการจัดการ เ รียนการสอนพลศึกษา
ผสมผสานกบัวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนได ้และ เพ่ือผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการ
วิจัยเ ร่ือง  “รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา
ผสมผสานกบัวทิยาศาสตร์การกีฬา”ไดต่้อไป                             

9. เอกสารอ้างองิ 

 [1] กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2544.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ์ วฒันา
พานิช.2542. 

[2]  กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์วฒันา
พานิช.2551. 

 [3]  ธานินทร์  ศิลป์จารุ   .“การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย 
SPSS”พิมพค์ร้ังท่ี3 กรุงเทพฯ:ว ีอินเตอร์พร้ินทจ์าํกดั . 2548. 
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บทคดัย่อ 

ปัญหาจากการค้นคืนข้อมลูของเซิร์ซเอน็จิน ส่วนใหญ่ใช้คาํสาํคัญในการสืบค้น ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้เป็นการคืนค่าข้อมูลหรือเอกสาร
ท่ีมีคาํสาํคัญโดยสร้างเป็นไฮเปอร์ลิงค์เช่ือมโยงไปยังเอกสารต่าง ๆ  ทาํให้ไม่สามารถค้นหาคาํท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน จึงทาํให้
ผู้ใช้ได้ข้อมูลไม่ตรงตามต้องการ การสร้างการค้นคืนท่ีดีควรพิจารณาความหมายของคาํท่ีใกล้เคียงกัน ในงานวิจัยนีจึ้งสร้างระบบ

การค้นคืนเชิงความหมายเพ่ือช่วยในการค้นคืนข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ โดยการพัฒนาแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ             
1) พิจารณาคาํสาํคัญของวันหยดุไทย 2) จัดการคาํท่ีมีความหมายเหมือนกับคาํสาํคัญ 3) สร้างออนโทโลยีด้วยภาษา OWL 4) สร้าง

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานโดยใช้การสอบถามด้วย SPARQL และ 5) ประเมินผล โดยระบบสามารถค้นคืนข้อมูลสารสนเทศให้ค่า
ความแม่นยาํ 98.7%  มีความถกูต้องตามโครงสร้างของออนโทโลยีท่ีสร้างขึน้และสัมพันธ์กับฐานข้อมูล ซ่ึงสามารถนาํไปพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ 

คาํสําคญั: วนัหยดุไทย ออนโทโลย ีการคน้คืนเชิงความหมาย  

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 
 

ระบบการค้นคนืเชิงความหมายสําหรับการจดัการองค์ความรู้ วนัหยุดไทย 

Semantic Information Retrieval System for Thai Holiday  
Knowledge Management  

วาทินี นุ้ยเพียร (Vatinee Nuipian)1 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

vtn@kmutnb.ac.th 
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1. บทนํา 
เซิร์ซเอน็จิน (Search Engine) ส่วนใหญ่ใชค้าํสาํคญัในการ

สืบคน้ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นการคืนค่าขอ้มูลหรือเอกสารท่ีมีคาํ
สําคญัโดยสร้างเป็นไฮเปอร์ลิงคเ์ช่ือมโยงไปยงัเอกสารต่าง ๆ  
ทาํให้ผูใ้ชไ้ดข้อ้มูลไม่ตรงตามตอ้งการอีกทั้งปัจจุบนัขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ตมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ทาํให้เกิดปัญหาของ Information 
Overload และมีการประมาณการว่า 80%  ของข้อมูลท่ีมีอยู่
ภายในองค์กร  อยู่ในรูปแบบของเอกสาร  (Unstructured 
Information) [1] ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งกบัความรู้ชนิดท่ีเป็นลายลกัษณ์
อักษร และ ความรู้ชนิดท่ีอยู่ในตัวบุคคล ซ่ึงข้อมูลท่ีอยู่ใน
รูปแบบของเอกสารเหล่าน้ี  ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีผลทําให้ขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน เน่ืองจากข้อมูลท่ีช่วยในการ
สนับสนุนการตดัสินใจไม่เพียงพอ การจดัการเชิงความหมาย 
จึงเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีสนใจหรือออนโทโลยี
เข้ามาช่วยจัดเก็บองค์ความรู้เฉพาะทางทั้ งท่ีอยู่ในรูปของ
เอกสารและจากผูเ้ช่ียวชาญ การจัดเก็บฐานความรู้แบบมี
โครงสร้าง (Structured Knowledge)  สามารถนาํไปประมวลผล
ใชง้านไดอ้ย่างชาญฉลาด(Intelligence) และเพ่ิมความเป็น
อตัโนมติัของกระบวนการ (Automation) มากยิ่งข้ึน ช่วยสรุป
ความ ประมวลผลความรู้ สามารถแบ่งปันและใชซ้ํ้ าได ้(Share 
and Reuse)  

จึงมีนกัวิจยัพยายามใชก้ารจดัการเชิงความหมายเขา้มาช่วย
เพ่ือให้ระบบการค้นคืนดีข้ึน ซ่ึง พิลาพรรณ [2] ได้ทําการ  
สังเคระห์โครงร่างระบบสืบคน้ผูเ้ช่ียวชาญโดยอิงฐานความรู้
เชิงบูรณาการ โดเมนการเกษตรสาขาพืชในประเทศไทย และ
วาทินี [3] ใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้ความเขา้มาช่วยจดัการ
จาํแนกขอ้ความและนาํวลีท่ีให้ค่าไคสแควร์ท่ีดีไปพิจารณาใน
การสร้างคลาส เพ่ือให้การทาํงานเป็นแบบก่ึงอตัโนมติั ส่วน  
Chunzhi และคณะ [4] ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา
บทเรียน e-Learning โดยใชก้ารคน้หาจากฐานความรู้ 

จากขอ้ดีของออนโทโลยีท่ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นงานดา้น
อ่ืน  ๆ  ร่ วมทั้ งการจัดการองค์ความ รู้  ท่ีสามารถส ร้าง
ความสัมพนัธ์ของคาํหรือคาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั จึงนาํมา
ประยุกต์ใช้กับระบบการค้นคืนเชิงความหมาย สําหรับการ

จดัการความรู้วนัหยุดไทย เพ่ือให้สามารถคน้คืนความหมาย
ของวนัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนัได ้ 

2. ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การสร้างฐานความรู้หรือออนโทโลยีประกอบดว้ย ภาษาท่ี
สร้าง โครงสร้างออนโทโลยี การสอบถามขอ้มูล (SPARQL) 
และส่วนแสดงผลลพัธ์ ซ่ึงภาษาท่ีใชใ้นการอธิบายขอ้มูลเชิง
ความหมาย เช่น XML [5] RDF เป็นภาษาท่ีใชก้าํหนด
โครงสร้างของข้อมูลซ่ึงสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีบรรยายประโยคในเอกสาร (Sentence) 
โดยโครงสร้างประกอบดว้ยซบัเจกต ์(Subject) ความสัมพนัธ์ 
(Relation) และ ออ็บเจกต ์(Object) [6] และ RDF Schema [7] 
ภาษา OWL (Web Ontology Language) [8] 

2.1 ส่วนประกอบของออนโทโลย ี
ออนโทโลยีเป็นวิธีการแทนความรู้ท่ีใช้โหนดเพ่ือแสดง

คอนเซ็ปต ์(Concept) พร๊อพเพอร์ต้ี (Property) และเง่ือนไข 
(Restriction) สําหรับการอธิบายขอ้มูลเชิงความหมาย ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชก้นัมาก เช่นความสัมพนัธ์แบบจดัเป็น 
(Is-a) ความสัมพนัธ์แบบจดัเป็นส่วนประกอบ (คุณสมบติั) 
(Part of) และความสัมพนัธ์จดัเป็นคุณลกัษณะ( คุณสมบติั) 
(Attribute-of) [9]  

 
2.1.1 การกาํหนดคลาส 

ในการอธิบายคลาส (Class) คอนเซ็ปต ์(Concept) เป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงส่ิงท่ีเราสนใจซ่ึงออนโทโลยีมีคลาสตน้กาํเนิดคือ owl: 

ภาพที่ 1 : คลาสและซบัคลาสออนโทโลยวีนัหยดุไทย 
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class โดยกาํหนดให้ owl: class เป็นคลาสใหญ่ท่ีสามารถ
ครอบคลุม ทุกคลาสขอ้มูล  

 
2.1.2 การกาํหนดพร๊อพเพอร์ต้ี (Property) 

คุณสมบติัหรือความสัมพนัธ์ (Relation) หรือสลอ็ต (Slot) 
เป็นการกาํหนดความสัมพนัธ์หรือคุณลกัษณะของคลาสเพ่ือ
เช่ือมโยงระหวา่งคลาส ดว้ยการระบุค่าพร๊อพเพอร์ต้ีท่ีสามารถ
กาํหนดเป็นค่าคงท่ี [9]-[10] ซ่ึงมีการกาํหนด 2 แบบคือ owl: 
Object Property และ owl: Datatype Property  
 ก) การกาํหนดพร๊อพเพอร์ต้ีดว้ย owl: Object 
Property เพ่ือกาํหนดการอธิบายขอ้มูลซ่ึงตอ้งการอธิบาย
คุณสมบติัของคลาสท่ีเป็นรีซอร์ส (Resource) หรือกาํหนดการ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2 คลาส [2]-[3] 
 ข) ก า ร กํ า หนดพ ร๊ อพ เ พ อ ร์ ต้ี ด้ ว ย  owl: 
Datatype Property เพ่ือกาํหนดการอธิบายคุณสมบติัของคลาส
ท่ีเป็นค่าคงท่ี เช่น ช่ือวนัสาํคญั เหตุการณ์ [2]-[3] 

2.2 การสอบถามข้อมูล (SPARQL) 
การสร้างออนโทโลยีมีหลกัท่ีสําคญัคือการศึกษาขอ้มูลท่ี

นาํมาสร้างเพ่ือพิจารณาความซับซ้อนของขอ้มูล ซ่ึงถา้ขอ้มูลท่ี
สร้างมีความซับซ้อนมากตอ้งพิจาณาทั้งการเลือกใชภ้าษา และ
กฎท่ีเกิดข้ึน เ พ่ือนํามาใช้ให้ตรงกับความต้องการ  ทําการ
ตรวจสอบการคน้คืนดว้ยการใชก้ารสอบถามดว้ย (SPARQL) 

SPARQL เป็นภาษาสาํหรับดึงขอ้มูลมาแสดง หรือเรียกวา่
ภาษาสอบถาม “Query Language” อยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ี

เป็นไปในรูปแบบของกราฟ มีลกัษณะในรูปแบบของ RDF 
OWL กราฟท่ีมีลกัษณะท่ีง่ายท่ีสุด ซ่ึงมีการเขา้ถึงขอ้มูลโดย
อาศยัโครงสร้าง Triple (Subject, Predicate, Object) 
แนวความคิดของหลกัการสืบคน้ดว้ยภาษา SPARQL แบ่งเป็น
สองส่วนหลกัๆ คือ ส่วน SELECT และ WHERE ซ่ึง SELECT 
เป็นการอธิบายตวัแปรท่ีใช ้ Prefix “ ? ” เป็นตวัแปรท่ีเกบ็ค่า
ผลลพัธ์ และ WHERE เป็นเง่ือนไขการสืบคน้ขอ้มูล [11] 

นิยาม: การสืบคน้ออนโทโลยดีว้ยภาษา SPARQL 
Sparql → SELECT varlist WHERE (bgp) 
โดยท่ี varlist = (v1,v2,…,vn) varlist ⊆ var(bgp) 
bgp คือ Basic Graph Pattern  

3. วธีิการดําเนินการวจิัย 

การพัฒนาระบบการค้นคืนเ ชิงความหมายเ ป็นการ
ประยกุตใ์ชง้านเพ่ือใหส้ามารถคน้คืนขอ้มูลวนัหยดุของไทยได้
ตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ ซ่ึงในการพัฒนาคร้ังน้ีใช้
ฐานขอ้มูล Mysql ร่วมกบั โครงสร้างออนโทโลยีซ่ึงใชภ้าษา 
OWL แบ่งการทาํงานเป็น 5 ส่วนคือ 1) พิจารณาคาํสําคญั
วนัหยดุไทย 2) จดัการกบัคาํท่ีมีความหมายเหมือนกบัคาํสาํคญั 
3) สร้างออนโทโลยโีดยนาํประเภทวนัมาสร้างคลาสและคลาส
ย่อย เช่น ช่ือวนัหยุดไทย ช่ือวนัหยุดองักฤษ วนัท่ี ช่ือบุคคล 
เหตุการณ์ สถานท่ี 4) สร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน และ 5) 
ประเมินผลการคน้คืน ตามภาพท่ี 3 

 

<owl:Class rdf:ID="วนัสาํคญั"> 
    <rdfs:label>วนัสาํคญั</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_รหสัวนัสาํคญั" /> 
        </owl:Restriction> 

ภาพที ่2 : ตวัอยา่งการกาํหนดคลาสและซบัคลาส 

ภาพที ่3 : กรอบแนวคิดระบบการคน้คืนเชิงความหมาย 
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3.1 พจิารณาคาํสําคัญวนัหยุดไทย 
ขอ้มูลวนัสาํคญัของไทยท่ีเลือกใชป้ระกอบไปดว้ย วนัข้ึนปี

ใหม่ วนัมาฆบูชา วนัจกัรี วนัสงกรานต์ วนัฉัตรมงคล วนัพืช
มงคล วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัแม่ วนั
ปิยมหาราช วนัชาติ / วนัพ่อ วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ และ 
วนัส้ินปี [12] ซ่ึงคาํส่วนใหญ่ถูกใช้ในการสร้างคลาสตาม
โครงสร้างออนโทโลยแีละฐานขอ้มูล 

3.2 จัดการกบัคําทีม่ีความหมายเหมือนกบัคําสําคญั 
เพ่ือคน้หาความหมายของคาํท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือคาํไวพจน์

ซ่ึงอา้งอิงจากหลกัภาษาไทย โดยนาํช่ือบุคคลท่ีเก่ียวกบัวนัหยดุ
ไทยมาทําการจับคู่ค ําศัพท์ท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือ
คลา้ยคลึงกนัเขา้คลาส เช่น 

3.2.1 พระพทุธเจา้ พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ พระสมณโคดม พระศากยมุนี 

3.2.2 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจา้แผ่นดิน พ่อหลวง 
พระเจา้อยูห่วั ในหลวง  

3.2.3 พระบาทสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชินี พระราชชนนี 

3.2.4 รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั 

3.2.5 รัชกาล ท่ี  7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจา้อยูห่วั 

และในส่วนของช่ือของวันสําคัญ  เ ช่น  มาฆบูชา  คือ
พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป พระสงฆ์ท่ีมา
ประชุมทั้งหมดต่างลว้นเป็น "เอหิภิกขอุุปสัมปทา" และ วนัจาตุ
รงคสันนิบาต  ซ่ึงค ํา ท่ีมีความหมายเหมือน  มาฆบูชา  คือ 
เอหิภิกขอุุปสัมปทาและจาตุรงคสันนิบาต 

3.3 การสร้างออนโทโลย ี
สร้างจากขอ้มูลวนัหยดุไทย ประกอบดว้ยคลาส คลาสยอ่ย 

และความสัมพนัธ์ โดยมีคุณสมบติั 2 แบบ คือ Object Property 
เพ่ือกาํหนดการอธิบายขอ้มูลซ่ึงตอ้งการอธิบายคุณสมบติัของ
คลาส และคุณสมบติัแบบ Datatype Property  เพ่ือกาํหนดการ
อธิบายคุณสมบัติของคลาสท่ีเป็นค่าคงท่ี  ซ่ึงเป็นรีซอร์ส 
(Resource) หรือกาํหนดการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ 

การสร้างออนโทโลยขีอ้มูลวนัหยดุไทยสามารถสร้างคลาส
ไดด้งัน้ีคือ ช่ือวนัหยุดไทย ช่ือวนัหยุดองักฤษ วนัท่ี ช่ือบุคคล 
เหตุการณ์ สถานท่ี และประเภทวนั ดงัภาพท่ี 4 

 
ประเภทวันสําคัญประกอบด้วย กษัตริย์ ประเพณีไทย 

ประวติัศาสตร์ พทุธศาสนา และรหสัประเภทวนั ดงัภาพท่ี 5 

 
ใชโ้ปรแกรม Hozo [9] เป็นเคร่ืองมือสําหรับสร้างออน

โทโลยีเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอส  สามารถสร้างไฟล์ได้
หลากหลายรูปแบบเช่น XML  RDF และ OWL เป็นตน้ ออน
โทโลยท่ีีใชเ้ป็นแบบ Taxonomic โดยมีความสัมพนัธ์เป็นแบบ 
Is-a คือมีความสัมพนัธ์จากพ่อไปสู่ลูก และความสัมพนัธ์แบบ 
Part-of คือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของคลาส 

3.4 การสร้างส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งาน 
ใช้ระบบการค้นคืนเชิงความหมายซ่ึงพัฒนาโดย ศูนย์

เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [10] โดย
ทําการออกแบบออนโทโลยี  ดังภาพ ท่ี  4 และทําการ

ภาพที่ 4 : ออนโทโลยวีนัหยดุไทย 

ภาพที ่5 : ออนโทโลยใีนส่วนประเภทวนั 
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กาํหนดพร๊อพเพอร์ต้ีดว้ย owl: Datatype Property เพ่ือ
กําหนดการอธิบายคุณสมบัติของคลาสท่ีเป็นค่าคงท่ีและ
กาํหนดพร๊อพเพอร์ต้ีดว้ย owl: Object Property เพ่ือกาํหนดการ
อธิบายขอ้มูลซ่ึงตอ้งการอธิบายคุณสมบติัของคลาส และทาํ
การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลท่ีไดท้าํการออกแบบ 

 
ทาํการทดสอบและตรวจสอบขอ้มูลท่ีคน้คืนเชิงความหมาย

ใหค้วามถูกตอ้งตามโครงสร้างของออนโทโลย ีซ่ึงถา้ผลลพัธ์ท่ี
แสดงไม่ตรงกับความต้องการ ต้องทําการปรับโครงสร้าง
ฐ านข้อ มู ล  ห รื อออนโทโล ยี ท่ี อ อ กแบบ  อี กทั้ ง ก า ร
กาํหนดพร๊อพเพอร์ต้ีทั้ง 2 แบบดงัท่ีกล่าวถึงในส่วนของทฤษฎี
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.5 ประเมนิผลระบบ 
การประเมินผลการทดสอบใช้วิ ธีว ัดค่าความแม่นย ํา 

(Precision : P) เป็นอตัราส่วนของการคน้พบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
จากจาํนวนขอ้มูลทั้งหมดท่ีทาํการคน้คืนมาได ้

 
 
 
โดยท่ี             คือ จาํนวนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีคน้คืนออกมา

ได ้
                      คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดท่ีคน้คืนออกมาได ้
 

 

4. ผลและข้อเสนอแนะ  
ระบบการค้นคืนเชิงความหมายจากวันสําคัญไทย ให้

ผลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามเน้ือหาซ่ึงเก็บในฐานขอ้มูล
และแสดงผลไดต้ามโครงสร้างของออนโทโลย ีดงัภาพท่ี 7 

 
ผลลัพธ์จากการค้นคืนสามารถเลือกการค้นคืนได้หลาย

ระดบัชั้นเพื่อให้ไดข้อ้มูลใกลเ้คียงกบัส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ซ่ึงวดั
ค่าความแม่นยาํ = 98.7% 

จากงานวิจัยระบบการคน้คืนเชิงความหมายสําหรับการ
จดัการองคค์วามรู้ วนัหยดุไทยสามารถคน้คืนขอ้มูลสารสนเทศ
ให้ค่าความแม่นยาํ 98.7%  มีความถูกตอ้งตามโครงสร้างของ
ออนโทโลยีท่ีสร้างข้ึนและสัมพนัธ์กบัฐานขอ้มูล ซ่ึงสามารถ
นาํไปพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  

การสร้างระบบการคน้คืนท่ีดีควรใชเ้ทคนิคการทาํเหมือง
ขอ้ความเขา้มาช่วย โดยเร่ิมตั้งแต่การตดัคาํ การใชอ้ลักอริธ่ึม
เขา้มาช่วยเพ่ือสร้างคลาสและจดักลุ่มของคาํท่ีมีความหมายเขา้
คลาส ซ่ึงงานในส่วนน้ีสามารถช่วยลดภาระของผูเ้ช่ียวชาญได้
ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากการสร้างการคน้คืนเชิงความหมายส่วน
ใหญ่จาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญเขา้ช่วยในการกาํหนดคลาสและ
ความหมาย แต่ข้อมูลท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนเป็นทวีคูณท่ีเกิดจาก
ภาษาธรรมชาติ นักวิจัยจึงควรทําให้ระบบการค้นคืนเชิง
ความหมายเป็นการคืนคน้แบบอตัโนมติัมากข้ึน 

5. กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร. เทพชยั ทรัพยนิ์ธิ ดร. มารุต บูรณรัช และ
คณะนักวิจัยหน่วยปฏิบติัการวิจยัวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์
เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ภาพที ่6 : กาํหนดออนโทยเีพื่อเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 

ภาพที ่7 : ผลลพัธ์จากการคน้คืนดว้ยหวัเร่ืองพทุธศาสนา 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือสร้างสารานุกรมเร่ืองวงจรอนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบสืบค้นของนักศึกษา  
2) เพ่ือประเมินคุณภาพของส่ือท่ีสร้างขึน้โดยผู้ เช่ียวชาญ 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังใช้สารานุกรม 
สําหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางการสร้างสารานุกรมประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี ้(1) 
การสร้างความสนใจ  (2) การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (3) การลงมือปฏิบัติเพ่ือศึกษาการทาํงาน (4) การสรุปผลการทาํงาน (5) 
การสร้างสารานุกรมในรูปแบบหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ จากน้ันนาํสารานุกรมท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
และประเมินผล ก่อนจะนาํสารานุกรมท่ีสร้างขึน้นาํไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่านักศึกษาในสาขาวิชาจาํนวน 20 คน 

ผลการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมของเนือ้หา การแสดงการทาํงานของวงจร รูปแบบการนาํเสนอในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ3 .64  ส่วนผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังใช้สารานุกรมท่ีสร้างขึน้ พบว่าผลคะแนน
เฉล่ียก่อนการใช้ และหลงัการใช้มีความแตกต่างทางนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

คาํสําคญั: สารานุกรม การเรียนรู้แบบสืบคน้ วงจรอนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

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. 

การสร้างสารานุกรมเร่ืองวงจรอนาลอกอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยวธีิการเรียนรู้แบบสืบค้น 

The Construction of Analog Electronic Circuits Encyclopedia  
with Inquiry Process Learning 

ณรงค์ เครือกนัทา 

สาขาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง 
knarong@lpru.ac.th 

           265

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06SIT02  

 
1. บทนํา 

ในการศึกษาความรู้ทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาการ
ทํางานวงจรอิ เล็กทรอนิกส์  โดยเฉพาะวงจรอนาลอก
อิเลก็ทรอนิกส์  ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทถื้อวา่เป็นเร่ืองสาํคญัอยา่ง
ยิ่ง เพราะเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในเน้ือหาวิชา ท่ีสําคญัต่อ
การศึกษาต่อ รวมทั้งจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
ตามข้อกําหนดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์[1] ไดต้อ้งกาํหนดใหมี้การสอบ
ประมวลความรู้ของนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย ก่อนสาํเร็จการศึกษา 
ซ่ึงมีการสอบประมวลความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบติั 

ซ่ึงโดยปกติการสอบปฏิบัติชั้นปีสุดท้าย จะใช้การสอบ
ตลอดทั้ งปีการศึกษา โดยใช้การประมวลผลจากการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผู ้เ รียนเป็นสําคัญเพ่ือดูระดับความรู้
ความสามารถซ่ึงการพฒันาให้นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจดว้ยตวั
ของตนเอง ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสืบคน้เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัรูปแบบหน่ึง ท่ีมีการนาํมาใช้
ในการสอบประมวลความรู้โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนทาํการศึกษา
และลงมือปฏิบติัเพ่ือหาคาํตอบจากแหล่งขอ้มูลดว้ยตนเอง ท่ีจะ
ส่งผลทาํใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเองในท่ีสุด [2]  

โดยในทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมาผลของการสอบประมวล
ความรู้ภาคปฏิบัติ นักศึกษาไม่มีส่ือในการทบทวนความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของวงจรอนาลอกดว้ยตนเอง อีกทั้งผล
ของการสอบปฏิบติัไม่มีการนาํไปรวบรวมความรู้ท่ีเกิดข้ึนของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล และถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืนในรูปแบบลาย
ลักษณ์อักษรท่ีถูกต้องเหมาะสม จะทาํให้เกิดองค์ความรู้ท่ี
นําไปใช้งานต่อได้ [3]  จากสภาพการศึกษาในปัจจุบัน 
แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาในรูปส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  เ ป็น
ทางเลือกของการใชส่ื้อการเรียนท่ีมีความนิยมสูง  

เน่ืองจากสามารถสนองต่อการเรียนรู้ท่ีไม่จาํกดัเวลาและ
สถานท่ีและสามารถสร้างเน้ือหาและกิจกรรมท่ีหลากหลายได้
ตามความเหมาะสม ซ่ึงสารานุกรมเป็นส่ือรูปแบบหน่ึงท่ีเกิด
จากการคัดกรองเน่ืองจากเป็นแหล่งความรู้ทางการศึกษาท่ี
น่าเ ช่ือถือ  และนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้ ง
การศึกษาหาความรู้ การตดัสินใจ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

แต่สารานุกรมในปัจจุบนัยงัคงจาํกดัอยูใ่นรูปของหนงัสือ หรือ
การใช้งานท่ีมีข้อจํากัดในระบบปฏิบัติการ  และสามารถ
นําไปใช้งานได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (Personal 
Computer) เท่านั้น 

   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจในการสร้าง
สารานุกรม  เ ร่ืองวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น ท่ีสามารถทาํงานได้ทั้ งบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีสามารถพกพาได ้โดยสามารถสืบคน้
ข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านเครือข่ายอินเตอรเนต  ท่ีสะดวกต่อนํา
การศึกษาคน้ควา้ โดยมุ่งหวงัให้ผูน้าํไปใชไ้ดเ้กิดประโยชน์ทั้ง
ในดา้นการศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือสร้างสารานุกรมเร่ืองวงจรอนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์
โดยใชก้ารเรียนรู้แบบสืบคน้ของนกัศึกษา  

  2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพของสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สร้างข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

  2.3 เพ่ือเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและ
หลังใช้สารานุกรม  สําหรับนัก ศึกษาสาขา เทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนิกส์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

3. สมมตฐิานการวจิัย 

  3.1 รูปแบบของสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน 
ได้รับการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ว่ามีความเหมาะสมของ
เน้ือหา การแสดงการทาํงานของวงจร รูปแบบการนาํเสนอใน
ระดบัมาก 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิภายหลงัการใชส้ารานุกรม แตกต่างจาก
ผลสัมฤทธ์ิก่อนการใชส้ารานุกรม 

4. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
4.1 วงจรอนาลอก  คือ  วงจรจรไฟฟ้า ท่ีทํา งานด้วย

สัญญาณไฟฟ้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถนาํไปออกแบบ
สําหรับในการขยาย หรือการดดัแปลงสัญญาณ รวมทั้งแปลง
เป็นขอ้มูลสัญญาณดิจิตอลได ้ 
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4.2 สารานุกรมเฉพาะวิชาหรือสารานุกรมเฉพาะเร่ือง เป็น
สารานุกรมท่ีจดัทาํข้ึนโดยบุคคล หรือคณะท่ีเชียวชาญเฉพาะ
เร่ืองนั้นๆ  

4.3 การเรียนรู้แบบสืบคน้ [4] เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีพฒันา
ความสามารถของผูเ้รียนในการคิด การแก้ปัญหา หรือการ
แสวงหาความรู้  โดยใช้กระบวนการทางความคิดในการ
แสวงหาความรู้ การคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง โดยประกอบดว้ย
ขั้นตอนไดแ้ก่ 

4.3.1  ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สร้างคาํถาม/ประเด็นศึกษา หรือกระตุ้นด้วยการนําเสนอ
ประเด็นข้ึนมาก่อน แลว้อภิปรายกลุ่มเพ่ือกาํหนดประเด็นท่ี
สนใจจะศึกษา กาํหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของ
เร่ืองท่ีจะศึกษาใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

4.3.2  ขั้นสํารวจและคน้หา ได้แก่ กาํหนดแนวทาง
การสาํรวจ/การตรวจสอบ กาํหนดสมมติฐาน กาํหนดทางเลือก
ท่ีเป็นไปไดแ้ลว้ลงมือปฏิบติั เก็บรวบรวมขอ้มูล/ขอ้สนเทศ/
ปรากฏการณ์ต่างๆหรือทาํการทดลอง/ทาํกิจกรรมภาคสนาม/
ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงและแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

4.3.3  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุปขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล/
ขอ้สนเทศ ได้แก่การแปลผลและสรุปผล ซ่ึงอาจสนับสนุน
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้หรือโตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้หรือไม่
เก่ียวกบัประเด็นท่ีกาํหนดไวเ้ดิมแต่เกิดผลท่ีไดใ้หม่ในรูปแบบ
ใดกไ็ด ้

4.3.4  ขั้นขยายความรู้เป็นการนาํความรู้ท่ีไดส้ร้างข้ึน
ไปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม/แนวคิดท่ีไดค้น้ควา้เพ่ิมเติมหรือนาํ
แบบจาํลอง/ขอ้สรุปท่ีไดไ้ปใชอ้ธิบายสถานการณ์ 

4.3.5  ขั้นประเมิน ไดแ้ก่ ประเมินกระบวนการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้/ผลงาน ใชว้ธีิการอยา่งไร ไดค้วามรู้อะไรบา้ง 
มากนอ้ยเพียงใด 

5. ขอบเขตของการวจิัย 

5.1 ประชากร 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 

สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 
จาํนวน 215 คน 

5.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

20 คน ซ่ึงทาํการคดัเลือกโดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง 

5.3  ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
5.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สารานุกรม เ ร่ืองวงจร

อนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์ 
5.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

  1.  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อคุณภาพ
ของสารานุกรมา 

    2.  ผลสัมฤทธ์ิของการใชส้ารานุกรม 

6. วธีิดาํเนินการวจิัย 

6.1 แบบแผนการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

ท่ีมีรูปแบบเป็นการวิจยัและพฒันาโดยใชก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบสืบคน้ความรู้ โดยมีนกัศึกษาและอาจารยเ์ป็นผูว้ิจยั
ร่วมกนั เพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพนักศึกษา และการปรับ
พฤติกรรมการเรียนการสอนของทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษา ตาม
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั และ
การประมวลผลความรู้ท่ีไดจ้ากนกัศึกษามาจดัทาํส่ือการเรียน 
เพ่ือใหน้กัศึกษานาํกลบัไปทบทวนความรู้ดว้ยตนเองได ้

6.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย  
6.2.1 สารานุกรมเร่ืองวงจรอนาลอกอิเลกทรอนิกส์ 
6.2.2 แบบประเมินคุณภาพสารานุกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
6.2.3 แบบทดสอบความ รู้ ต่อการใช้สารานุกรม

อิเลก็ทรอนิกส์ 

6.3 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย 
6.3.1 ขั้นตอนการเตรียมการ ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน

ของผูว้ิจัยในการศึกษา และวิเคราะห์หลกัสูตรวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือหาหวัขอ้ของ
วงจรอนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ และ
ตอ้งมีการนาํไปสอบประมวลความรู้ก่อนสาํเร็จการศึกษา  
การศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือสร้างสารานุกรม
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ [5][6] 
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6.3.2 ขั้ นตอนการส ร้ า ง  แบบประ เ มิน คุณภาพ
สารานุกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ใชแ้บบประเมินคุณภาพของส่ือ [7] 
โดยใชก้ารประเมินผลในลกัษณะมาตราส่วนการประมาณค่า 5 
ระดบั ดงัน้ี 

 5 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 4 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี 
 3 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 
 1 หมายถึง มีคุณภาพอยูใ่นระดบั พอใช ้

6.3.3 ขั้นตอนการสร้าง แบบทดสอบความรู้ต่อการใช้
สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ใชก้ารสร้างขอ้สอบแบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ เพ่ือวดัคะแนนก่อนการใชส้ารานุกรม 
และภายหลงัการใชส้ารานุกรม จากนั้นจึงหาความแตกต่างของ
คะแนนท่ีไดก่้อนและหลงัการใชส้ารานุกรม 

6.3.4 ขั้นตอนการสร้างสารานุกรมโดยนักศึกษาผูร่้วม
วิจัย ในขั้นตอนน้ีจะใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบค้น
ให้กับนักศึกษาชั้ นปีสุดท้าย  โดยดําเนินการตามขั้ นตอน
ต่อไปน้ี 

          6.3.4.1 ขั้นสร้างความสนใจ ในขั้นตอนน้ีผูส้อน
จะใหก้าํหนดใหน้กัศึกษาผูร่้วมวจิยั ทาํการศึกษา และหาผลการ
ทดลองจากวงจรอนาลอกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการ
ไว ้โดยเปิดให้นักศึกษาไดเ้ลือกหัวขอ้ตามความสนใจ หรือมี
ความรู้พ้ืนฐานจากการเรียน หนงัสือ หรือ ตาํรา   

          6.3.4.2 ขั้นสํารวจและคน้หา ในขั้นตอนน้ีจะให้
นกัศึกษาวิเคราะห์การทาํงานของวงจรท่ีเลือก และทดลองผล
การทาํงานดว้ยโปรแกรมจาํลอง ดงัภาพท่ี 1  

 
ภาพที ่1 การจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมจาํลอง 

เม่ือไดผ้ลจาํลองการทาํงาน นักศึกษาจะนาํมาทดลองดว้ย
อุปกรณ์จริง เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการจาํลองกับการ
ทดลองดว้ยอุปกรณ์จริง  

 
ภาพที ่2 การทดลองหาผลการทาํงาน 

 
                         6.3.4.3 ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ในขั้นตอนน้ี
จะให้นักศึกษา นาํเสนอและอภิปรายผลการทดลองท่ีได ้กบั
ผูว้ิจยั และนักศึกษาผูร่้วมวิจยัท่านอ่ืนๆ เพ่ือสรุปผลท่ีเกิดข้ึน 
และหาประเด็นโตแ้ยง้ในกรณีท่ีผลการทดลองไม่เป็นไปตาม
หนงัสือ หรือตาํราท่ีเรียนมา รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะโดย
ผูว้ิจยั การหาขอ้คิดเห็นหรือวิธีการทดลองแบบใหม่ท่ีคน้พบ
นอกเหนือจากท่ีมีในหนงัสือและตาํรา เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถ
ดาํเนินการทดลองใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
              6.3.4.4 ขั้นขยายความรู้ ในขั้นตอนน้ีจะให้ผู ้
ร่วมวิจัยทําการสรุปผลการทดลองในรูปเอกสารเวปเพจ 
(HTML) ท่ีประกอบดว้ยการอธิบายการทาํงานในแบบตวัอกัษร 
หรือภาพเคล่ือนไหว เพ่ือให้ผูว้ิจยัรวบรวมและนาํไปสร้างเป็น
สารานุกรม ดว้ยโปรแกรม Sigil [8] ซ่ึงเป็นโปรแกรมสร้าง
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีสามารถแสดงผลไดท้ั้งเอกสารบนเวบ
ไซต ์และบนแทปเลต ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที ่3 สารานุกรมวงจรอนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์ 
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6.3.5 ขั้นประเมิน ในขั้นตอนน้ีจะนาํสารานุกรมท่ีสร้าง
ข้ึน  กลับไปให้นักศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง  เ ม่ือ
นักศึกษาทาํการตรวจสอบเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัจึงให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํ
การประเมินประสิทธิภาพของงานวิจัยท่ีสร้างข้ึน และนาํไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักศึกษาในชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 
20 คนไดท้ดลองใชเ้พ่ือประเมินความพึงพอใจ 

6.4 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิัย 
6 .4 .1  การประเ มินคุณภาพของสารานุกรมโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ ใชก้ารคาํนวณหาค่าเฉล่ีย และ การคาํนวณหาค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6.4.2 การประเมินผลสมฤทธ์ิของผูใ้ชง้าน ใชค้่าเฉล่ีย
ของผลทดสอบ และการทดสอบความแตกต่างก่อนและหลงั
การใชส้ารานุกรมดว้ย t-test 

7. ผลของการวิจัย 

 7.1 ผลการสร้างสารานุกรม 
  สารานุกรมเร่ืองวงจรอนาลอกอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีสร้าง

ข้ึนมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
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

ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ แอนดรอยด ์เน่ืองสารานุกรมท่ีสร้าง
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีลิขสิทธ์  (Electronics 
Publication: EPUB) โปรแกรม ซ่ึงสามารถทาํงานไดท้ั้งบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีสามารถ
พกพาได ้ 

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
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน  40 วงจร  โดยเป็นข้อมูลประกอบ
ภาพเคล่ือนไหวทั้ ง 40 วงจร โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร
ภาษาองักฤษ  

7.1.3   ดา้นความสามารถของโปรแกรมประกอบดว้ย 
  1. แสดงผลเป็นขอ้ความภาษาไทย 
  2. สามารถแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ 
  3. อุปกรณ์ท่ีใชแ้สดงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั

ของจริง  

 

 

7.2 ผลประเมนิคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ 
การประเมินคุณภาพของสารานุกรมท่ีสร้างข้ึนตามความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านในดา้นความเหมาะสม
ของเน้ือหา การแสดงการทาํงานของวงจร รูปแบบการนาํเสนอ 
โดยสรุปแสดงดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลประเมินคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นการประเมิน* X  S.D แปลผล 
1.ความเหมาะสมของเน้ือหา 3.54 0.72 ระดบัมาก 

2.รูปแบบการนาํเสนอ 3.62 0.75 ระดบัมาก 

3.การแสดงการทาํงานของวงจร 3.74 0.83 ระดบัมาก 

รวมผลประเมนิ 3.64 0.77 ระดบัมาก 

* เป็นผลประเมินรวมแต่ละดา้น 

 
จากตารางท่ี  1 พบว่าผลประเมินคุณภาพสารานุกรมโดย

ผูเ้ช่ียวชาญในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดับมาก โดย
รายละเอียดการประเมินเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ไดแ้ก่ ดา้นการแสดงการทาํงานของวงจร มีค่าเฉล่ีย 3.74 และ
ดา้นรูปแบบการนาํเสนอมีค่าเฉล่ีย 3.62 อยู่ในระดบัมาก และ
ในด้านความเหมาะสมของเน้ือหามีค่าเฉล่ียรวม 3.54 อยู่ใน
ระดบัมาก 

7.3 การประเมนิผลสมฤทธ์ิของผู้ใช้งาน  
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้นักศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนใช้

สารานุกรม และภายหลงัการใชส้ารานุกรม จากนั้นทาํการหา
ค่าเฉล่ียของแต่ละแบบทดสอบ เพ่ือนาํผลมาวิเคราะห์ และผล
การทดสอบแสดงดงัภาพท่ี 4   

 

 
ภาพที ่4 การประเมินผลสมฤทธ์ิของผูใ้ชง้าน 
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จากภาพท่ี 4 ผลการประเมินจะเห็นได้ว่าก่อนการใช้
สารานุกรม ผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียจากการทดสอบอยูท่ี่ 6.9 คะแนน 
และค่าเฉล่ียภายหลงัการใชส่ื้ออยูท่ี่ 25.4 ซ่ึงแสดงไดว้า่ผูเ้รียนมี
ระดับค่าเฉล่ียจากผลการทดสอบท่ีสูงข้ึนภายหลังการใช้
สารานุกรม 

7.4 การหาค่าความแตกต่างของการใช้งานสารานุกรม 
จากผลผลสมฤทธ์ิของการใช้สารานุกรม ผูว้ิจัยได้นํามา

ทดสอบมาทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ ระหว่างผลการ
ทดสอบก่อนและหลงัการใชส้ารานุกรม โดยใชสู้ตร t-test ผล
ปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 
คะแนน N X  S.D. t-test 

ก่อนการใช ้ 20 6.9 1.153 6.28 ** 
หลงัการใช ้ 20 25.4 5.563 

** P < 0.05 
จากตารางท่ี 2 ค่า t จากการคาํนวณ เท่ากบั 6.28 มากกวา่ค่า 

t จากตารางท่ี df = 19 , 05.  ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1.729 แสดงวา่
ผลคะแนนก่อนการใชส้ารานุกรม และหลงัการใชส้ารานุกรมมี
ความแตกต่างทางนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการใช้สารานุกรม
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

8. บทสรุป 

จากผลการวิจยัท่ีการสารานุกรมเร่ืองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบ สามารถนาํไปใชง้านไดท้ั้งบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ี
สามารถพกพาได ้โดยผลประเมินคุณภาพของสารนุกรมโดย
ผู ้เ ช่ียวชาญท่ีสร้างข้ึนอยู่ในระดับมาก  และการทดสอบ
ประสิทธิภาพของคลงัคาํศพัทท่ี์สร้างข้ึน โดยผลความแตกต่าง
พบว่าผลคะแนนก่อนการใช ้และหลงัการใชมี้ความแตกต่าง
ทางนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย ผลการทดสอบพบว่า 
ค่าเฉล่ียจากการทดสอบก่อนการใชชุ้ดทดลองอยูท่ี่ 6.9 คะแนน 
และค่าเฉล่ียภายหลังการใช้ชุดทดลองอยู่ท่ี 25.4 แสดงว่า
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียน ภายหลงัการใช้ชุดทดลองการสอน
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั แต่อยา่งไรกต็ามในการดาํเนินการวิจยั

ย ังต้องมีการปรับปรุงในเ ร่ืองของจํานวนวงจรอนาลอก
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีนาํมาแสดงให้มีจาํนวนมาก นอกจากน้ีควรมี
ช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้นาํสารานุกรมไปใชง้าน สามารถ
แกไ้ขขอ้มูลของสารานุกรม เพ่ือความถูกตอ้งของสารานุกรม
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดราชบุรี มีจุดประสงค์ดังนี ้ 
1) เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี ้ได้แก่ 
สมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุ แกนนาํองค์กรในระดับท้องถ่ิน  และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทางด้านวัฒนธรรมประเพณี จาํนวน 384 คน ซ่ึง

ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
และแบบประเมินคุณภาพ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย
พบว่า ระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ท่ีพัฒนาขึน้ สามารถใช้จัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย ซ่ึงประกอบด้วย ข้อความ 
ภาพ เสียงและวิดีโอ ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบและตัวแทนแกนนาํชาติพันธ์ุ  ซ่ึงสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้
ตลอดเวลา และผู้ใช้ท่ัวไป สามารถดูข้อมูล และแสดงความคิดเห็น และผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย

ออนไลน์ โดยผู้เช่ียวชาญ จาํนวน 11 ท่าน อยู่ในระดับดี (   = 4.47, S.D = 0.58).                            

คาํสําคญั: ระบบสารสนเทศ  ออนไลน์  มลัติมีเดีย  ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรมประเพณี 

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, 

การพฒันาระบบสารสนเทศมัลตมิีเดยีออนไลน์ 

ด้านวฒันธรรมประเพณขีองกลุ่มชาตพินัธ์ุในจงัหวดัราชบุรี 

The Development of Multimedia Online Information System for Ethnic Groups 
Tradition  Culture in Ratchaburi Province 

วิลยัพร  ไชยสิทธ์ิ1, ดาราวรรณ  ญาณะนันท์2 และสถาพร  จะนุ3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
1kungwi@gmail.com, 2Darawan@gmail.com, 3Phu8246@gmail.com 
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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.

1. บทนํา 
ประเทศไทย เป็นประเทศหน่ึงท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มชน

หลายเผา่พนัธ์ุ หรือหลายชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะในจงัหวดัราชบุรี
ประกอบดว้ยชาติพนัธ์ุ อย่างนอ้ย 8 ชาติพนัธ์ุ แต่ละชาติพนัธ์ุ
จะมีวฒันธรรมอนัดีงามของตนเอง วฒันธรรมท่ีดีงามจะถูกสืบ
ทอดกนัมาเร่ือยๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และวฒันธรรมเป็น
ส่ิงสําคัญท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความ
ผาสุก  ฉะนั้นไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบนัหรืออนาคต วฒันธรรม
ทั้ งหมดของชนทุกเผ่าควรจะดาํรงอยู่ไปตลอดกาล ถ้าขาด
วฒันธรรมท่ีดีงามของตนเองแล้วมันก็จะส้ินชาติไป ดังคาํ
กล่าวของ เสถียรโกเศศ  [1] ท่ีวา่ “คาํวา่ ชาติ ประกอบดว้ย 3 
อย่าง คือ คน แผ่นดิน และวฒันธรรม  ถา้ขาดอย่างใดอย่าง
หน่ึงจะเรียกวา่ชาติไม่ได”้  ดงันั้นการพฒันาองคป์ระกอบของ
ชาติใหค้งอยูก่เ็ป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่  ท่านยงักล่าวอีกวา่ “ชาติ
ใดไม่กระตือรือร้นในการบาํรุงและส่งเสริมวฒันธรรมของตน
ให้มีความเจริญงอกงาม และแพร่หลายไดท้นัท่วงที ชาตินั้น
อาจเป็นผูถู้กชาติอ่ืนรุกรานในทางวฒันธรรม ดงันั้นเพ่ือไม่ให้
ถูก รุกรานหรือรุกรานก็ต้านอยู่  ก็จะต้อง รู้จักปรับปรุง
วฒันธรรมของตนให้เจริญ ส่ิงแปลกใหม่ไม่ใช่วา่จะเป็นของดี
มีประโยชน์แก่ตนเสมอไป ถา้ส่ิงแปลกใหม่นั้นไม่เขา้กนัไดดี้
กบัรากฐานแห่งวฒันธรรมของตน” การอนุรักษว์ฒันธรรมจึง
เป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ่ง เพ่ือคงความเป็นอตัลกัษณ์
ของตนเอง  ตระหนักถึงความสําคัญของเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรมประเพณีท่ีควรค่าแก่การอนุรักษไ์ว ้ชัว่ลูกหลาน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 ส่วนท่ี 12 ว่าดว้ยสิทธิชุมชน มาตรา 66 บุคคลซ่ึง
รวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิม 

ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วม
ในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

ปัจจุบนัวฒันธรรมอนัดีงามของแต่ละชนเผ่าจะถูกคุกคาม
ดว้ยกระแสโลกาภิวฒัน์ ทาํให้วฒันธรรมท่ีดีงามของกลุ่มชน
เผ่าหรือกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ในโลกน้ี โดยเฉพาะวฒันธรรม
ทางตะวนัออก ไดรั้บอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงในสังคม
ปัจจุบนัมีการรับวฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มาก ส่งผลทาํให้
วฒันธรรมของตนเองต่างๆ ค่อยๆ สูญส้ินไป อาจจะด้วย
อิทธิพลของส่ือท่ีมันมากับกระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้
วฒันธรรมอันดีงามของตนเองเส่ือมสลายและกาํลังจะสูญ
หายไปทาํใหส้ังคมอ่อนแอ และขาดอตัลกัษณ์ 

ด้วยเหตุน้ีคณะผูว้ิจัยจึงเห็นความจาํเป็นของการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเก็บรวบรวม ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
วฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในจงัหวดัราชบุรี 
เพ่ือให้แต่ละทอ้งถ่ินไดส้ามารถเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัไดง่้ายข้ึน 
รวด เ ร็ ว ข้ึน  และทันสมัยสัมพัน ธ์สถานการ ณ์การ ท่ี มี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือใหชุ้มชน รู้เท่าทนักบัส่ิงท่ีกาํลงั
มาคุกคาม และหน่วยงานต่างๆ ไดส้ารสนเทศสาํหรับวางแผน
พฒันา กาํหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพสืบต่อไป ซ่ึงงานวิจยัน้ีมี
จุดประสงค ์เพ่ือศึกษารวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศทางดา้น
วฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดัราชบุรี และ
เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศมลัติมีเดียออนไลน์ดา้นวฒันธรรม
ประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดัราชบุรี 
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2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาหลักการ  แนวคิด 
ทฤษฏี เอกสาร ตาํรา วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธ์ุในจังหวดัราชบุรี 
ศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) [2] กล่าวว่า 

“กลุ่มชาติพนัธ์ุ” (Ethnic Groups) หมายถึง กลุ่มคนท่ีมี
วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) ร่วมกนั คือ มีค่านิยม ความคิด 
อุดมการณ์ ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลกัษณ์และ
วฒันธรรมดา้นอ่ืนๆ ร่วมกนั 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 
กรมการพฒันาสังคมและสวสัดิการและองคก์รทุนสาํหรับเด็ก
แห่งสหประชาชาติ [3] ให้คาํนิยามไวว้่า ชาติพนัธ์ุ หมายถึง 
การสืบทอดทางสายโลหิต เช้ือชาติ ภาษา ความเช่ือ วิถีการ
ดาํรงชีวิต วฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยทัว่ไปใชค้าํว่า เผ่า เพ่ือแยกกลุ่ม
ชนท่ีแตกต่างอยา่งชดัเจนออกจากกนั 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ (Ethnic Groups)  ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดั
ราชบุรีมีทั้ งหมด 8 ชาติพนัธ์ุ ได้แก่ ไทยกะเหร่ียง ไท-ยวน 
ไทยมอญ ไทยลาวเวียง ไทยจีน ไทยทรงดาํ และ ไทยเขมรลาว
เดิม และท่ีสาํคญัแต่ละชาติพนัธ์ุจะมีวฒันธรรมและประเพณีท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง น้ีคือสีสันประดบัสังคมราชบุรี
ให้น่าอยู่อาศยั อีกทั้งเป็นเมืองตวัอย่างท่ีมีผูค้นอยู่คละปะปน
กนั และร้อยประสานบทบาทไดอ้ยา่งลงตวั [4] 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรม 
ชยนัต ์ วรรนธภูมิ [5]  กล่าววา่ วฒันธรรม หมายถึง แบบ

แผนพฤติกรรมในการดาํรงชีวิต อาจจะเป็นแบบแผนในการใช้
ทรัพยากร แบบแผนในการปรับตัวเข้ากับส่ิงเปล่ียนแปลง        
ท่ีคุกคามเข้ามาจากภายนอก เป็นกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดแบบ
ความสัมพนัธ์ในสังคม ระบบความเช่ือหรือค่านิยม 

เสถียร โกเศศ [1] กล่าวถึง วฒันธรรมอย่างน่าฟังว่า 
“วฒันธรรมตามความหมายของวิชามานุษยวิทยา ไดแ้ก่ ส่ิงอนั
เป็นวิถีชีวิตของสังคม คนในส่วนรวมของสังคมจะคิดอยา่งไร 
รู้สึกอยา่งไร มีความเช่ืออยา่งไร กแ็สดงออกใหป้รากฏเห็นเป็น
รูปภาษาประเพณี กิจการงาน การละเล่น การศาสนา เป็นตน้ 
ตลอดจนเป็นส่ิงต่างๆ ท่ีคนในส่วนรวมสร้างข้ึน เช่น  ส่ิงอนั

จาํเป็นแก่วิถีชีวิตและการครองชีพ มีเร่ืองปัจจัยส่ี เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้เป็นตน้ ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือท่ีสําแดงออก
ให้ปรากฏเป็นส่ิงต่างๆ แลว้ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาหลายชัว่คน       
มีการเพ่ิมเติมเสริมสร้างส่ิงใหม่ ปรับปรุงส่ิงเก่าใหเ้ขา้กนั น่ีคือ 
ความหมายของวฒันธรรม ” 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัประเพณี 
ดนยั ไชยโยธา [6] ประเพณี หมายถึง แบบความคิดความ

เช่ือ การกระทาํ ค่านิยม ทศันคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบ
แผนท่ีกระทาํในโอกาสต่างๆ ลกัษณะสําคญัของประเพณี คือ 
ส่ิงท่ีปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือ
การกระทาํท่ีไดสื้บต่อกนัมาและยงัมีอิทธิพลอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึง
เป็นท่ียอมรับของส่วนร่วม ส่ิงใดเม่ือประพฤติซํ้ าๆ กันอยู่
บ่อยๆ จนเป็นความเคยชินกเ็กิดเป็นนิสัยข้ึนมา  

บนัเทิง พาพิจิตร [7] ไดใ้ห้ความหมายของ ประเพณี คือ   
ส่ิงท่ีคนในสังคมส่วนร่วมสร้างข้ึนใหเ้ป็นมรดกท่ีผูเ้ป็นทายาท
จะตอ้งรับไวแ้ละปรับปรุงแกไ้ขไห้ดียิ่งๆ ข้ึนไปรวมทั้งมีการ
เผยแพร่แก่คนในสังคมอ่ืนดว้ย  

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัมลัตมิเีดยี 
ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ [8]  มลัติมีเดีย หมายถึง การนาํ

องค์ประกอบของส่ือชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน        
ซ่ึงประกอบด้วย ตัวอักษร(Text) ภาพน่ิง (Still Image) 
ภาพเค ล่ือนไหว  (Animation)   เ สียง  (Sound)  และวี ดีโอ 
(Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่ือ
ความหมายกับผู ้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์  และบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

2.5 การพฒันาระบบสารสนเทศ 
สุชาดา  กีระนันทน์  [9]  สรุปไว้ว่า  การพัฒนาระบบ

สารสนเทศในองคก์รนั้นเป็นส่ิงทา้ทายผูบ้ริหารเป็นอยา่งมาก 
การท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศข้ึนในหน่วยงานเป็นส่ิงท่ี
ผู ้บริหารและผู ้รับผิดชอบการพัฒนาระบบ  ต้องร่วมกัน
ตดัสินใจอย่างรอบคอบ เพราะการนาํระบบสารสนเทศมาใช้
อาจจะกระทบต่อกระบวนการดาํเนินงานและการบริหารท่ี
เป็นอยู ่หรืออาจจะมีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 

การพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นการสร้างระบบใหม่ หรือ
ปรับเปล่ียนระบบงานเดิมท่ีมีอยู่ โดยอาจนาํคอมพิวเตอร์มา
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ช่วยในการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพ่ือประมวลผลเรียบเรียงและ
จดัเก็บทาํให้ไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ ซ่ึงการท่ีจะทาํให้ระบบท่ี
ตอ้งการพฒันามีความเป็นไปไดสู้งสุดท่ีจะทาํไดส้าํเร็จและใช้
งานได้นานท่ีสุดนั้น จะตอ้งดาํเนินการตามวงจรการพฒันา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) [10] ดงัน้ี 

 1) เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) 
 2) ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
 3) การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 
 4) การออกแบบ (System Design) 
 5) พฒันาระบบ (System Development) 
 6) นาํมาใช้งานและการประเมินผล (System 

Implementation & evaluation) 
 7) บาํรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ธนพงศ์  จนัทรสุขสันต์ [11] ไดศึ้กษาการพฒันาระบบ

สารสนเทศประเพณีและวัฒนธรรมเชิงนามธรรมโดยใช้
ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ กรณีศึกษาวฒันธรรมไทย พบวา่ ฐานขอ้มูล
เชิงวตัถุสามารถใชจ้ดัเก็บ และบริหารจดัการสารสนเทศแบบ
นามธรรมไดเ้ป็นอย่างดี จากผลการประเมิน พบว่า ผูใ้ช้ใน
ระดบัต่างๆ พอใจในการใชง้านระบบตน้แบบท่ีพฒันาข้ึน 

สัจจา  ไกรศรรัตน์ [12] ไดศึ้กษาแนวทางการนาํวฒันธรรม   
8 ชาติพันธ์ุจังหวดัราชบุรีมาใช้เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
พบวา่ วฒันธรรมของ 8 ชาติพนัธ์ุในจงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัแบ่ง
วฒันธรรมออกเป็น 3 กลุ่มคือ วฒันธรรมท่ีเคยปรากฏในอดีต
มีการจดบนัทึกบอกต่อ แต่ปัจจุบนัไดเ้ลือนหายไปแลว้ กลุ่มท่ี
สองไดแ้ก่วฒันธรรมท่ียงัปรากฏอยู่ในปัจจุบนัแต่อาศยัวาระ 
หรือโอกาสพิเศษ ในการแสดงออก เช่น วฒันธรรมการแต่ง
กายท่ีมีการแต่งเฉพาะโอกาสพิเศษ ในช่วงเวลาปกติ จะแต่ง
กายตามสมัยนิยม หรือภาษาพูดท่ีจะมีการส่ือสารเฉพาะใน
กลุ่มผูสู้งอายุหรือ ญาติมิตร เป็นตน้ และวฒันธรรมท่ีมีการ
ผลิตซํ้ าสืบทอดมาถึงปัจจุบนั เช่น การบริโภคอาหารพ้ืนถ่ิน 
งานประเพณีสงกรานตม์อญ สงกรานตล์าวเวียง สงกรานตข์อง
ชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียง ประเพณีตรุษจีน สารทจีน หรืองาน
ประเพณีผกูแขนเรียกขวญัวนักินขา้วห่อของชาวไทยเช้ือสาย
กะเหร่ียงเป็นตน้ ประเพณีและวฒันธรรมท่ีมีการผลิตซํ้ า แสดง

ให้ เ ห็นว่ าว ัฒนธรรมและงานประ เพณี เห ล่า น้ี ได้ผ่ าน
กระบวนการเลือกสรรจากคนในชุมชนท่ีจะสืบสานสืบทอด 
จึงมีการผลิตซํ้ าให้คงอยู่ถึงแม้นว่า คุณค่า ความเช่ือ และ
ความหมายแฝงท่ีมีในอดีตจะเร่ิมมีการปรับเปล่ียนไปตามยุค
สมยั จึงกล่าวไดว้่า วฒันธรรมของ 8 ชาติพนัธ์ุจงัหวดัราชบุรี   
มีความคงอยูใ่นรูปของการปรับเปล่ียน และการผสมผสานทาง
วฒันธรรม 

3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 

ประชากร ได้แก่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัภาคประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และบุคคลทัว่ไปท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
และประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ห้ข้อมูลหลักจากภาคประชาชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ุ ท่ีอยู่ในจังหวัด
ราชบุรี จาํนวน  384 คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึง
มีอยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรม ดา้นประเพณี และดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูล   และ 2) แบบประเมินคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 
ประเด็น คือดา้นเน้ือหาและขอ้มูล ดา้นการออกแบบ และดา้น
การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและพฒันาระบบ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัญหาและขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสาร งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตอ้งการทราบถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึน จากนั้นผูว้ิจยัไดจ้ดัประชุมเสวนาเวทีชาวบา้นเพ่ือช้ีแจง
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมประเพณีกับ
ตวัแทนชาติพนัธ์ุ และตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความเป็นไปไดข้องระบบหลงัจากมี
การศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มีความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
ระบบ และดาํเนินลงพื้นท่ีเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก กบั สมาชิกกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุต่างๆ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
เชิงลึก มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรม ดา้นประเพณี และดา้น
การจดัเกบ็ขอ้มูล  
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3) ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดนาํมาสรุปและ
วิเคราะห์ความตอ้งการแลว้นาํมาเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล 
(DFD) ของระบบสารสนเทศมลัติมีเดียออนไลน์ 

4) ผูว้ิจัยทาํการออกแบบระบบสารสนเทศมลัติมีเดีย
ออนไลน์ ซ่ึงมีการออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบส่วน
แสดงผล และการออกแบบส่วนนาํขอ้มูลเขา้ 

5) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพฒันาระบบเขียนโปรแกรมตามท่ี
ไดว้เิคราะห์และออกแบบไว ้และทาํการทดสอบระบบ 

 6) นําระบบท่ีพฒันาเสร็จแล้วไปประเมินคุณภาพโดย       
ผู ้เ ช่ียวชาญ  เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูล  การ
ออกแบบ และการนาํไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข
ระบบอีกคร้ังแลว้นาํไปติดตั้งใชง้านจริง 

7) บาํรุงรักษาระบบหลงัจากมีการใชง้านจริง และมีการ
แก้ไขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผลการดาํเนินงาน 
จากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถอธิบายผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการเกบ็รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณีของทั้งหมด 8 ชาติพันธ์ุ ไดแ้ก่ ไทย
กะเหร่ียง ไทยทรงดาํ ไทยมอญ ไทยลาวเวียง ไทยเขมรลาวเดิม 
ไทยจีน ไท-ยวน และไทยพ้ืนถ่ิน มีขอบเขตการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1  แสดงรายละเอียดของหวัขอ้ท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่อยู่ในอาํเภอโพธาราม คิดเป็นร้อยละ 18 ซ่ึงเป็นตวัแทน
ชาติพนัธ์ุละ 48 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 31.30 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.10 
สถานะทางสังคมส่วนใหญ่เป็นแกนนาํกลุ่มชาติพนัธ์ุ คิดเป็น
ร้อยละ 48.70 และ ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นวฒันธรรม 
และประเพณี ของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดราชบุรี พบว่า 
วฒันธรรม ส่วนใหญ่ยงัคงหลงเหลืออยู่ อย่างเช่น ภาษายงัคง
ใช้ส่ือสารกนัในกลุ่มผูสู้งอายุ ญาติมิตร ส่วนท่ีอยู่อาศยัแบบ
ดงัเดิมยงัมีให้เห็นอยู่ อย่างเช่น บา้นของชาวกะเหร่ียง  ส่วน
การแต่งกายยงัคงมีให้เห็นและมีลกัษณะโดดเด่นตามกลุ่มชาติ
พนัธ์ุมีการสวมใส่ในวาระโอกาสพิเศษ หรือวนัสาํคญัๆ   และ
ในส่วนของประเพณี อยา่งเช่น การเกิด การตาย การบวช และ
การแต่งงาน ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีเป็นวิถีแบบดั้ งเดิมกาํลงัจะเลือน
หายไปเพราะมีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั ประเพณีท่ีเป็น
จุดเด่นก็คือความเช่ือและศาสนาท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละชาติพันธ์ุ เช่น ประเพณีกินข้าวหอของชาวไทย
กะเหร่ียง ซ่ึงยงัคงอนุรักษ์ไว ้เป็นตน้ และขอ้มูลส่วนใหญ่จะ
ในรูปของเอกสาร/หนงัส่ือ/ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  

4.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดียออนไลน์ 
พบวา่ ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นวฒันธรรมประเพณี 
ของทั้ง 8 ชาติพนัธ์ุ มีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบมลัติมีเดีย 
ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพ เสียง และวิดีโอมีรูปแบบท่ีใช้
งานง่ายและมีเมนูแยกในแต่ละชาติพนัธ์ุ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 
ส่วน  คือส่วนผู ้ดูแลระบบและตัวแทนแกนนําชาติพันธ์ุ 
สามารถ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไดต้ลอดเวลา ส่วนผูใ้ช้สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล และสามารถ
แสดงความคิดเห็นได ้ดงัภาพท่ี 2 

                
 

ภาพที่ 2  แสดงผลการพฒันาระบบสารสนเทศ 

กลุ่มชาตพินัธ์ุ 

วฒันธรรม 
- ภาษา 
- การแต่งกาย 
- ท่ีอยูอ่าศยั 
- การละเล่น 

 

ประเพณ ี
- การเกิด 
- การตาย 
- การบวช 
- การแต่งงาน 
- ความเช่ือ/ศาสนา 
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4.3 ผลการประเมินคุณภาพ ของระบบสารสนเทศ
มัลติมีเดียออนไลน์ โดยผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 11 ท่าน พบว่า 
ระบบโดยรวมมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี (   = 4.47, S.D = 0.58)
ซ่ึงมีทั้งหมด  3 ดา้นคือ ดา้นเน้ือหาและขอ้มูล มีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดี  ดา้นการออกแบบระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก
และดา้นการนําไปใช้ประโยชน์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินคุณภาพของระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน 

X  ..DS  
ระดบั
คุณภาพ 

ดา้นเน้ือหาและขอ้มูล 4.43 0.57 ดี 
ดา้นการออกแบบระบบ 4.50 0.60 ดีมาก 
ดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน์ 4.47 0.58 ดี 
ภาพรวม 4.47 0.58 ด ี

5. บทสรุป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมี เดียออนไลน์ด้าน
วฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดัราชบุรี  เพ่ือ
เก็บรวบรวม ขอ้มูลทางดา้นวฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชาติ
พันธ์ุในจังหวัดราชบุรี  และเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
มัลติมี เ ดียออนไลน์  เ พ่ือให้สารสนเทศอยู่ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ทนัสมยัและน่าสนใจ คงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน อนุรักษ์ไวเ้พ่ือให้ลูกๆ หลานๆ เยาวชนรุ่นหลัง มี
แหล่งเรียนรู้ และมีช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆในทอ้งถ่ิน ท่ีทนัสมยัสัมพนัธ์สถานการณ์และเทคโนโลยี
ท่ีมีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและระบบสารสนเทศมลัติมีเดีย
ออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึน มีการนําเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจด้วย
รูปแบบมลัติมีเดียซ่ึงผสมผสาน ทั้งขอ้ความ ภาพ เสียง และ
วิดีโอไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงผูดู้แลระบบและตวัแทนแกนนาํแต่ละ
ชาติพนัธ์ุยงัมีส่วนร่วมในการเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลผ่านระบบ
ไดต้ลอดเวลา ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ
มลัติมีเดียออนไลน์โดยผูเ้ช่ียวชาญ อยู่ในระดบัดี แต่หลงัจาก
พฒันาระบบโดยท่ีคนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมทาํใหไ้ดร้ะบบท่ี
มีการนาํเสนอขอ้มูลตรงตามความตอ้งการและคนในชุมชม

ตระหนักถึงความสําคญัของขอ้มูลมากยิ่งข้ึน และเห็นคุณค่า
ของการเก็บรักษาขอ้มูลเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ขอ้มูลไปยงั
ลกูหลาน แต่กมี็ปัญหาอยูบ่า้งในเร่ืองของการออกแบบระบบท่ี
จะตอ้งเนน้การใชง้านท่ีง่ายไม่ยุง่ยากมีความสะดวกไม่ซบัซอ้น
ในการเขา้ถึงและการจดัการขอ้มูล 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์สองประการได้แก่ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวัดน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ และ 2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลการ
ท่องเท่ียวจังหวัดน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ นักท่องเท่ียวท่ีชอบ หรือมีความนิยมท่องเท่ียวด้วย

วิธีการหาข้อมูลผ่านทางเวบ็ไซต์ก่อนออกท่องเท่ียว คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sample) 
จาํนวนท้ังส้ิน  356 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวัดน่าน บนอุปกรณ์
มือถือ และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบฐานข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวัดน่าน ได้ดาํเนินการ
เกบ็ข้อมลู และนาํมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้

  1.  การตรวจสอบความเหมาะสมองค์ประกอบต้นแบบระบบฐานข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวัดน่านสาํหรับอุปกรณ์มือถือ 
ผลการตรวจสอบพบว่าระบบมีความเหมาะสมระดับมาก 

2.  การทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวัดน่านสําหรับอุปกรณ์มือถือ ผลการทดสอบพบว่าระบบ
ฐานข้อมลูใช้งานได้ในระดับดี 

 3.  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อ โปรแกรมระบบฐานข้อมลูการท่องเท่ียวจังหวัดน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก 

คาํสําคญั:  ระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวสาํหรับอุปกรณ์มือถือ 

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 

การพฒันาระบบฐานข้อมูลการท่องเทีย่วจงัหวดัน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถอื   
The development of database system for tourism of  Nan province  

on mobile devices. 
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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. 

 Keyword: database system for tourism on mobile devices. 

1.  บทนํา 
      จังหวัดน่านมีลักษณะทางภูมิประเทศมีความอุดม

สมบูรณ์มากพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าของจงัหวดัน่านกระจดักระจาย
อยู่ตามหุบเขาในอาํเภอต่างๆชุมชนตามท่ีราบลุ่มเหล่าน้ีจะใช้
ระบบการทดนํ้ าท้องถ่ินใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรนํ้ าเพื่อการเกษตรทุกปี แม่นํ้ าท่ีเป็นเสมือนเส้นเลือด
ของชาวน่าน มีความเก่ียวดองกนัดว้ยศรัทธาในพุทธศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีร่วมกนัทาํให้ชาวน่านมีเครือข่ายชุมชน
ท่ีเขม้แขง็เรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัความเปล่ียนแปลง แต่ยงัคงตระหนกั
ถึงความเป็นตวัเองอยูเ่สมออนัจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว เพราะเป็นจังหวดัท่ีทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ 
วฒันธรรม และประเพณีมายาวนาน ควรไดรั้บการเผยแพร่สู่
สังคมโลก   

      ปัจจุบนัคุณค่าทางศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาของจงัหวดัน่าน ยงัไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ และให้
ขอ้มูลกบันักท่องเท่ียวเท่าควร ทางคณะผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์และให้
ขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียว หรือบุคคลทัว่ไป  เน่ืองจากลกัษณะภูมิ
ประเทศของจงัหวดัน่าน และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเครือข่าย
การส่ือสารยงัไม่เอ้ืออาํนวยในการเช่ือมต่อผา่นอินเตอร์เน็ต จึง
ได้มีแนวความคิดท่ีพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเท่ียว

จงัหวดัน่านสําหรับอุปกรณ์มือถือ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
ท่องเ ท่ียวจังหวัดน่าน  และให้ข้อมูลในการท่องเ ท่ียวแก่
นักท่องเท่ียวซ่ึงจะสามารถเพ่ิมความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว
และบุคคลทัว่ไปได ้

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูลการ

ท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ 
2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช ้ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล

การท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ 

3.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
     วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 

Cycle : SDLC Model) 
 โอภาส  เอ่ียมสิริวงค ์( 2548 : 50 - 57) กล่าววา่  วงจร

การพฒันาระบบ ( System Development Life Cycle) ทั้งหลาย
มีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกนัตั้งแต่เกิดจนตาย วงจรน้ีจะเป็นขั้นตอน
ท่ีเป็นลาํดบัตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบงานท่ีใชง้าน
ได  ้ซ่ึงนักวิเคราะห์ระบบตอ้งทาํความเขา้ใจให้ดีว่าในแต่ละ
ขั้นตอนจะตอ้งทาํอย่างไร และทาํอย่างไร ขั้นตอนการพฒันา
ระบบมีอยูด่ว้ยกนั 7 ขั้นดว้ยกนัดงัน้ี  

 1.  เขา้ใจปัญหา (Requirements) ระบบสารสนเทศท่ี
เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูบ้ริหารหรือผูใ้ชต้ระหนกัวา่ตอ้งการระบบ
สารสนเทศหรือระบบจดัการเดิมไดแ้ก่ ระบบการจดัเก็บขอ้มูล
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เอกสารในตูเ้อกสารไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการในปัจจุบนัได ้ตวัอยา่งเช่น บริษทัขยายตวัออกมี
หน่วยงานสินคา้ หรือสํานักงานเพ่ิมมากข้ึน ระบบเดิมไม่ได้
ครอบคลุมถึงการขยายตวับริษทัดงันั้นระบบเติมควรท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ข 

 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปไดคื้อ  การกาํหนดว่า
ปัญหาคืออะไร  และตัดสินใจ  ว่า  การพัฒนาสร้างระบบ
สารสนเทศ  หรือการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไป
ไดห้รือไม่โดยท่ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  

 3.  การวิเคราะห์(Analysis)  เม่ือผ่านขั้นตอน
การศึกษาความเป็นไปไดแ้ลว้  ก็เร่ิมเขา้สู่การวิเคราะห์ระบบ  
การวิเคราะห์ระบบเร่ิมตั้งแต่ศึกษาระบบการทาํงานของธุรกิจ
นั้น  ในกรณีท่ีระบบท่ีเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่
แลว้  จะตอ้งทาํงานอยา่งไร  เพราะวา่เป็นการยากท่ีจะออกแบบ
ระบบใหม่โดยท่ีไม่ทราบวา้ระบบเดิมทาํงาน 

 4. การออกแบบ (Design) นกัวิเคราะห์ระบบจะนาํ
แผนภาพต่างๆ ท่ีเขียนในขั้นตอนการวิเคราะห์ มาแปลงเป็น
แผนภาพลาํดบัขั้น เพ่ือใหเ้ห็นภาพท่ีแน่นอนของโปรแกรมวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  และโปรแกรมอะไรบา้งท่ีตอ้งเขียน
ในระบบ หลงัจากนั้นกเ็ร่ิมตดัสินใจวา่ควรจะจดัการโครงสร้าง
ของโปรแกรมอยา่งไร  การเช่ือมโยงระหวา่งโปรแกรมควรทาํ
อยา่งไร  ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบตอ้งการว่า  จะตอ้งทาํ
อยา่งไร  (What)  แต่ในขั้นตอนการออกแบบตอ้งรู้ว่า  จะตอ้ง
ทาํอยา่งไร  (How)   

 5. การพฒันาระบบ (Construction) ในขั้นตอนน้ี
โปรแกรมเมอร์จะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า  ทาํงาน
ถูกตอ้งหรือไม่  ตอ้งมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริงท่ีเลือกแลว้  ถา้
ทุกอยา่งเรียบร้อย  เราจะไดโ้ปรแกรมท่ีพร้อมท่ีจะนาํไปใชง้าน
ได้จริงต่อไป  หลังจากนั้ นต้องเตรียมคู่มือการใช้งานและ
ฝึกอบรมผูใ้ชง้านจริงของระบบ 

 6. การปรับเปล่ียน (Conversion) ขั้นตอนน้ีบริษทันาํ
ระบบใหม่มาใชแ้ทนของเก่าภายใตก้ารดูแลของนักวิเคราะห์
ระบบการป้อนขอ้มูลตอ้งทาํให้เสร็จเรียบร้อย  และในท่ีสุด
บริษทัเร่ิมตน้ใชง้านระบบใหม่ การนาํระบบเขา้มาควรจะทาํ

อยา่งค่อยเป็นค่อยไปทีละนอ้ย  ท่ีดีท่ีสุดคือ ใชร้ะบบใหม่ควบคู่
กนัไปกบัระบบเก่าไปสักระยะหน่ึง โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนั
แลว้เปรียบเทียบผลลพัธ์ว่าตรงกนัหรือไม่ ถา้เรียบร้อยดีก็เอา
ระบบเก่าออกได ้และใชร้ะบบใหม่ต่อไปได ้ 

 7. บาํรุงรักษา (Maintenance) การบาํรุงรักษาไดแ้ก่ 
การแก้ไขโปรแกรมหลงัจากใช้งานแลว้ สาเหตุท่ีตอ้งแก้ไข
ระบบส่วนใหญ่มี 2 ขอ้ คือ ปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ
ธุรกิจเปล่ียนไป  จากสถิติของระบบท่ีพัฒนาแล้วทั้ งหมด
ประมาณ  40% ของค่าใช้จ่ายใช้ในการแก้ไขโปรแกรม 
เน่ืองจากมี “ Bug” ดงันั้นนกัวิเคราะห์ระบบควรใหค้วามสาํคญั
กบัการบาํรุงรักษา ซ่ึงปกติจะคิดวา่ไม่มีความสาํคญัมากนกั 

 จากท่ีกล่าวมา ในการออกแบบพฒันาระบบ รูปแบบ
ของวงจรการพฒันาระบบท่ีนิยมใช้กนัโดยทัว่ไปคือ System 
Development Life Cycle : SDLC  ผูว้ิจยันาํมาเป็นแนวทางใน
การพฒันาร ซ่ึงรูปแบบน้ีจะมีขอ้ดีคือ มีวิธีการดาํเนินการ
เป็นไปตามลาํดับขั้นตอนไปเร่ือยๆ และในขณะเดียวกันก็
สามารถวนกลบัมาตรวจสอบ แกไ้ข ในขั้นตอนก่อนหนา้ไดอี้ก 
เพ่ือเป็นการยืนยนัถึงความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ชง้านจริงๆ แสดงดงัขา้งล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1  SDLC Model  วงจรการพฒันาระบบ 

 4. วธีิดาํเนินการวจิัย 

     4.1  ประชากร   
 ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   นกัท่องเท่ียวท่ีชอบ 

หรือมีความนิยมท่องเท่ียวดว้ยวิธีการหาขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต์
ก่อนออกท่องเท่ียว คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีสุ่มตวัอยา่งตาม
สะดวก (Convenience Sample) โดยการนาํแบบสอบถามลิงค์

Requirements 
Feasibility Study 

Analysis 
Design 

Construction 

Conversion 

Maintenance 
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ไวบ้นเว็บไซต์ฐานข้อมูลการท่องเท่ียว จังหวดัน่าน เม่ือมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซต ์แลว้ขอความอนุเคราะห์ให้
นกัท่องเท่ียว  ตอบแบบสอบถามดงักล่าว รวมทั้งส้ิน  356 คน 

4.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
  4.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การทดลองสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ ระบบฐานข้อมูลการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

ภาพที ่2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของโปรแกรม 

             ฐานขอ้มูล 

จากภาพท่ี 2 จะพบว่าการสร้างระบบฐานขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวจังหวดัน่านบนอุปกรณ์เคร่ืองมือถือ มีทั้ งหมด 6 
ขั้ นตอน  โดยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle) เป็นแนวคิดในการพฒันา 
และใช ้JDK , SQLite  เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง Publish เป็น 
Application โดย eclipse J2EE สาํหรับการหาประสิทธิภาพ
ผูว้ิจยัดาํเนินการ 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของระบบฐานขอ้มูล 2) ทาํการทดสอบ
ความสมบูรณ์ในการทาํงานของระบบ ทั้งน้ีเพ่ือหาขอ้ผิดพลาด
ต่างๆของโปรแกรมทาํโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกไวส้าํหรับ
ทดสอบการทาํงานของระบบฐานขอ้มูลเป็นผูท้ดสอบและ 3) 
นําไปทดลองใช้กับผู ้ใช้จ ริง ซ่ึงได้แก่  ผู ้ดูแลระบบ  และ
นกัท่องเท่ียวจากนั้นให้ทาํแบบสอบถามเพ่ือวดัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบการจดัการฐานขอ้มูลดงักล่าว แลว้ผลการ

ประเมินทั้ ง 3 ดา้นมาเทียบกบัค่าเฉล่ียของเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว ้

4.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวม คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบระบบฐานขอ้มูล 2) 
แบบทดสอบการทาํงานของระบบฐานขอ้มูล และ 3) แบบสอบ 
ถามศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียว
จงัหวดัน่าน  

4.2.3  การรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มูล
โดยเ ร่ิมจากการช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้แก่ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม แลว้ให้ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียว
ท่ีเขา้มาใช ้Application ตอบแบบสอบถามบนเวบ็ไซต ์จากนั้น
จึงนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์  

4.2.4  การจดัทาํกบัขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั 
นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยคาํนวณดว้ยโปรแกรม
สําเร็จรูป จากสูตรต่างๆ ทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติมี
รายละเอียดดงัน้ี 

    1)  การสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบ
ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ โดย
ใชส้ถิติเพ่ือหา ค่าเฉล่ีย  ( X)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   

2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผูใ้ช ้ท่ีมีต่อระบบ
ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ โดย
ใช้สถิติเพ่ือหาค่า ค่าเฉล่ีย  ( X)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)   

5.  ผลการวจิัย  

     การพฒันาระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจังหวดัน่าน
สําหรับอุปกรณ์มือถือ ผลการวิจัย สรุปได้ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
5.1  ผลการสร้างระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน

สาํหรับอุปกรณ์มือถือ สรุปไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
      5.1.1  ผลการตรวจสอบความเหมาะสม

องคป์ระกอบตน้แบบของระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดั
น่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือโดยรวมของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   ( X = 4.37 , S.D. = 0.61)    
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 5.1.2  ผลการทดสอบการใชง้านตน้แบบระบบ
ฐานข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวดัน่าน สําหรับอุปกรณ์มือถือ
โดยรวมของผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ใชง้านไดใ้นระดบัดี ( X= 4.31 , 
S.D. = 0.54) 
5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อโปรแกรม

ระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียว จังหวดัน่าน สําหรับอุปกรณ์ 
มือถือโดยรวมพบวา่ พึงพอใจระดบัดี  ( X= 4.30 , S.D. = 0.65 ) 
5.3  ภาพตวัอยา่ง  ระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดั

น่านสาํหรับอุปกรณ์มือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3 ระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวบนมือถือ 

6.   การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยัท่ีพบ ผูศึ้กษาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
6.1  จากการสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบ

ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ คร้ัง

น้ี ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบตน้แบบ
ระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ระบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเป็นอาจเป็นเพราะว่า ระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียว
จังหวัดน่าน ท่ีพัฒนาข้ึนมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงในปัจจุบัน  นั่นคือ 
โปรแกรมมีระบบอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูล 
สารสนเทศของทุกหน่วยงานในจงัหวดัน่าน โดยผูใ้ชพิ้มพค์าํ
สําคัญท่ีต้องการค้นหาเช่น แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก ของฝาก 
วฒันธรรม หรือประเพณีสําคญัๆของจงัหวดัน่าน โปรแกรมก็
จะแสดงรายละเ อียดสารสนเทศท่ีต้องการมาให้พร้อม
ภาพประกอบ  นอกจากน้ีแล้วยงัสามารถบอกรายละเอียด
เก่ียวกับการเดินทาง มีแผนท่ีแสดงตาํแหน่งของสถานท่ีพกั 
แหล่งท่องเท่ียวและร้านอาหารให้ดว้ย ช่วยให้นักท่องเท่ียวมี
ค ว ามสะดวก ในก า ร ใช้ ง าน  โปรแกรม น้ีทํา ง านบน
ระบบปฏิบติัการ Android ทั้งบนสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต ผูใ้ช้
สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ จาก 
Play Store บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีทุกยีห่อ้ท่ีใชร้ะบบการ Android 
6.2  ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช ้ท่ีมีต่อระบบฐานขอ้มูล

การท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สาํหรับอุปกรณ์มือถือ โดยรวมพบวา่ 
ผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า 
โปรแกรมระบบมีความสะดวก รวดเร็ว ใชง้านง่าย ใชท่ี้ไหน 
เม่ือไร กส็ามารถกระทาํได ้  เพียงใชน้ิ้วเคาะ และสไลดจ์อภาพ
เล่ือนไปเล่ือนมา กจ็ะพบกบัสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ และการ
แสดงเน้ือหาจะมีภาพประกอบสวยงาม บางสถานท่ีท่องเท่ียว
บางแห่งมีภาพวดีิโอประกอบทาํใหน่้าสนใจยิง่นกั นกัท่องเท่ียว
ตอ้งการท่ีจะไปเท่ียวและร่วมกิจกรรมในพิธีกรรมต่างๆตาม
ประเพณีและวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมาชา้นานของชาวจงัหวดั
น่าน และท่ีทาํคญัคือเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่าย ติดตั้ งบนมือถือจึงมีความสะดวกในการพกพาไป
ไหนกไ็ดทุ้กท่ี เปิดดู เปิดอ่านเม่ือไรกไ็ด ้

7.  สรุป 
ระบบฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน สําหรับอุปกรณ์

มือถือ สามารถทาํงานบนอุปกรณ์ท่ีติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
Android ควรมี CPU ควรทาํงานดว้ยความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 500 
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MHz มีหน่วยความจาํในตวัอย่างน้อย 1 GB และจอภาพ
ระบบสัมพัสแบบมัลติทัช  จะทําให้สามารถใช้ร่วมกับ
โปรแกรมน้ีไดเ้ป็นอย่างดี โปรแกรมน้ีจะมีคุณสมบติัในการ
จดัเก็บสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ของ
ฝาก ของท่ีระลึก โรงแรม ท่ีพกั และแหล่งจําหน่ายอาหาร
อร่อยๆในจังหวดัน่านซ่ึงดาํเนินการโดยผูดู้แลระบบ เพ่ือให้
นักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาสืบค้น หาข้อมูลเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือหรือเท็บเลตได้
อยา่งสะดวกไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

 ส่วนวิธีการติดตั้ง  ให้ผูใ้ช้ใชป้ลายน้ิวแตะ Icon  Play 
Store บนโทรศพัทมื์อถือ 1 คร้ังแลว้แตะปุ่ม คน้หา พิมพค์าํวา่ 
NAN แตะปุ่มคน้หาบนแป้นพิมพ ์แลว้ใชน้ิ้วสไลด์จอภาพลง
ล่าง เพ่ือหาโปรแกรม สังเกตง่ายๆจากไอคอนของโปรแกรมมี
รูปร่างเป็นเจดีย ์มีคาํกาํกบัอยูว่า่ เสนห์เมืองน่าน เม่ือพบแลว้ให้
ใช้น้ิวแตะไอคอน โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดและขอ้มูล
ต่างๆปรากฎข้ึนมา  จากนั้ นให้แตะปุ่มติดตั้ ง  เ พ่ือติดตั้ ง
โปรแกรมรอสักครู่จนกวา่จะติดตั้งโปรแกรมเสร็จ แลว้ใหแ้ตะ
ปุ่มเปิดโปรแกรมหลงัจากนั้นกใ็ชโ้ปรแกรมไดต้ามสะดวก 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา  มีวัตถปุระสงค์เพ่ือ 1)  ออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน  2) พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  และ 3) ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  วิธีดาํเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  คือ 1) การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน    2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  ตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC และ  3)  การประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  ผู้ เช่ียวชาญด้าน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ด้านการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน  และด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  จาํนวน  12 ท่าน 
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสภาพ ปัญหา และความต้องการของระบบ   ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  และแบบประเมินคุณภาพของระบบ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจัย  พบว่า   

1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  ประกอบด้วย 4 โมดูลหลัก คือ 1) โมดูลผสาน
ระบบฐานข้อมูล  SMIS  2) โมดูลสาํรวจพิกัด Latitude และ Longitude  3) โมดูลรายงานพิกัด Latitude และ Longitude และ 

4)  โมดูลจัดกลุ่ม พิกัด Latitude และ Longitude  

2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D. 
= 0.65)    

คาํสําคญั: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  โมบายแอพพลิเคชนั  ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารสถานศึกษา   

การพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลเิคชัน  

Development of School Global Positioning System on Mobile Application 

ณพงศ์  วรรณพิรุณ  และปณิตา  วรรณพิรุณ  

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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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 

form, the SchoolGPS, and the performance evaluation of the SchoolGPS form. Data were analyzed by using the statistic 

of Arithmetic Mean, Standard Deviation, and content analysis.   

The research findings were as:  

1. The School Global Positioning System on Mobile Application consisted of 4 Modules were 1) Integrating Module, 

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)    
Keywords: Global Positioning System, Mobile Application, School Management Information System 
 

1. บทนํา 
ความเจ ริญก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยี ต่ าง  ๆ  ท่ี มี

พฒันาการอยา่งต่อเน่ืองและนบัวนัจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมมากข้ึน และประเทศไทยกาํลงั
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ประเทศสามารถทําได้หลายรูปแบบ   ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) เป็น
กระบวนการทาํงานเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) ท่ี
แสดงในรูปแบบของภาพ  แผนท่ี  ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดย
การกาํหนดขอ้มูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอ้มูล 
(Database)  การเช่ือมโยงขอ้มูลทั้งสองประเภทเขา้ดว้ยกนั จะ
ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถท่ีจะแสดงขอ้มูลทั้งสองประเภทไดพ้ร้อมๆ 
กนั  รวมถึงการเช่ือมโยงกบัระบบสารสนเทศท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัตาํแหน่งในเชิงพ้ืนท่ี  และสามารถแปลความหมายเช่ือมโยง
กบัสภาพภูมิศาสตร์อ่ืนๆ สภาพทอ้งท่ี สภาพการทาํงานของ
ระบบสัมพนัธ์กบัสัดส่วนระยะทางและพื้นท่ีจริงบนแผนท่ีจริง
ได ้[1] 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภมิูศาสตร์ดา้นการศึกษา (GIS) ในรูปแบบของเวบ็เอพพลิเคชัน่
เขา้ถึงไดจ้าก http://203.146.15.174/moegisโดยมีความสามารถ
ในการคน้หาสถานศึกษา โรงเรียนดีเด่น สถิติขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
และคะแนน O-net  โดยเช่ือมโยงขอ้มูลกบั google map [2] 

กระทรวงศึกษาธิการ ดาํเนินโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย (One Tablet Per Child) โดยจดัหาเคร่ืองแท็บ
เลต็พีซีใหแ้ก่โรงเรียน โดยเร่ิมทดลองดาํเนินการในโรงเรียนนาํ
ร่องสาํหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 
ควบคู่กบัการเร่งพฒันาเน้ือหาท่ีเหมาะสม ตามหลกัสูตรบรรจุ
ลงในแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งจดัทาํระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐาน การให้บริการในสถานศึกษาท่ีกาํหนด โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย [3] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคล่ือนท่ี 
โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมีมากข้ึน การ
พัฒนาโมบายแอปพลิ เคชันสาหรับระบบอุปกรณ์ ท่ีใช้
ระบบปฏิบติัการ iOS และระบบปฏิบติัการ Android เป็นการ
เพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงสารสนเทศ  [4] จากการศึกษาความ
ตอ้งการในการใช้ระบบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ว่า  
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การพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผา่น
โมบายแอพพลิเคชนัช่วยใหโ้รงเรียนสามารถรายงานและแกไ้ข
ค่าพิกดัไดส้ะดวกข้ึน  ช่วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ
เอกสารและการเดินทาง ตลอดจนสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ไดรั้บขอ้มูลท่ีรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บ
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสั งกัดได้อย่า ง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบาย
แอพพลิเคชนั  ใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 

2.  วตัถุประสงค์การวจิัย 

2.1 เพ่ือออกแบบระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ของ
สถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั   

2.2  เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ของ
สถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั   

2.3  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทาง
ภมิูศาสตร์ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั 

3.  สมตฐิานการวจิัย 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโม

บายแอพพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก
ข้ึนไป 

 4.  ขอบเขตงานวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ   ผู ้เ ช่ียวชาญด้านระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ดา้นการพฒันาโมบายแอพพลิเคชนั  
ดา้นระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ดา้นการพฒันาโมบายแอพพลิเคชนั  
ดา้นระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  จาํนวน  12 ท่าน ไดจ้าก
การเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในด้านท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 5 ปี หรือผลงานวชิาการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

4.2  ตวัแปรในการวจิัย 
ตัวแปรอิสระ คือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ

สถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  
ตวัแปรตาม คือ  ประสิทธิภาพของระบบ 

4.3 ระบบปฏิบัติการ 
การพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษา

ผ่านโมบายแอพพลิเคชนัน้ี  พฒันาบนระบบปฏิบติัการแบบ
เปิด Android เน่ืองจากแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีโรงเรียนไดรั้บ
ใชร้ะบบปฏิบติัการ Android 

5.  กรอบแนวคิดการวจิัย 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  

6.  วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา  แบ่งการดําเนินการ
ออกเป็น 3 ระยะ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ดงัน้ี   

6.1 ระยะท่ี 1  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบสารสนเทศ
ทางภมิูศาสตร์ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั        

6.1.1  สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
กาํหนดกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
สถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  

6.1.2   ศึกษาสภาพการดาํเนินงาน  และปัญหาการ
สาํรวจสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในสังกดั   

6.1.3  ศึกษาความตอ้งการในการใชร้ะบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชนัของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีฯ โดยการสัมภาษณ์ครู  บุคลากรทางการ

กระบวนการพฒันาระบบ 
(SDLC) 

โมบายแอพพลเิคชัน 

ระบบสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศ
สถานศึกษา 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษา 

ผ่านโมบายแอพพลเิคชัน  
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ศึกษาของโรง เ รี ยน   และผู ้ป ฏิบัติ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 

6.1.4  สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพ่ือกาํหนด
กรอบแนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั        

6.2   ระยะท่ี 2  การพฒันาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์
ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  

พฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผา่น
โมบายแอพพลิเคชนั  ตามกระบวนการพฒันาระบบ ( System 
Development Life Cycle: SDLC) 7 ขั้นตอน  ดงัน้ี  [5]   

6.2.1  เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) 
6.2.2  การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
6.2.3  การวเิคราะห์ (Analysis) 
6.2.4  การออกแบบ (Design) 
6.2.5  การพฒันาระบบ (Construction) 
6.2.6 การปรับเปล่ียน (Conversion) 
6.2.7 การบาํรุงรักษา (Maintenance) 

6.3  ระยะท่ี 3  การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศทางภู มิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบาย 
แอพลิเคชนั  

ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ดา้นการพฒันาโมบายแอพ
พลิเคชนั  และดา้นระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  จาํนวน  
12 ท่ าน  ได้จ ากการ เ ลือกแบบ เจ าะจง   โดย เ ป็นผู ้ ท่ี มี
ประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 5 ปี หรือผลงาน
วชิาการในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ในก ารประ เ มิ น  คื อ  แบบประ เ มิน
ประสิทธิภาพของระบบ  ประกอบดว้ยการประเมิน  4  ดา้น  
คือ  

1) ดา้นความสามารถในการทาํงานของระบบ (Function 
Requirement Test)  เป็นการประเมินความสามารถของระบบ
วา่ตรงตามความตอ้งการในระดบัใด 

2) ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ (Function 
Test) เป็นการประเมินความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบวา่
สามารถทาํงานตามหนา้ท่ีในระดบัใด 
3) ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability 

Test) เป็นการประเมินลกัษณะการใชง้านของระบบวา่มีความ
สะดวก ยาก- ง่ายต่อการใชง้านในระดบัใด 
4) ดา้นประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test)  เป็น

การประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความ
ตอ้งการในระดบัใด 

วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

7.  ผลการวจิัย 

7.1  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโม
บายแอพพลเิคชัน (SchoolGPS) 
7.1.1  ลกัษณะการทาํงาน SchoolGPS 
School Global Positioning System (SchoolGPS) เป็น 

โมบายแอพพลิเคชนัสาํหรับการสาํรวจค่าพิดกดั Latitude และ
Longtitude ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี  คือ  โทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ระบบปฏิบติัการ Android  เวอร์ชัน่ 2.2 ข้ึนไป   

7.1.2  ขอ้กาํหนดในการใช ้SchoolGPS 

SchoolGPS รองรับระบบปฏิบติัการ Android  เวอร์ชัน่ 
2.2 ข้ึนไป  และติดต่อกบัฐานขอ้มูลของสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใชร้หสัสมิท 
(SMIS)  เป็นตวัจาํแนกโรงเรียนท่ีรายงานขอ้มูล 

7.1.3  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษา
ผา่นโมบายแอพพลิเคชนั (SchoolGPS) 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่าน
โมบายแอพพลิเคชนั   ประกอบดว้ย 4 โมดูล ดงัน้ี 

7.1.3.1 โมดูลผสานระบบฐานขอ้มูล  SMIS  
(Integrating Module) 

7.1.3.2  โมดูลสาํรวจพิกดั Latitude และ Longitude 
(Surveying Module) 
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7.1.3.3  โมดูลรายงานพิกดั Latitude และ Longtitude 
(Reporting Module) 

7.1.3.4  โมดูลจดักลุ่ม พิกดั Latitude และ Longtitude 
(Clustering module) 

การทํางานของสํารวจสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
สถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  แสดงดงัภาพท่ี 2-5  ดงัน้ี

 
ภาพที ่2 : กระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั 

 

 
ภาพที่ 3 : หนา้จอเม่ือเปิดใชแ้อพพลิเคชนั SchoolGPS 

 
ภาพที่ 4 : หนา้จอรายงานผลการส่งค่าพิดกดั Latitude และ

Longtitude ของโรงเรียนสาํเร็จ 

 
ภาพที่ 5 : หนา้จอแจง้ Error เม่ือกรอก ID SMIS ไม่ถกูตอ้ง 

 

7.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลเิคชัน  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนั  
รายการประเมนิ  S.D. ประสิทธิภา

พ 

1. ความสามารถในการทาํงาน
ของระบบ  

4.42 0.79 มาก 

2. ความถูกตอ้งในการทาํงาน 
ของระบบ  

4.58 0.67 มากท่ีสุด 

3. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานระบบ  

4.50 0.67 มาก 

4. ประสิทธิภาพของระบบ  4.33 0.49 มาก 
รวม 4.46 0.65 มาก 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพ
พลิเคชันโดยผู ้เ ช่ียวชาญ   12 ท่าน    พบว่า  ระบบสํารวจ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน  มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.46, S.D. = 0.65)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่ า  ด้านความถูกต้อ งในการทํา ง านของระบบ   มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  (  = 4.58, S.D. = 0.67) รองลงมา
ได้แก่  ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ (  = 
4.50, S.D. = 0.67)  และดา้นความสามารถในการทาํงานของ
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ระบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบัดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ 
(  = 4.42, S.D. = 0.79) ตามลาํดบั  

ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชันท่ี
พัฒนาข้ึนน้ี  มีความเหมาะสมท่ีจะทําไปใช้จริง และควร
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาใชร้ะบบอยา่งทัว่ถึง 

8.  อภิปรายผล 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโม

บายแอพพลิเคชนั ท่ีพฒันาข้ึน  ประกอบดว้ย 4 โมดูลหลกั คือ 
1) โมดูลผสานระบบฐานขอ้มูล  SMIS  2) โมดูลสาํรวจพิกดั 3) 
โมดูลรายงานพิกัด และ 4) โมดูลจัดกลุ่มพิกัด และ มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.46, S.D. = 0.65)  
สอดคลอ้งกับการออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ด้านการ ศึกษาใน รูปแบบของ เ ว็บ เ อพพ ลิ เคชั่น  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ [2]  และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต13 [6] ท่ีมีความสามารถในการแสดงพิกดั 
Latitude และ Longitude ของสถานศึกษา  และจดัหมวดหมู่
ของกลุ่มสถานศึกษา  ร่วมกบัโปรแกรม Google Map  ทั้ง
ระบบเวบ็แอพพลิเคชนัและระบบแอพพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนน้ี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ชร้ะบบสามารถมีส่วนร่วมใน
การกาํหนดพิกดัทางภูมิศาสตร์ได ้ทาํให้สามารถขยายขอบเขต
ของสารสนเทศในระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และการใชง้าน
ร่ วมกับฐานข้อมู ลของสํ านัก ง าน เ ขต พ้ืน ท่ีก าร ศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยใชร้หสัสมิท (SMIS)  เป็น
ตวัจาํแนกโรงเรียนท่ีรายงานขอ้มูล  เป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การใชง้านระบบอยา่งต่อเน่ือง 

9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิัยไปใช้ 
 องค์กรท่ีนําของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ

สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน  ไปใช้เ พ่ือให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ควรมีการดาํเนินการเตรียม
ความพร้อม 4 ดา้น คือ1) ดา้นบุคลากร (People)  2) ดา้น

กระบวนการ (Process)  3) ดา้นเน้ือหาความรู้ (Content)  และ 
4) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

9.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
9.2.1  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษา

ผ่านโมบายแอพพลิเคชันสําหรับการวิจัยคร้ังน้ีพัฒนาบน
ระบบปฏิบติัการAndroid  การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการพฒันา
โปรแกรมเพ่ือใหร้องรับกบัทุกระบบปฏิบติัการ  เช่น  iOS และ  
Windows Phone เป็นตน้ 

9.2.2  ควรศึกษาผลของการนาํระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผา่นโมบายแอพพลิเคชนัไปทดลอง
ใชจ้ริง 

10. เอกสารอ้างองิ 

 [1] ศูนยว์จิยัภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System).  คณะวทิยาศาสตร์  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทาํเหมืองข้อมูล 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสาํหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทาํ
เหมืองข้อมูลจากการพยากรณ์ วิธีดาํเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ
สาํหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันโดยโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ใน
การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) มาทาํการเตรียมข้อมูลเพ่ือการค้นหากฎความสัมพันธ์ 
และการประเมินประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสาํหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมี
โอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทาํเหมืองข้อมูลจากการพยากรณ์ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้าน
เทคนิคการทาํเหมืองข้อมลู และด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน จาํนวน 15 ท่าน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันโดยใช้
เทคนิคการทาํเหมืองข้อมลู และแบบประเมินคุณภาพของระบบ สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคัน 
ประกอบด้วยการแสดงผล 3 องค์ประกอบ คือ  1.1) การพยากรณ์ผู้ เรียนโอกาสออกกลางคัน  1.2) ข้อมูลประวัติผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออก
กลางคัน และ 1.3) กลยทุธ์ช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคัน 

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสาํหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันโดยใช้

เทคนิคการทาํเหมืองข้อมลูท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 0.70)   

คาํสําคญั: ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ผูเ้รียนออกกลางคนั เหมืองขอ้มูล กฎความสัมพนัธ์  

 

การพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจแบบอตัโนมัตสํิาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
เพือ่ช่วยเหลอืผู้เรียนทีม่ีโอกาสออกกลางคนัโดยใช้เทคนิคการทาํเหมืองข้อมูล 

Development of an automated decision support system  
for educational institution administrator to help drop out learners  

by using data mining techniques 

นิพนธ์  สุขวิลยั  และปณิตา  วรรณพิรุณ  

วิทยาลยัวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลยับูรพา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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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.   

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 

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)   

Keywords: decision support system, drop out learner, data mining, association rules 
 

1. บทนํา 
ปัญหาผูเ้รียนท่ีตอ้งออกจากระบบสถานศึกษาก่อนเรียนจบ

หลกัสูตรตามท่ีกาํหนดไว ้ปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียน
เกิดข้ึนมานานและเป็นปัญหาปกติของสถานศึกษา ทําให้
เกิดผลเสียต่อประเทศหลายประการ[1] ปัญหาดงักล่าวเร่ิมมี
ความรุนแรงมากข้ึนจึงทําให้สถานศึกษาเร่ิมหันมาพัฒนา
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยอาํนวยความสะดวกในการจัดการปัญหา
ดงักล่าว แต่ปัญหาในการพฒันาเคร่ืองมือก็คือ ปริมาณขอ้มูลมี
จาํนวนมากและกระจายอยูทุ่กท่ี จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีทางดา้น
เหมืองขอ้มูล (Data Mining) [2] มาทาํการเตรียมขอ้มูลเพ่ือการ
ค้นหากฎความสัมพันธ์   แล้วใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ 
(Association Rules) [3] ในการคน้หาความสัมพนัธ์ของปัจจยั 
แลว้สร้างเป็นกฎแบบจาํลองของการพยากรณ์ผูเ้รียนท่ีมีโอกาส
ออกกลางคนั และเม่ือไดแ้บบจาํลองแลว้จะนาํมาพฒันาเป็น
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ[4] สําหรับผูบ้ริหารใช้เป็น
เคร่ืองมือในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนั
ไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นยาํ ระบบน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาท่ีมีปัญหาดงักล่าวเป็นอยา่งดี 

2. วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 

2.1 เพ่ือพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจแบบอตัโนมติั
สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาส
ออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล  

2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
แบบอตัโนมติัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียน
ท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลจาก
การพยากรณ์ 

3.  ขอบเขตงานวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ   ผู ้เ ช่ียวชาญด้านระบบ

สนบัสนุนการตดัสินใจ ดา้นเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล และ
ดา้นการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  ผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ ดา้นเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล และ
ดา้นการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  จาํนวน  15 ท่าน ไดจ้ากการเลือก
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แบบเจาะจง โดยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
นอ้ย 5 ปี 

3.2 ขอบเขตด้านฐานข้อมูลผู้เรียน 
 ฐานข้อมูลผู ้เ รี ยนของสถานศึกษาสั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจาก  กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต ้ จาํนวน 6 แห่ง จาํนวน 1,450  คน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลในปีการศึกษา 2555 จากระบบบริหารสถานศึกษา
อจัฉริยะ (SISA)  

3.3 ตวัแปรในการวจิัย 
ตวัแปรตน้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาส
ออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล 

ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
แบบอตัโนมติัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียน
ท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลจาก
การพยากรณ์ 

4. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
4.1 ผู้เรียนออกกลางคัน (Drop out learners) [1]  คือผูเ้รียน

ท่ีตอ้งออกจากระบบสถานศึกษาก่อนเรียนจบหลกัสูตรตามท่ี
กาํหนดไว ้ปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนเกิดข้ึนมานาน
และจะเป็นปัญหาปกติของสถานศึกษาท่ีอาจารยห์ลายท่านเห็น
ว่าไม่ใช่เร่ืองท่ีเป็นปัญหา จึงไม่ไดห้าแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือ
แกปั้ญหาทาํให้เกิดผลเสียต่อประเทศหลายประการทั้ งความ
สูญเสียงบประมาณทางการศึกษาท่ีรัฐจดัให้มีการศึกษาทาํให้
ทรัพยากรบุคคลท่ีควรจะมีคุณค่า กลายเป็นทรัพยากรท่ีมีปัญหา  
และตอ้งเสียงบประมาณในการแกปั้ญหาท่ีบุคคลเหล่านั้นก่อ
ข้ึน ถือเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาเม่ือคิดถึงการลงทุน
รวมถึงความสูญเสียในส่ิงต่างๆ อีกมากมายท่ีบางคร้ังครูไม่
คาดคิด และท่ีสําคญัคือการแกปั้ญหาผูเ้รียนออกกลางคนัเป็น
การช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม
หลกัสูตร 

4.2 ระบบสนับสนุนการติดสินใจ (Decision Support 
Systems) [4] เป็นระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เชิงโตต้อบท่ี

ยดืหยุน่และปรับเปล่ียนได ้ทาํงานโดยการใชก้ฎเกณฑข์องการ
ตดัสินใจท่ีอยูใ่นลกัษณะของแบบจาํลองร่วมกบัขอ้มูลท่ีมีการ
จดัเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มูล พร้อมกบัทศันะของผูต้ดัสินใจในการท่ี
จะหาแนวทางการตดัสินใจท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัเม่ือตอ้งการ
แกปั้ญหาท่ีไม่อาจใชว้ิธีการต่างๆ ท่ีกาํหนดไวล้่วงหนา้ ช่วยได้
โดยตรง ดงันั้นระบบสนับสนุนการติดสินใจท่ีมีแบบจาํลอง
ซับซ้อนมากกว่าจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลให้การตดัสินใจไดดี้
ยิง่ข้ึน 

4.3 การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) [5] เป็น
กระบวนการคน้หารูปแบบหรือกฎเกณฑ ์ และความสัมพนัธ์ท่ี
แฝงอยู่ในขอ้มูลให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในดา้น
ต่างๆ ท่ีต้องการจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  โดยสามารถ
นาํมาใชใ้นการทาํนายแนวโนม้พฤติกรรมต่างๆ ของลูกคา้หรือ
สกดัแก่นความรู้ท่ีมีอยู่ในสารสนเทศนั้นได ้โดยมีขั้นตอนใน
การทํา เหมืองข้อมูลดัง น้ี  1 )  การกลั่นกรองข้อมูล  (Data 
Cleaning) 2) การรวบรวมขอ้มูล (Data Integration) 3) การ
คดัเลือกขอ้มูล (Data Selection) 4) การแปลงรูปแบบขอ้มูล 
(Data Trans formation) 5) การทาํเหมืองขอ้มูล (Data Mining) 
และ 6) การประเมินรูปแบบ (Pattern Evaluation) 

4.4 กฎความสัมพนัธ์ (Association rule Discovery) [3,6] 
เป็นเทคนิคหน่ึงของ Data mining ท่ีสาํคญัและสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบังานต่างๆ หลกัการทาํงานของวิธีน้ีคือการ
คน้หาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจากขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยูเ่พ่ือ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์หรือทาํนายปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึง
ประเมินจากขอ้มูลในตารางท่ีรวบรวมไว ้ผลการวิเคราะห์ท่ีได ้
จะเป็นคาํตอบของปัญหา ซ่ึงการวิเคราะห์แบบน้ีเป็นการใช ้
“กฎความสัมพนัธ์” เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

กฎความสัมพนัธ์ ใช้ในการหารูปแบบท่ีเกิดข้ึนบ่อยหรือ
เรียกว่า Frequency pattern เป็นความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนของ
กลุ่ม Item จากขอ้มูลในรูปแบบ Transaction โดยผลลพัธ์จะ
ปรากฏอยู่ในรูปพิจารณากฎ XZ ท่ีผ่าน Minimum 
Confidence และค่าสนบัสนุน (Support) 
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Support หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีจะมีการพฤติกรรมเส่ียง
ของผูเ้รียนใน Transaction ทั้งหมด 

Confidence หมายถึง ความน่าจะเป็นเม่ือมีขอ้มูลพฤติกรรม
เส่ียงของผูเ้รียน (A) แลว้จะมีโอกาสออกกลางคนั (B) 

5.  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ

แบบอตัโนมติัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพือ่ช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํ

เหมืองขอ้มูล 

6.  วธีิดาํเนินการวจิัย 

6.1  พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาส
ออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล มีขั้นตอนใน
การพฒันาทั้งหมด 3 ขั้นตอน 

6.1.1 ขั้นการเตรียมข้อมูล ข้อมูลท่ีจะนํามาสร้างกฎ
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลจะประกอบไปดว้ย 12 ปัจจยั [5]  

 

ตารางที่ 1 ปัจจยัท่ีใชใ้นการทดสอบการพยากรณ์ 
ลาํดบั ช่ือปัจจัย คาํอธิบาย 

1 GPA เกรดเฉล่ีย 
2 Revenue รายไดผู้ป้กครอง 
3 Days absent จาํนวนวนัขาดเรียน 
4 Wrangle ทะเลาะววิาท 
5 Drug ส่ิงเสพติด 
6 Gambling การพนนั 
7 Weapon อาวธุ 
8 Asset destroyed ทาํลายทรัพยสิ์น 
9 Courtesy มารยาท 

10 Dress แต่งกาย 
11 Study การเรียน 
12 Sexual ชูส้าว 

จากตารางท่ี  1  ปัจจัยท่ีใช้ในการสร้างแบบจําลองการ
พยากรณ์ผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนัมีจาํนวน 12 ปัจจยั แต่
ละปัจจัยจะมีลักษณะข้อมูลเป็นข้อความและตัวเลข ดังนั้ น 
ก่อนการทดสอบผูว้ิจัยจะตอ้งจดัเรียงขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดใน WEKA [7,8] 

6.1.2 ขั้นการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเพ่ือสร้าง
แบบจาํลอง ขั้นตอนน้ีเป็นการนาํขอ้มูลท่ีจดัเรียงจาก 6.1.1 เขา้
สู่กระบวนการหากฎความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้รียนท่ี
มีโอกาสออกกลางคนัดว้ยโปรแกรม WEKA โดยเลือกเมนู 
Associate กาํหนดค่าความเช่ือมนั (Confidence) ท่ี 0.90 และ
กาํหนดค่าจาํนวนกฎ (NumRules) ไวท่ี้ 1,000 กฎ จะไดก้ฎ
ความสัมพนัธ์ทั้ งหมด 12,000 กฎ โดยเลือกเฉพาะกฎ
ความสั มพัน ธ์ ท่ี มี ค่ าความ เ ช่ือมั่นม ากว่ า  0 .90  ได้กฎ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งหมด 122 กฎ ต่อมาผูว้ิจยัจึง
ได้นาํกฎความสัมพนัธ์ท่ีได้มาวิเคราะห์ แลว้นําไปสอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ังถึงความน่าจะเป็นไปได ้และความเป็นจริง
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด และผูเ้ช่ียวชาญ
เห็นตรงกนัว่า กฎทั้ง 122 กฎ มีความเป็นไปไดส้มควรท่ีจะมา
สร้างเป็นแบบจาํลอง แลว้นาํแบบจาํลองท่ีไดไ้ปพฒันาระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจใน 6.1.3 

6.1.3 ขั้นการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ การ
พฒันาระบบ ผูว้ิจยัไดส้ร้างฐานขอ้มูลสําหรับระบบสนบัสนุน
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การตดัสินใจแบบอตัโนมติัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือผู ้เรียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคทํา
เหมืองขอ้มูล พฒันาดว้ยภาษา PHP และฐานขอ้มูล Postgres 
ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาตามวงจร SDLC [9] และมีขั้นตอนการ
ทาํงานของระบบ ดงัภาพท่ี 2 

  
ภาพที่ 2 : ขั้นตอนการทาํงานของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบ
อตัโนมติัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาส

ออกกลางคนัฯ 
6.2  ประเมินประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

แบบอตัโนมัติสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียน
ท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลจาก
การพยากรณ์   โดยผู ้เ ช่ียวชาญด้านระบบสนับสนุนการ

ตดัสินใจ ดา้นเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล และดา้นการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน  จาํนวน  15 ท่าน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 5 ปี 
ดว้ยแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ  4  ดา้น  คือ  1) ดา้น
ความสามารถในการทาํงานของระบบ 2) ดา้นความถูกตอ้งใน
การทาํงานของระบบ 3) ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้
งานระบบ และ  4) ดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ  

วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

7.  สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 
7.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสําหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู ้เรียนท่ีมีโอกาสออก
กลางคนั ประกอบดว้ยการแสดงผล 3 องคป์ระกอบ คือ  1) การ
พยากรณ์ผูเ้รียนโอกาสออกกลางคนั  2) ขอ้มูลประวติัผูเ้รียนท่ีมี
โอกาสออกกลางคนั และ 3) กลยทุธ์ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาส
ออกกลางคนั  เม่ือเลือกเมนูผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนั 
ระบบจะทาํการแสดงผลรายช่ือนกัเรียนและแถบระดบัโอกาส
ออกกลางคนัสีเทาเขม้แบบอตัโนมติั ดงัภาพท่ี 3 และเม่ือสนใจ
ผูเ้รียนคนไหนท่ีจะทาํการช่วยเหลือ สามารถคลิกท่ีช่ือผูเ้รียน
แลว้ระบบจะแสดงขอ้มูลประวติัผูเ้รียน ดงัภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 3 : ผลจากการเลือกเมนูผูเ้รียนโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลจากการพยากรณ์ 
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ภาพที่ 4 : ขอ้มูลประวติัผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนั 

 
7.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจแบบอัตโนมัติสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา  เ พ่ือ
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํ
เหมืองขอ้มูลจากการพยากรณ์ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสนบัสนุนการ

ตดัสินใจแบบอตัโนมติัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิค
การทาํเหมืองขอ้มูลจากการพยากรณ์ 
รายการประเมิน  S.D. ประสิทธิภาพ 

1. ความสามารถในการทาํงาน
ของระบบ 

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตอ้งในการทาํงาน
ของระบบ 

4.60 0.51 มากท่ีสุด 

3. ความสะดวกและง่ายต่อการ
ใชง้านระบบ 

4.40 0.83 มาก 

4. การรักษาความปลอดภยัของ
ระบบ 

4.47 0.92 มาก 

รวม 4.53 0.70 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสนบัสนุน

การตดัสินใจแบบอตัโนมติัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันจากการพยากรณ์  
พบวา่ ระบบฯ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(  = 4.53, S.D. = 0.70)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้น
ความสามารถในการทาํงานของระบบมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

(  = 4.67, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ดา้นการรักษาความ

ปลอดภยัของระบบ (  = 4.47, S.D. = 0.92) ตามลาํดบั  
สอดคลอ้งกับการจัดกลุ่มปัจจัยเส่ียงของนักเรียนท่ีมีโอกาส
ออกกลางคนัเพ่ือเลือกกลยทุธ์ช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยวิธีแผนผงั

การจดัระเบียบตวัเอง [5] ท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจยัเส่ียงท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการออกกลางคนัจาํนวน 12 ปัจจยั  และกฎ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งหมด 122 กฎ ท่ีนาํมาสร้าง
เป็นแบบจาํลองท่ีใชใ้นการพฒันาระบบน้ี  สามารถนาํมาใชใ้น
การสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติสําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีโอกาสออกกลางคันได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.  ข้อเสนอแนะ 
จากผลของงานวิจยัและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ สรุป

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใชไ้ดด้งัน้ี 
สถานศึกษาท่ีนําของระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ

อตัโนมติัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
โอกาสออกกลางคนัโดยใชเ้ทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล ควรมี
การดาํเนินการเตรียมความพร้อม 3 ดา้น คือ1) ดา้นบุคลากร 
(People) 2) ดา้นกระบวนการ (Process) และ 3) ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications 
Technology) 

เอกสารอ้างองิ 

[1]  สาํนกังานเลขาธิการสภาพการศึกษา. ผลการวเิคราะห์โอกาสการ
ไดรั้บการศึกษาและคุณภาพการศึกษาประชากรวยัเรียนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552-2553.  

[2]  Qi Luo, “Advancing Knowledge Discovery and Data 
Mining”, 2008 Workshop on Knowledge Discovery and 
Data Mining, IEEE Computer Society, 2008. 

[3] Agrawal, R., and R. Srikant. 1994. Fast algorithm for 
mining association rules in large databases. In Proceedings 
of the 20th International Conference on Very Large Data 
Bases (VLDB’94) Santiago, Chile. 

[4] M. H. S. Svetlana Vinnik, “Decision Support System for 
Managing Education Capacity”, 2003.  

[5] Niphon Sukvilai. “A Clustering of Risk Factors for 
Students’ Dropping Out to Select Strategies for Assistance 
Students by Using Self-Organizing Map”, The 3rd 
International Conference on Knowledge and Smart 
Technologies .2011 

[6] Z.eYa, M.Cerry, Association Rule Mining In Corperative 
Research. May 2009 the Faculty of the Graduate School at 
the University of Missouri-Columbia, 2009.  

[7]  R. R. Bouckaert, “Bayesian Network Classifiers in Weka”, 
Department of Computing Science, University of Waikato, 
New Zealand, 2005.  

[8]  R. Kirkby and E. Frank, “Weka Explorer User Guide”, 
University of Waikato,New Zealand, 2005. 

 

294

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06SIT07 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ให้สอดรับกับรูปแบบ ERPAI  โดยการวิจัยคร้ังนีเ้ร่ิม
จากคณะผู้วิจัยได้พัฒนาระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ให้มีรายการประเมิน วิธีการ และกระบวนการประเมิน สอดรับกับรูปแบบ
การประเมินหลักสูตรแบบ ERPAI โดยใช้โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ด้วย ASP.Net On Web Application และจัดการ
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 จากน้ันนาํระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ท่ี
พัฒนาขึน้ นาํเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการประเมินหลักสูตร และด้านเทคนิค Web Application จาํนวน  4 ท่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สุดท้ายเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน 2 ชุดได้แก่  1) แบบประเมินความ
เหมาะสมด้านเนือ้หาการประเมินของระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI  และ  2) แบบประเมินความเหมาะสม
ด้านเทคนิควิธีการของระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI 

ผลการวิจัยพบว่าระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ  E-ERPAI ท่ีคณะผู้ วิจัยพัฒนาขึน้   ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าด้านเนือ้หา
การประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.79  ส่วนด้านเทคนิควิธีการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
เช่นกัน ด้วยค่าเฉล่ีย  4.68  จึงสรุปได้ว่า ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ท่ีคณะผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน้น้ัน มี
ความเหมาะสม และสามารถนาํ ไปใช้ประเมินหลักสูตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาต่อไปได้  เพ่ือช่วยให้งานประเมินหลักสูตรของ
สถานศึกษามีระบบและกลไก โดยผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
บริหารจัดการหลกัสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพย่ิงขึน้อีกด้วย 

คาํสําคญั: ระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์   รูปแบบการประเมินหลกัสูตร ERPAI   รูปแบบการประเมินหลกัสูตร E-ERPAI 

 

 

 

 

การพฒันาระบบประเมนิหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI 

The Development of Online Curriculum Evaluation System On  E-ERPAI  Model 
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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 

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 

evaluate vocational curriculum.  

Keywords: Online Curriculum Evaluation System, ERPAI Model, E-ERPAI Model 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเร่ืองกรอบ
มาตรฐานหลกัสูตรเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร โดยกาํหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งท่ีนาํหลกัสูตรต่างๆ ไปใชน้ั้น จะตอ้งมีการ
ประเมินหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด  เ พ่ือนําผลการ
ประเมินหลักสูตรท่ีได้ไปดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือใหห้ลกัสูตรมีคุณภาพ 
เช่น หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ระดบัปริญญาตรี และระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จะต้องมีการประเมิน
หลกัสูตรอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี [1,2,3] นอกจากนั้นในเร่ืองของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) มีการนาํมาตรฐาน
แ ล ะ ตั ว บ่ ง ช้ี เ ร่ื อ ง ห ลั ก สู ต ร  ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น
ระดับอุดมศึกษาและตํ่ ากว่าระดับอุดมศึกษา   ดําเนินการ
เก่ียวกบัการพฒันาและบริหารหลกัสูตรให้มีระบบและกลไก 
ซ่ึง เ ป็นหลักประกันถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอีกดว้ย [4,5] อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดมี้การประกาศนโยบายในการส่งเสริมการพฒันา
หลกัสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2542 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2542 
กําหนดให้ทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการ
ประเมินหลกัสูตรทุก 5 ปี [6] ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทาํให้
สถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งดาํเนินการบริหารจดัการงานดา้น
หลกัสูตรตามขอ้กาํหนด ซ่ึงเนน้ในเร่ืองการประเมินหลกัสูตร
ให้มีระบบและกลไก โดยผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องทํางาน
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่สถานศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบนัน้ีนิยม
นาํ Web Application  เป็นเคร่ืองมือช่วยบริหารจดัการงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา   ยกตวัอย่างเช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการห้องสมุด   ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
ออนไลน์   ระบบจองห้องคอมพิวเตอร์ออนไลน์  ระบบนิเทศ
นกัศึกษาฝึกงานออนไลน์  และระบบประเมินการสอนอาจารย์
ออนไลน์   เป็นตน้ ซ่ึง Web Application  ท่ีพฒันาข้ึนเหล่าน้ี
จะช่วยใหส้ถานศึกษาบริหารจดัการงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง สะดวกต่อผูใ้ชร้ะบบในทุกส่วนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบ
ได้ทุกท่ีทุกเวลาด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อีกทั้ งยงัมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่าง 
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     ด้วย เห ตุผลดังก ล่ าว  คณะผู้วิ จัย จึ ง คิด ท่ี จะนํา  Web 

Application เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจดัการงานดา้น
การประเมินหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ดาํเนินงานประเมินหลกัสูตรไดอ้ย่างมีระบบและกลไก โดย
เนน้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือพฒันาระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ ให้สอดรับกบั

รูปแบบ ERPAI 

1.3  สมมุตฐิานการวจิัย 

ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นวา่ระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์
ในรูปแบบ E-ERPAI ท่ีพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมดา้นเน้ือหา
การประเมิน และดา้นเทคนิค อยูใ่นระดบัมาก 

2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของการประเมนิหลกัสูตร 

การประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาวินิจฉัยคุณค่าความ
เหมาะสมของหลกัสูตร โดยมีการวดัระบบหรือกระบวนการ
แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตีความหมายว่าส่วนไหนดี ส่วนไหนเป็น
จุดอ่อนเพ่ือการแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน [7] 

2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ERPAI 

[8] เป็นรูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ีบูรณาการและ
สังเคราะห์ข้ึนมาจากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ
นักวิชาการ 9 ท่าน ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่รูปแบบการ
ประเมินหลกัสูตรของครอนบคั สคริเวน สเตค  สตฟัเฟิลบีม  
อลัคิน ไทเลอร์  แฮมมอนด์  โพรวสั     และ เคริก์แพทริค ซ่ึง
รูปแบบการประเมินหลกัสูตรวิชาชีพแบบ ERPAI นั้น จะมี
การประเมินทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสภาวะแวดลอ้ม       

2)  ดา้นทรัพยากรในการดาํเนินงาน 3) ดา้นกระบวนการ         
4)ด้านผลสัมฤทธ์ิ  และ  5)ด้านผลกระทบ    ดังภาพท่ี  2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2-1  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ ERPA

 2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
พรสวรรค์[9] ได้ทําการวิจัยเร่ืองการพฒันาระบบ

สารสนเทศศิษย์เ ก่าบนอินเทอร์เน็ต  มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือ
ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศศิษยเ์ก่าบนอินเทอร์เน็ต 
โดยกระบวนการพัฒนาระบบใช้กระบวนการ  SDLC   

(System Development Life Cycle) ใช ้Joomla เป็น 

เคร่ืองมือในการพฒันา และใช ้MySQL จดัการระบบ
ฐานขอ้มูล โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทดสอบและประเมิน  ผลการ
ประเมินระบบท่ีพฒันาและออกแบบ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดี สามารถนําไปใช้เป็นระบบสารสนเทศศิษย์เก่า
ระบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กัญจน์ชญาน์  สรรเสริญ  [10] ได้ทําการวิจัยเ ร่ือง  การ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ ซ่ึงใชรู้ปแบบการประเมินแบบ Stake โดยการ
ประเมินหลกัสูตรใน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นองคป์ระกอบของ
หลกัสูตร (2) ดา้นกระบวนการ และ (3) ดา้นผลผลิตของ
หลกัสูตร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดแ้ก่ อาจารยแ์ละมหาบณัฑิตของ
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ผู ้บังคับบัญชาของ
มหาบณัฑิต และนิสิตปัจจุบนั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใช ้

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยนาํขอ้มูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละและค่าความถ่ี ผลการวิจัยพบว่า 
ความเหมาะสมของหลกัสูตรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 

ดา้น 

3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 

การดาํเนินการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบประเมินหลกัสูตร
ออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 3-1 ดงัน้ี 

 

 
ภาพที ่3-1  ขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยั 

จากภาพท่ี 3-1 สามารถอธิบายการดําเนินการวิจัยโดย
แบ่งเป็น 9 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ ERPAI  

         เป็นการศึกษารูปแบบ ERPAI ว่ามีกระบวนการ
ประเมินหลกัสูตรอยา่งไร ประเมินรายการอะไรบา้ง ใครเป็นผู ้
ประเมิน และใชเ้คร่ืองมืออะไรในการประเมิน 

3.2 สร้างตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลการประเมิน
หลกัสูตรให้สอดรับกบั ERPAI Model  

โดยรูปเล่มตวัอยา่งท่ีสร้างข้ึนจะรายงานผล-สรุปผลไว ้12 
ประเด็นหลกัได้แก่ 1) ความเหมาะสมของจุดประสงค์
หลกัสูตร  2) ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคห์ลกัสูตรกบั
ความตอ้งการของสังคม 3) ความเหมาะสมของหน่วยกิตรวม    
ตลอดหลกัสูตรและความหมาะสมของหน่วยกิตรวมในแต่ละ

หมวดวชิา 4) ความเหมาะสมของการจดัรายวิชาในแต่ละหมวด
วิชา 5) ความเหมาะสมของจาํนวนคาบและหน่วยกิต ของ
รายวิชาในหมวดวิชาชีพ 6) ความสําคญั ความทนัสมยั และ
ความน่าสนใจ ของรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 7) ความเหมาะสม
ของทรัพยากรในการดาํเนินงานของหลกัสูตร     8) การบริหาร
หลกัสูตร  9) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 10) การวดัผล
และการประเมินผลการศึกษา 11) ความพึงพอใจของผูส้าํเร็จ
การศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตร และ 12) คุณภาพและคุณลกัษณะ
ของผูส้าํเร็จการศึกษา 
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3.3 ออกแบบระบบประเมนิหลกัสูตรออนไลน์     
โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ 1) ออกแบบหน้าจอของการทาํ

แบบประเมิน 2) ออกแบบหนา้จอของระบบทั้งหมด  และ        
3) ออกแบบฐานขอ้มูล   

3.4  พฒันาระบบตามทีอ่อกแบบไว้  
เร่ิมจากสร้างฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL 

Server 2005  สร้างหน้าจอของแบบประเมินและหน้าจอ
ทั้งหมดของระบบโดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio.Net 2005 
สร้างภาพเคล่ือนไหวโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash 

Professional CS5.5 ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS2  สร้างแบบฟอร์มของรายงานผลการประเมิน 
โดยใช ้Crystal Report 9.0  เขียนโปรแกรมควบคุมระบบโดย
ใชโ้ปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ดว้ย ASP.Net On 

Web Application สร้าง VDO สอนการใชง้านระบบ โดย
โปรแกรม Adobe Captivation 5.5  สุดทา้ยทาํการทดสอบ
ระบบพร้อมปรับปรุงแกไ้ข จนระบบสามารถทาํงานไดต้ามท่ี
ออกแบบไว ้  

 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที ่3-2 หนา้จอ Title ก่อนเขา้ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3-3 หนา้จอหลกั หลงัจาก LOGIN เขา้สู่ระบบ 

3.5 สร้างคู่มอืการใช้งานระบบ 
ผูว้จิยัไดส้ร้างคู่มือการใชง้านระบบทั้งหมด 5 เล่ม ไดแ้ก่ 1) 

สาํหรับผูดู้แลระบบ 2) สาํหรับผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน 3) 

สําหรับนักศึกษาปัจจุบนั 4) สําหรับผูเ้ร็จการศึกษา และ 5) 

สาํหรับหวัหนา้งานของผูส้าํเร็จการศึกษา 

 
ภาพที ่3-4 คู่มือการใชง้านระบบประเมินหลกัสูตรฯ 

3.6  สร้างแบบประเมนิความเหมาะสมของระบบ 

คณะผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินความเหมาะสมของระบบ
ประเมินหลกัสูตรออนไลน์สําหรับผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 2 ชุด 
ไดแ้ก่ 1) แบบความเหมาะสมดา้นเน้ือหา และ 2) แบบประเมิน
ความเหมาะสมดา้นเทคนิค 

3.7 ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของระบบ
โดยผู้เช่ียวชาญ 

เร่ิมจากผูว้ิจยัไดน้าํเสนอระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์
ต่อผูเ้ ช่ียวชาญด้านเน้ือหาการประเมินและผูเ้ช่ียวชาญด้าน
เทคนิคทั้งหมด 5 ท่านและไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 3.6 

3.8  วเิคราะห์ผลและสรุปผล 
ผูว้ิจยัไดน้าํแบบประเมินท่ีเกบ็รวบรวมจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 

ท่าน  ได้แก่แบบประเมินความเหมาะสมด้านเน้ือหาการ
ประเมิน 5 ชุด และแบบประเมินความเหมาะสมดา้นเทคนิค 5 
ชุดเช่นกนั นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และนาํค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัระดบั
ความคิดเห็น 
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3.9  ปรับปรุงแก้ไขระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์  
ตามคาํแนะนําของผู้เช่ียวชาญ   

โดยไดท้าํการลดกราฟิกในส่วนของหน้าจอผูดู้แลระบบ
เน่ืองจากไม่มีความจาํเป็น จะส่งใหผ้ลระบบทาํงานชา้ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ความเหมาะสมด้านเนือ้หาการประเมนิ 

 
ภาพที ่3-7 สรุปผลความเหมาะสมดา้นเน้ือหา  
                      

4.2 ความเหมาะสมด้านเทคนิควิธีการ 

ภาพที ่3-7 สรุปผลความเหมาะสมดา้นเทคนิควธีิการ 

5. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่าระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ใน
รูปแบบ E-ERPAI ท่ีพฒันาข้ึน ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ดา้นเน้ือหา
การประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 
4.79 ส่วนดา้นเทคนิควิธีการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี
มากเช่นกนั ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.68  จึงสรุปไดว้่าระบบประเมิน
หลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ท่ีคณะผูว้ิจัยได้
พฒันาข้ึนนั้น มีความเหมาะสมและสามารถนาํไปใชป้ระเมิน

หลกัสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาได ้เพ่ือช่วยบริหารจดัการงาน
ดา้นหลกัสูตรใหก้บัสถานศึกษา  

6. กติตกิรรมประกาศ 

    คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 4 ท่านไดแ้ก่        
ผศ .ดร .จรัญ  แสนราช    ดร .กฤช  สินธนะกุล   ดร .อนันท ์          
งามสะอาด  และ อาจารยว์ณิชย ์อ่วมศรี 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก  

(อีเทค) 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ท่ีพัฒนาขึน้ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
จัดการคลังข้อสอบออนไลน์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ระบบการจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ แบบประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คืออาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคตะวนัออก (อีเทค) จาํนวน 20  คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบประกอบไปด้วย 2  โมดูล คือ 

โมดูลการจัดการข้อสอบ และโมดูลการทาํข้อสอบออนไลน์ 2) ประสิทธิภาพของระบบการจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ ท่ี

พัฒนาขึน้อยู่ในระดับดี  และ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์
สามารถนาํไปประยกุต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั: ระบบการจดัการคลงัขอ้สอบ 

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 
 

ระบบจดัการคลงัข้อสอบออนไลน์ กรณศึีกษา: วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อเีทค) 
A Development of An Online Test Bank: A Case Study in The Eastern 

Technological College (E. Tech). 

ณัฐพล  ชุมดี1,  สุธิดา  ชัยชมช่ืน2  และวิทวัส  ทิพย์สุวรรณ3 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1Tik_kmutnb@hotmail.com, 2std@kmutnb.ac.th, 3wtw@kmutnb.ac.th 
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1. บทนํา 
วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อี.เทค) เป็นสถานศึกษา

ท่ีจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ซ่ึงกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการจดัการเรียน
การสอน คือ การวดั และประเมินผลการศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นถึงผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนได้ การ
ประเมินผลโดยทัว่ไปจะกระทาํโดยอาจารยผ์ูส้อน ดว้ยวิธีการ
สร้างแบบทดสอบท่ีตรงตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
นําข้อสอบไปทดลองใช้กับผูเ้รียนจนกระทั่งได้ข้อสอบท่ีมี
คุณภาพ แต่ภาระงานอาจารยใ์นวิทยาลยันั้น นอกจากจะไดรั้บ
มอบหมายให้รับผิดชอบการสอนแลว้ยงัตอ้งรับงานบริหาร
หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และจากการสืบคน้ขอ้มูลพบว่า
อาจารยใ์นแผนกคอมพิวเตอร์มีจาํนวนมากกวา่ 5 ท่านท่ีสอน
มากกวา่ 2 รายวิชา จึงทาํใหก้ารออกขอ้สอบใหม่หรือการเลือก
ขอ้สอบเก่า เพ่ือท่ีจะนาํมาใช้วดัผลกบันักศึกษาในแต่ละคร้ัง
เสียเวลามาก เพราะอาจารยจ์าํเป็นตอ้งคดัเลือกขอ้สอบให้ตรง
ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และจัดลาํดับตัวเลือกใหม่เพ่ือ
ไม่ให้ซํ้ ากบัคร้ังก่อน ดงันั้น วิธีหน่ึงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาและลด
ภาระงานของอาจารย์ได้ คือ การจัดเก็บและวิธีการเลือก
ขอ้สอบท่ีเก็บไวใ้นคลงัขอ้สอบท่ีมีประสิทธิภาพ และสะดวก
ต่อการใชง้าน ซ่ึงไดมี้นกัวชิาการและนกัประเมินผลไดก้ล่าวถึง
ความหมายของระบบการจดัการคลงัขอ้สอบ สมถวิล [1]  วา่
เป็นศูนยเ์ก็บรวมรวมขอ้สอบท่ีดีไวจ้าํนวนมาก มีการจดัเก็บ
ขอ้สอบเป็นหมวดหมู่ ตามวตัถุประสงค์ ตามเน้ือหาวิชา โดย
จัดเก็บไวใ้นแฟ้มหรือกล่อง เม่ือตอ้งการนําไปใช้ก็จะเลือก
ข้อสอบบางข้อ นอกจากน้ีคลังข้อสอบมีกระบวนการเก็บ
รวบรวม ขอ้สอบและคาํตอบ โดยขอ้สอบแต่ละขอ้จะทาํรหัส
ไว ้เช่น ผูใ้ชส้อบ วนัท่ีสอบ คะแนนท่ีสอบ นอกจากนั้นการมี
คลงัขอ้สอบจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสร้างขอ้สอบ และในการ
สอบและละคร้ังผูส้อนสามารถเลือกขอ้สอบท่ีดีมีคุณภาพมาใช้
ในการสอบ กท็าํใหก้ารประเมินผลการเรียนมีความถูกตอ้งและ
แม่นยาํยิ่งข้ึน ดงันั้นการเก็บขอ้สอบดว้ยโปรแกรมระบบการ
จัดการคลังขอ้สอบ จะเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ การ
แกไ้ข การคน้หา และความถูกตอ้งของการประมวลผลขอ้มูล

ไดดี้ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาโปรแกรมระบบการจดัการ
คลงัขอ้สอบตามความตอ้งการของสถาบนัเพ่ือใชใ้นการบริหาร
จดัการระบบงานดงักล่าวของสถาบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 2.1   เพ่ือพฒันาระบบจดัการคลงัขอ้สอบออนไลน์ 
 2.2  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบจดัการคลงั
ขอ้สอบออนไลน์ 

2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อการใชร้ะบบ
จดัการคลงัขอ้สอบออนไลน์ 

3.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 การทดสอบ  การวดัและการประเมนิผล  
แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของขอ้คาํถามหรือขอ้กระทง 

(Items) หรืองาน (Task) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือชกันาํใหผู้เ้ขา้สอบแสดง
พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาโตต้อบออกมาโดยผูด้าํเนินการทดสอบ 
สามารถสังเกตได ้ประสงค ์[2] โดยการทดสอบสามารถกระทาํ
ไดด้ว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การทดสอบปากเปล่า  เป็นวิธีการสอบโดยให้
นกัเรียนแสดงออกทีละคนเพ่ือทดสอบความสามารถในการพดู 

3.1.2 การทดสอบภาคปฏิบัติ  การทดสอบวิธีน้ีใช้
สํ าห รับวิช าป ฏิบั ติ   โดย เฉพาะวิช า ช่ า ง   การทดลอง
วทิยาศาสตร์  พลศึกษา 

3.1.3 การทดสอบโดยการเขียนตอบ  วิธีน้ีนิยมใชก้นั
มากท่ีสุด  เพราะช่วยประหยดัเวลาในการสอบการตรวจให้
คะแนนในการตอบง่ายและค่อนขา้งคงท่ี 

3.2 กระบวนการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
โดยทัว่ๆ  ไปจะพิจารณากนัเป็นรายขอ้  และพิจารณารวม

ขอ้สอบทั้ งฉบบั  การวิเคราะห์ขอ้สอบในเบ้ืองตน้  จะตอ้งมี
ผูต้รวจสอบ  คือผูส้ร้างแบบทดสอบ ผูช้าํนาญทางดา้นเน้ือหา 
และผูช้าํนาญทางดา้นการวดัและประเมินผลร่วมกนัพิจารณา
ในด้านเน้ือหาและเทคนิคการสร้างแบบทดสอบและนํา
ข้อ เสนอแนะต่างๆ   ไปปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้
เหมาะสมก่อนนาํไปใช ้

3.2.1  วธีิหาความยากง่ายของขอ้สอบ 
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ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อใช้ตัวย่อว่า   P  
หมายถึง สัดส่วนของจาํนวนผูท่ี้ตอบขอ้สอบขอ้นั้นถูกตอ้ง  ต่อ
จาํนวนผูต้อบขอ้สอบขอ้นั้นทั้งหมด  หรือหมายถึงจาํนวนร้อย
ละของขอ้สอบขอ้นั้นๆ  ถูก เกณฑค์วามยากง่ายท่ียอมรับไดมี้
ค่าอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 ถา้ค่า P มีค่านอกเกณฑท่ี์กาํหนด 
จะตอ้งปรับปรุงขอ้สอบนั้น หรือตดัท้ิงไป 

3.2.2  วธีิการหาค่าอาํนาจจาํแนก 
อํานาจจําแนกของข้อสอบแต่ละข้อ   หมาย ถึ ง  

ความสามารถของขอ้สอบขอ้นั้นๆ  ท่ีจะจาํแนกหรือแยกผูส้อบ
ออกไดต้ามระดบัความสามารถ 

3.3 คลงัข้อสอบ 
คลงัขอ้สอบหรือธนาคารขอ้สอบ (item bank) คือ สถานท่ี

หรือแหล่งเก็บรวบรวมขอ้ทดสอบท่ีมีการบริหารการจัดเก็บ
และการใช้อย่างมีระบบ และคลังข้อสอบทดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

คลงัขอ้สอบ (Item bank) หมายถึง สถานท่ีหรือแหล่งเก็บ
รวบรวมขอ้ทดสอบท่ีมีการบริหารการจดัเกบ็และการใชอ้ยา่งมี
ระบบ ประสงค ์[2] 

คุณลกัษณะท่ีควรมีสาํหรับคลงัขอ้สอบคือ 
3.3.1 สร้างข้อทดสอบระบบคลังขอ้สอบออนไลน์ 

ให้มีความหลากหลายทั้ งดา้นเน้ือหาและค่าสถิติให้มีจาํนวน
มาก เพ่ือใชว้ดัทกัษะดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

3.3.2 กาํหนดรหัสของขอ้ทดสอบระบบคลงัขอ้สอบ
ออนไลน์ ใหมี้ความละเอียดมากเพียงพอ  

3.3.3 เพ่ือป้องกนัปัญหาเร่ืองความปลอดภยัของขอ้
ทดสอบในระบบคลงัขอ้สอบออนไลน์ ควรนาํ ระบบรหสัผา่น
มาใช ้ โดยกาํหนดให้ผูรั้บผิดขอบระดบัสูงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ
เขา้ถึง ขอ้มูลในคลงัขอ้สอบได ้

3.4   การพฒันาระบบ 
3.4.1 การวางแผนโครงการ เป็นกระบวนการพ้ืนฐาน

ในการศึกษาขอบเขตของปัญหาท่ีผูใ้ช้งานประสบอยู่ และ
นาํไปวางแผนประกอบโครงการเพ่ือหาความเป็นไปไดแ้ละ
ความคุม้ค่าท่ีจะนาํระบบไปใชง้าน 

3.4.2 การวิ เคราะห์   เป็นการวิเคราะห์ระบบงาน
ปัจจุบนั รวบรวมความตอ้งการเพ่ือกาํหนดรายละเอียดของผูใ้ช ้

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
สถาปัตยกรรมระบบ ท่ีข้องเก่ียวกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย การออกแบบหน้าจอภาพเพ่ือ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้

3.4.4  การนาํไปใช ้การสร้างระบบ ทดสอบระบบ และ
ติดตั้งระบบ  

3.4.5  การบํารุงรักษา เป็นการตรวจสอบและดูแล
โปรแกรมภายหลงัการติดตั้ง 

3.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
สําหรับประเทศไทยในปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยีทาง

คอมพิว เตอ ร์มาใช้ในการ ศึกษามาก ข้ึนโดย เฉพาะใน
ระดบัอุดมศึกษา  มีงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตจํานวนมากข้ึนดังผลงานวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 

สมถวิล [1]  ทาํการวิจยัเร่ือง การวิจยัอนาคตเก่ียวกบัทิศ
ทางการพฒันาระบบคลงัขอ้สอบ โดยทาํการศึกษาดา้นปัจจยั
นาํเขา้มีการจดัเก็บขอ้สอบมีการระบุวิชาชั้นจุด ประสงค์โดย
หน่วยงานจะพฒันาโปรแกรมน้ีข้ึนมาเองหรือจา้งเอกชน ดา้น
ผลผลิตท่ีไดจ้ากระบบคลงัขอ้สอบทิศทางท่ีมีความเป็นไปได้
มากท่ีสุดคือการจดัฉบบัให้ไดต้ามเน้ือหาการจดัฉบบัขอ้สอบ
คู่ขนานหรือขอ้สอบซํ้ า และการจดัฉบบัเรียงตามความยากของ
ขอ้สอบ 

ศุภลกัษณ์  [3] ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ระบบคลงัขอ้สอบ
อิเล็กทรอนิกส์  คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั เชียง ใหม่ 
คน้ควา้แบบ อิสระ สรุปผลไดว้า่ การจดัทาํระบบคลงัขอ้สอบ
อิเลก็ทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั เชียงใหม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ สามารถช่วยลดเวลาในการสร้างขอ้สอบ 
และการตรวจขอ้สอบของอาจารยผ์ูส้อน ลดปริมาณกระดาษใน
การสอบ ประหยดัพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ สามารถนาํขอ้สอบใน
คลังข้อสอบกลับมาใช้ใหม่ในการวดัผลและประเมินผลได้
สะดวกและมีประสิทธิภาพ 

สุบรรณ และคณะ [5] ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ระบบทดสอบ
ออนไลน์แบบปรับเหมาะตามความสามารถของผูส้อบด้วย
คอมพิวเตอร์ สรุปผลไดว้่า สามารถนาํผลการตอบขอ้สอบจาก
การทดสอบแบบกระดาษมาวิเคราะห์ ขอ้สอบรายขอ้และหา
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รายงาน 

ออกขอ้สอบ 

จดัการสอบ 

รายงาน 

รายงาน 

รายงาน 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

ทาํขอ้สอบ 

ค่าสถิติในการสอบไดด้ว้ยพฒันาโดยใชภ้าษาพีเอชพี และ
โปรแกรมมายเอสคิวแอลส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้านดว้ยโปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver และภาษา HTML สนบัสนุนการ
ทาํงานแบบออนไลน์ 

4.  ขอบเขตงานวจิัย 

4.1   ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

4.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญ คือ บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้น
การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศหรือระบบจัดการ
คลงัขอ้สอบ 

 4.1.2 ผู ้ใช้งานระบบ  คือ  อาจารย์ผู ้สอนท่ีจะต้อง
ดาํเนินการออกขอ้สอบใหแ้ก่ระบบ 

4.2   กลุ่มตวัอย่าง 
4.2.1 ผูเ้ ช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบจัดการคลัง

ขอ้สอบจาํนวน 3 ท่าน ไดม้าโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง  
4.2.2 อาจารยแ์ผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลยัเทคโนโลยี

ภาคตะวนัออก (อีเทค) จาํนวน 20 ท่าน ไดม้าโดยการคดัเลือก
แบบเจาะจง  

4.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
4.3.1 ระบบจดัการคลงัขอ้สอบออนไลน์ 
4.3.2 แบบประเมินคุณภาพระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  
4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 

 

5. วธีิดาํเนินการวจิัย 

5.1  การสร้างระบบคลงัข้อสอบออนไลน์ 
ตามกระบวนการ SDLC มาใช้ในการจดัทาํระบบคลงั

ขอ้สอบ ประสงค ์[2] ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
5.1.1 การวางแผนโครงการโดยการสัมภาษณ์ และ

การจดัทาํแบบสอบถาม ของผูป้ฏิบติังานไดแ้ก่ อาจารยป์ระจาํ
แผนกคอมพิวเตอร์ โดยรวบรวมความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน
ไว ้ดงัน้ี 1) ออกขอ้สอบให้ตรงตามวตัถุประสงค ์ 2) จดัเก็บ
ขอ้สอบจาํนวนมากๆได ้ 3) สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง
ก่อนนาํไปใชส้อบ  และ 4) สามารถกาํหนดวนัท่ีจะสอบได ้

5.1.2 การวิเคราะห์  วิเคราะห์ระบบโดยรวบรวม
ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ ซ่ึงวเิคราะห์ไดอ้อกมาดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 : Context Diagram ของระบบคลงัขอ้สอบออนไลน์ 

5.1.3 การออกแบบ  
นาํขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบระบบดงัน้ี   
 ก)  ออกแบบโมดูลการจดัการขอ้สอบ 
 ข)  ออกแบบโมดูลการทาํขอ้สอบออนไลน์ 
 ค) การออกแบบหนา้จอภาพเพ่ือปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูใ้ช ้ 
ง) ออกแบบฐานขอ้มูลโดยใช ้ ระบบจดัการ

ฐานขอ้มูล MySQL   
จ) พฒันาโดยใชโ้ปรแกรมภาษา PHP, AJAX, 

HTML 
5.1.4 นาํไปใช ้นาํระบบไปติดตั้งบนระบบเซิร์ฟเวอร์

ของวิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อีเทค) ทดสอบเพ่ือให้
ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีความน่าเช่ือถือ อธิบายวิธีการใช้งานแก่
ท่านอาจารย์ เปิดให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  

5.1.5 การบาํรุงรักษา หลงัจากท่ีติดตั้ งระบบการใช้
งานแล้ว  อาจต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงกรณี ท่ี เ กิด
ขอ้ผิดพลาดเม่ือคน้พบ และเขียนโมดุลการทาํงานเพิ่มเติมตาม
ความต้องการของผูใ้ช้ระบบ พร้อมสร้างระบบให้สามารถ
รองรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในอนาคตได ้

5.2  การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพระบบและ
แบบสอบถามความพงึพอใจ 

สร้างแบบสอบถาม 2 ชุด โดยศึกษาจากงานวิจยัต่าง ๆ และ
หลั ก ก า ร ส ร้ า ง แ บบส อบ ถ า ม  ซ่ึ ง ลั ก ษณ ะ คํ า ถ า ม ท่ี 

อาจารย ์ นกัเรียน 

ผูดู้แลระบบ ผูจ้ดัการสอบ 

ระบบคลงัขอ้สอบ 
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สร้างข้ึนเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั ประกอบไปดว้ย 2 ชุด 
คือ 

5.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสําหรับ
ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

5.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู ้ใช้งานระบบ 
สาํหรับสอบถามอาจารยผ์ูใ้ชห้ลงัสร้างชุดขอ้สอบในระบบแลว้ 

5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพของผูใ้ชง้าน

ระบบ จากผูเ้ช่ียวชาญจากแบบประเมินคุณภาพ ส่วนดา้นความ
พึงพอใจ เก็บขอ้มูลจากอาจารย ์ และนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวมไดม้า
วิเคราะห์ โดยวิธีทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

5.4 การวเิคราะห์ผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลท่ีได้

จากแบบประเมิน แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 2) กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ โดยใชค้่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการดาํเนินงาน  

6.1 ผลการพฒันาระบบการจัดการคลงัข้อสอบออนไลน์ 
ผู ้ใช้ทุกกลุ่ม  (ผู ้ดูแลระบบ  อาจารย์ผู ้ออกข้อสอบ  และ

นกัเรียน) สามารถเขา้สู่ระบบไดด้งัภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 : หนา้จอการเขา้สู่ระบบ 

 

ผูจ้ดัการสอบออนไลน์จะมีหนา้ท่ีจดัการสอบออนไลน์ได้
ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 : หนา้จอการจดัสอบออนไลน์ 

 

อาจารยส์ามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้สอบในคลงัขอ้สอบได้
ดงัภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4 : หนา้จอการ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้สอบ 
 

นักเรียนสามารถเข้ามาทําข้อสอบได้ด้วยตนเองจาก
สถานท่ีต่าง ๆ นอกเหนือจากชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ ดงั
ภาพท่ี 5 

 
 

ภาพที่ 5 : หนา้จอการทาํขอ้สอบ 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ 
ผลการหาประสิทธิภาพของระบบ ไดจ้ากการรวบรวมผล

คะแนนการตอบคาํถามของผูเ้ช่ียวชาญผ่านทางแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดบัประสิทธิภาพ 

 SD ระดบั 
1. ดา้นความถูกตอ้งของระบบ 3.80 0.30 ดี 

2. ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงาน

ของระบบ 
4.00 0.14 ดี 

3. ดา้นการใชง้านของระบบ 3.63 0.33 ดี 

4. ดา้นความปลอดภยัของระบบ 4.14 0.17 ดี 

ผลการประเมินโดยรวม 3.89 0.10 ดี 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 
3 คน พบวา่ การประเมินระบบดา้นความปลอดภยัของระบบ 

อยูใ่นระดบัดีเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นการประเมินระบบ

X
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ดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ การประเมินระบบ
ดา้นความถูกตอ้งของระบบ การประเมินระบบดา้นการใชง้าน
ของระบบ ตามลาํดบั 

6.3 ผลการหาความพึงพอใจของอาจารยผ์ูใ้ชง้านระบบ 
ปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ูใ้ชง้านระบบ 

รายการประเมนิ 
ระดบัประสิทธิภาพ 

 SD ระดบั 
1. การทาํงานของระบบ 4.36 0. 34 ดี 

2. รูปแบบการนาํเสนอระบบ 4.40 0. 27 ดี 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากระบบ 4.45 0. 29 ดี 

ผลการประเมินโดยรวม 4.43 0. 25 ดี 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ูใ้ช้งานระบบ 
โดยทาํการติดตั้ งระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ ไวบ้น 
server ของทางวิทยาลยัและให้อาจารยท์ดสอบการใชง้าน 
พบวา่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากระบบ มาเป็นอบัดบัหน่ึงรองลงมา
จะเป็นรูปแบบการนําเสนอระบบ  การทํางานของระบบ 
ตามลาํดบั 

7. สรุปผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี  สามารถ

สรุปผลการประเมินไดคื้อ 
7.1  ประเมินประสิทธิภาพของระบบจดัการคลงัขอ้สอบ ท่ี

ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ยงัพบว่าระบบจัดการคลงัขอ้สอบท่ี
พฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพดา้นความปลอดภยัของระบบ มาเป็น
อบัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นดา้นความถูกตอ้งในการทาํงานของ
ระบบ ด้านความถูกตอ้งของระบบ และด้านการใช้งานของ
ระบบ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่าการประเมินระบบ
จดัการคลงัขอ้สอบโดยผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัท่ีดี 

7.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยท่ี์มีต่อการใช้
งานระบบคลงัขอ้สอบ พบว่า ความพึงพอใจของประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากระบบ ในดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ช้งาน 
ดา้นรูปแบบการนาํเสนอของระบบ และการทาํงานของระบบ 

เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบว่าระบบจดัการคลงัขอ้สอบมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ีดี 

ดว้ยผลการประเมินประสิทธิภาพท่ีพบเช่นน้ี จึงสมควรเป็น
ขอ้สนบัสนุนให้เกิดความมัน่ใจยิ่งข้ึนสาํหรับการนาํโปรแกรม
ระบบจดัการหลงัขอ้สอบดงักล่าวไปใชใ้นการจดัเก็บขอ้สอบ
สาํหรับวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อีเทค) 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ในการจดัการขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก ควรเพ่ิมเติม

คุณสมบติัให้ออกขอ้สอบชนิดมีภาพและเสียงประกอบได ้เพ่ือ
นาํไปประยกุตก์บัการสอบท่ีมีทกัษะการฟัง 

8.2 โปรแกรมน้ียงัมีขอ้จาํกดัในการออกขอ้สอบแบบเติมคาํ 
เน่ืองจากการตรวจใหค้ะแนนโดยใชค้อมพิวเตอร์ และการเฉลย
คาํตอบโดยคอมพิวเตอร์ อาจผิดพลาดได ้เน่ืองจากสาํนวนการ
ตอบของนักศึกษาแต่ละคนจะแจกต่างกัน ทาํให้ยากต่อการ
ประเมินผลสอบ 
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บทคดัย่อ 

บทความนี้นาํเสนอการศึกษาความคิดเห็นของครูในหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในด้านหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในประเภท

อุตสาหกรรม  ใช้แบบสํารวจออนไลน์ในช่วงเดือน ธันวาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 ซ่ึง มีผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 111 คน 
จากการศึกษาข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากครูผู้สอนท่ีใช้หลักสูตร พบว่าการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรท่ีผ่านมาโครงสร้างมีการ
เปล่ียนแปลงไม่มาก หรือมีโครงสร้างท่ียังไม่เป็นหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีสมบูรณ์  คือ คาํอธิบายรายวิชา  ไม่ได้เขียนให้
สอดคล้องกับงานอาชีพ หรือสมรรถนะในทุกสาขา ทาํให้ไม่สามารถท่ีจะลงปฏิบัติในรายวิชาได้  เนือ้หารายวิชาท่ีเรียนในหมวด
วิชาชีพส่วนใหญ่ เน้นทฤษฎีหรือทฤษฎีด้านวิศวกรรม และ จาํนวนคาบการปฏิบัติในแต่ละวิชาถกูจาํกัด  ช่ัวโมงของการปฏิบัติลดลง  
มีการรวมรายวิชาทฤษฎีกับปฏิบัติเข้าด้วยกันซ่ึงเป็นจุดดีในด้านความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์  หลักสูตรเน้นทฤษฎีซ่ึงเป็นแนวทาง
เดียวกับหลักสูตรทางวิศวกรรม   จาํนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาสามัญมากเกินไป  วิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ(รายวิชาชีพ) ไม่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ผู้ เรียนไม่สามารถนาํความรู้ท่ีได้เรียนไปประยกุต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม   หลักสูตรไม่
ตอบสนองต่อความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทาํให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต      
  

คาํสําคญั: สาํรวจความคิดเห็นครูผูส้อน  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลกัสูตร    
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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 

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 

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 

1. บทนํา 
การศึกษาสายอาชีวศึกษาถือเป็นศาสตร์ด้านการศึกษา

แขนงหน่ึงท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ปัจจุบันการจัด
การศึกษาด้านอาชีวะท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมดาํเนินการ
โดยวทิยาลยัเทคนิค วทิยาลยัการอาชีพ และวิทยาลยัสารพดัช่าง
ท่ีกระจายอยู่ทั่ว ทุกจังหวัดในประเทศไทย    สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษา
วิชาชีพ เพ่ือพฒันากาํลงัคนระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือและระดบั
ผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดบัเทคนิค) ให้สอดคลอ้ง
กบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม สามารถเป็นผูป้ฏิบติังาน หวัหนา้งานหรือเป็น
ผูป้ระกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ  การจดัการเรียน
การสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา แบ่งระดบัการศึกษา คือ  ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  มี  9 ประเภทวิชา 
คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชา คหกรรม 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาประมง  ประเภท
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการจดั

การศึกษาในแต่ละประเภทวิชาจะมีหลกัสูตรสาขาวิชา ซ่ึงเป็น
หัวใจในการจดัการเรียนการสอน   หลกัการและจุดหมาย ของ
หลกัสูตร คือ พฒันากาํลงัคน ให้มีความชาํนาญเฉพาะดา้น   มี
คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ  
โดยผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นาํไปปฏิบติังานอาชีพไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  [1-9] 

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยงัประสบปัญหาการขาด
แคลนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะวิศวกรและช่างเทคนิค 
ตลอดจนผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการจัดการ และมี
วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ซ่ึงทาํให้การผลิต การวิจยัและพฒันายงั
ไม่ไดรั้บการพฒันามากเท่าท่ีควร สาเหตุสําคญัเน่ืองจาก
ประเทศไทยมีสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตวิศวกรและช่างเทคนิคท่ี
ได้คุณภาพไม่ เพียงพอท่ีจะสนองต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และการศึกษาในสถาบันการศึกษามี
ภาคปฏิบติัไม่มากนกั [10] 

อย่างไรก็ตาม อาชีวศึกษาไทยต้องเผชิญปัญหาทั้ งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือช่างเทคนิคท่ีจบใหม่มีจาํนวนไม่
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เพียงพอต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งผูท่ี้จบ
การศึกษาใหม่ไม่สามารถปฏิบติังานไดท้นัทีแต่ตอ้งผ่านการ
อบรมก่อนเข้าทํางาน  แสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการอนัเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  [10 ]  ซ่ึ งใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเก่ียวกับสินค้าอุปโภคบริโภค  
ตลอดจนสินค้าฟุ่มเฟือย บุคลากรในด้านสาขาไฟฟ้าและ
เคร่ืองกล มีความสาํคญัการผลิต  ซ่ึงประกอบดว้ยสาขาช่างยนต ์
ช่ า งกลโรงงาน  ช่ า ง เ ช่ือมโลหะ  ช่ า งไฟฟ้ากําลัง  ช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ และ แมคคาทรอนิกส์ ซ่ึงจะวิเคราะห์ใน 2 
ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  

ปัญหาดงักล่าวเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ หลายดา้น ไดแ้ก่ ระบบ
การบริหารจัดการของสํานักงานการอาชีวศึกษา ระบบการ
บริหารจดัการทรัพยากรและบุคลากรของวิทยาลยัแต่ละแห่ง 
ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเช่นกัน  ใน
โครงการน้ีได้พิจารณาในส่วนการศึกษาสถานภาพของ
อาชีวศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  ด้าน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อภาคอุสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาอาชีวศึกษาไทยให้
สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ 
การ ศึกษาความคิด เ ห็นของครู ท่ี มี ต่อหลัก สูตร ช่าง

อุตสาหกรรมของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
จากงานบทความและงานวิจัย  เ ร่ือง  อนาคตภาพการ

อาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า  (พ .ศ .2554-2564)พบว่า
กาํลงัคนท่ีผลิตออกมา ประการแรก ขาดคุณลกัษณะดา้นความรู้
และทกัษะท่ีจาํเป็นอยา่งพอเพียง เช่น ทกัษะดา้นการส่ือสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  การใชค้อมพิวเตอร์ และความรู้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และประการท่ีสอง ขาดลกัษณะท่ี
สําคญัต่อการปฏิบติังานจริงบางประการเช่น การคิดวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ การแกปั้ญหาในงาน การทาํงานเป็นทีม ความ

รับผิดชอบในงาน ความซ่ือสัตย ์ความอดทน ความขยนั มีวินยั 
ตรงต่อเวลา และภาวะผูน้าํ[11]    

ระบบการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยย ังไม่สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ในดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนในบางระดบัและบางประเภทวิชาลา้สมยั ยงัไม่มี
การปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับความกา้วหน้าของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และ การสร้างหลกัสูตรจะตอ้ง
ปฏิรูปเสียใหม่ให้เนน้ดา้นวิชาการและวิชาชีพ และเพ่ือพฒันา
กาํลงัคนตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ  ควรใหภ้าคเอกชนซ่ึงเป็นผู ้
ใชไ้ดมี้ส่วนร่วมในการผลิต  [12] 

ซ่ึงแนวทางการแก้ไขในด้านท่ีขาดควรมีการบูรณาการ 
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศตลอดจนการใชค้อมพิวเตอร์
และความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้ในวิชารายวิชา
วิชาชีพ  ให้ผู ้เ รียนได้เ รียนรู้และปฏิบัติในแต่ละวิชาให้
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้าในปัจจุบนั เพ่ือทาํให้
คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการ
ประกอบวชิาชีพ  ตอบสนองต่อความตอ้งการภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ  แต่อย่างไรก็ตาม  การจัดการศึกษา
ดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยควรพฒันา
กาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม
โดยทาํความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม 

3. การดาํเนินงาน 

  การศึกษาสถานภาพท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบอาชีวศึกษา
ของประเทศ   คณะวิจัยได้ศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมูลจาก
บทความ รายงานการวิจยั ขอ้มูลจากสถิติต่างๆจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง    และสํารวจความคิดเห็นของครูผู ้สอน    ด้าน
หลกัสูตร คาบการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบติั   

การรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นขอครูผูส้อนทาํโดยการส่ง
แบบสาํรวจออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเก็บขอ้มูล
ระหว่างวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึงวนัท่ี 7 มกราคม 
พ .ศ .2556 ซ่ึงมีผู ้ตอบแบบสอบถามจํานวน  111 คน  โดย
ครูผูส้อนมาจาก 3 กลุ่มคือ วิทยาลยัเทคนิค วิทยาสารพดัช่าง 
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และวิทยาลัยการอาชีพ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเช่ือมโยงกับ
สถานภาพของวิทยาลยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ลกัษณะ แบบสอบถามการสาํรวจออนไลน์เป็น
คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัจาํนวนชัว่โมงทฤษฎีและ
ชั่วโมงปฏิบัติ   ด้านความคิดเห็นต่าง  ๆ  ท่ีครอบคลุมด้าน
หลกัสูตร (ปวช.และปวส.)     

4. ผลการศึกษา 
จากการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได ้มีการ

ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรหลายคร้ัง ดังนั้ น จึงวิเคราะห์
หลกัสูตรดา้นโครงสร้าง ความทนัสมยั   เป็นประโยชน์และ
จาํเป็นต่อผูเ้รียน  คือ 

4.1 ผลการวเิคราะห์หลกัสูตร  
4.1.1 หมวดวิชาสามญัเป็นหมวดวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานใน

การดาํรงชีวิต และเป็นวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ  
ซ่ึงการจัดการเรียนในหมวดวิชาสามัญเพื่อจัดการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบั การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใชชี้วิตอยูใ่นสังคม    
ซ่ึงในหมวดวิชาน้ีมีจุดเด่น  คือเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆให้นักเรียน เช่น ภาษาอังกฤษ สําหรับใช้ในการ
ส่ือสาร และพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วางพ้ืนฐาน 
ให้มีความพร้อมท่ีจะหางานทาํภายหลงัสําเร็จการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการเตรียมคนให้พร้อมสู่การเปิดเป็น
ประชาคมอาเซียน  

4.1.2 หมวดวิชาชีพเป็นรายวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น
ในประเภทวิชานั้ น ๆ เพ่ือมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ ใน
หลกัสูตรมีจุดประสงค์รายวิชากาํหนดว่าผูเ้รียนมีสมรรถนะ
อะไรเม่ือเรียน  รายวิชานั้ นผ่าน  จะเห็นได้ว่าในการปรับ
หลกัสูตรท่ีผ่านมามี จุดเด่น คือในการจัดการเรียนการสอน
สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังานใหแ้ก่ผูเ้รียนไดจ้ริง  

4.1.3 ประเมินเน้ือหาสาระของหลกัสูตร ในเร่ืองความ
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์และโครงสร้าง ความทนัสมยัเป็น
ประโยชน์และจาํเป็นต่อผูเ้รียน และเป็นแนวทางท่ีจะสร้าง
ระบบความรู้ใหม่  ซ่ึงในการปรับหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพและหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงในแต่ละช่วง นบัตั้งแต่หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พ.ศ. 2530  พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2545      จะเห็นไดว้า่จาํนวน
หน่วยกิต และคาบการเรียนลดน้อยลง โดยเฉพาะคาบการ
ปฏิบัติจะลดลงมาเร่ือย ๆ ทําให้ผู ้เ รียนไม่สามารถท่ีจะลง
ปฏิบติังาน และฝึกทกัษะในเร่ืองนั้น ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

4.2 ผลการศึกษาความคดิเห็นของครูผู้สอน 
จากการสํารวจขอ้มูลจากสถานศึกษาในสังกดัของสถาบนั

การอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ ประกอบดว้ย วิทยาลยัเทคนิค วิทยา
สารพดัช่างและวทิยาลยัการอาชีพ พบวา่  

 ดา้นจาํนวนคาบทฤษฎี ความคิดเห็นในดา้นจาํนวนคาบ
ทฤษฎี  พบว่า  โดยส่วนใหญ่เห็นว่า มีจํานวนคาบทฤษฎี    
ท่ีเหมาะสม ดงัภาพท่ี 1  

53 50

80

17
0

50
26

50

8

0

20

40

60

80

ร้อ
ยล

ะผ
ู้ตอ

บแ
บบ

สอ
บถ

าม

ความคิดเห็นของครูผู้อนในด้านจํานวนช่ัวโมงเรียน            
(คาบทฤษฎี)

วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยสารพัดช่าง

วิทยาลัยการอาชีพ

 ภาพที ่1 แสดงความคิดเห็นในดา้นจาํนวนชัว่โมงเรียนของ 
         นกัเรียน (คาบเรียนทฤษฎี) 

 

 ภาพที่ 2 แสดงความคิดเห็นในดา้นจาํนวนชัว่โมงเรียนของนกัเรียน 
(คาบเรียนปฏิบติั) 
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 ความคิดเห็นในด้านจํานวนคาบปฏิบัติพบว่า 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพดัช่างและวิทยาลยัการอาชีพ
มากกวา่ร้อยละ 50 เห็นวา่ควรมีการปรับเพ่ิมจาํนวนคาบปฏิบติั
ใหม้ากข้ึน ดงัภาพท่ี 2 

 ความคิดเห็นในดา้นหลกัสูตร ในเร่ืองจาํนวนหน่วย
กิตในหมวดวชิาสามญัมีมากเกินไป  

 วิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติในรายวิชาชีพมีความ
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีในปัจจุบนั  หลกัสูตรในปัจจุบนั   มี
ความตอบสนองต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม การ
เรียนในหมวดวิชาชีพทาํให้ผูเ้รียน  มีสมรรถนะเพียงพอและ
สามารถนาํความรู้ไปใช้ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมได ้ดัง
ภาพท่ี 3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ 

 
1) มีจาํนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาสามญัมากเกินไป คิด

เป็นร้อยละ 73   
2) วชิาทฤษฎี (รายวชิาชีพ) มีความสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี

ในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 36.9   
3 )  วิชาปฏิบัติ  (รายวิชา ชีพ )  มีความสอดคล้องกับ

เทคโนโลยใีนปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 39.6   
4) ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนไปประยกุตใ์ชใ้นงาน

อุตสาหกรรม  คิดเป็นร้อยละ 46.8   
5)  หลักสูตรในปัจจุบัน  สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ คิดเป็น 
ร้อยละ 36.9 
6) การเรียนในหมวดวิชาชีพ ทําให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะ

เพียงพอต่อการประกอบวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 41.4 
7)  หลกัสูตรมีความทนัสมยั เพียงร้อยละ 12.6 
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ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านหลักสูตรของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาขีวศึกษา 

ร้อยละของความคิดเห็น
ของครูผู้สอน

ภาพที่  3 ความคิดเห็นดา้นหลกัสูตร ปวช.และ ปวส. ของสาํนกังาน   
               คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546) 
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ความคดิเหน็ของครูผู้สอนด้านหลักสูตรอาขีวศึกษาใน
ปัจจุบัน

วิทยาลยัเทคนิค
วิทยาลยัสารพดั
วิทยาลยัการอา ี

   
ภาพที่  4 ความคิดเห็นดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษาในปัจจุบนั  
                เปรียบเทียบระหวา่งสถานศึกษา 
 

กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนมากเห็นวา่ จาํนวนหน่วยกิต (1) ของ
หมวดวชิาสามญัมีมากเกินไปและหลกัสูตรมีความทนัสมยันอ้ย 
ดงัภาพท่ี 4 
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5. สรุปผลการวิจัย 

จากการปรับหลักสูตรท่ีผ่านมา เห็นได้ว่าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง   
มีโครงสร้างท่ียงัไม่เป็นหลกัสูตรแบบฐานสมรรถนะท่ีสมบูรณ์  
คือมี มาตรฐานวิชาชีพ  จุดประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา
ให้กับผูเ้รียนมีสมรรถนะท่ีชัดเจน เม่ือพิจารณาท่ีคาํอธิบาย
รายวิชา พบว่า ไม่ไดเ้ขียนออกมาอยูใ่นรูปงานอาชีพ หรือเป็น
สมรรถนะในทุกสาขา ทําให้ไม่สามารถท่ีจะลงปฏิบัติใน
รายวชิาได ้ เน้ือหารายวิชาท่ีเรียนในหมวดวิชาชีพยงัเนน้ทฤษฎี
ด้านวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ จํานวนคาบการปฏิบัติมีน้อย 
คาํอธิบายรายวชิา  ดงันั้นการปรับปรุงหลกัสูตรจะตอ้งปรุงปรับ
ในดา้นวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันากาํลงัคนตามคุณลกัษณะ
ท่ีตอ้งการ  และ ท่ีสําคญัควรปรับระบบการจดัการศึกษาดา้น
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศไทยให้สามารถผลิต
และพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

จากการศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรและขอ้มูลป้อนกลบัจากผูท่ี้ใช้
หลกัสูตรพบว่า การเปล่ียนแปลงของหลกัสูตรในช่วงหลาย
ทศวรรษท่ีผา่นมา ชัว่โมงของการปฏิบติัลดลง ในปัจจุบนัมีการ
ควบรวมรายวิชาทฤษฎีกบัปฏิบติัเขา้ดว้ยกนัซ่ึงเป็นจุดดีในดา้น
ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ผูส้อนสามารถปรับปรุงหรือ
วางแผนจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดง่้าย แต่ก็ยงัไม่สามารถทาํ
ให้ผู ้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามท่ีภาคอุตสาหกรรม
ต้องการได้ หลักสูตรเน้นทฤษฎีซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกับ
หลักสูตรทางวิศวกรรม ดังนั้ นจึงขาดการเช่ือมโยงกับการ
นาํไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม การพฒันาหลกัสูตรให้ตรงกบั
ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นพร้อมกนั
กบัความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
รายวิชาสามญัมีรายวิชาใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนแตกต่างจากในอดีตซ่ึง
เป็นจุดเด่น   แต่ยงัขาดการบูรณาการระหวา่งรายวิชาสามญักบั
รายวชิาชีพ   
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง
ของระบบจัดการการเรียนรู้ท่ีต่างกัน และเพ่ือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรียนรู้ท่ีต่างกัน ใน
ประเภทวิชาท่ีแตกต่างกัน ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ  กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน
ในประเภทวิชาพณิชยกรรมและประเภทวิชาคหกรรม จาํนวน 288 คน โดยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นสัดส่วน 

เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D.) และ แบบทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น

อิสระจากกัน (t-test for Independent  Samples) ผลการวิจัยพบว่าความต้องการของครูในการฝึกอบรมเพ่ือการใช้งานบทเรียน
ออนไลน์ด้วยตนเอง ของระบบจัดการการเรียนรู้ในภาพรวม ท้ังระบบจัดการการเรียนรู้ Moodle และ ระบบจัดการการเรียนรู้      
A-Tutor อยู่ในระดับมาก และครูผู้สอนในประเภทวิชาต่างกัน มีความต้องการฝึกอบรมเพ่ือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง 

ท้ังระบบจัดการการเรียนรู้ Moodle และ ระบบจัดการการเรียนรู้ A-tutor ไม่แตกต่างกัน 

คาํสําคญั: การฝึกอบรม บทเรียนออนไลน์  ระบบจดัการการเรียนรู้ วทิยาลยัอาชีวศึกษา 

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, 

การศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรม เพือ่การใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ของระบบ
จดัการการเรียนรู้ทีต่่างกนั ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 

วริล  ชัยเฉลิม1, ชัยวิชิต  เชียรชนะ2 และประดิษฐ์ เหมือนคิด3 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา 
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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 e-

learning training for both Moodle and A-Tutor learning management systems.  

Keywords: Training, e-learning, learning management systems, vocational college 

1. บทนํา 
โลกยุคปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีโดยใชเ้ครือข่าย

คอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ ซ่ึงนาํไปสู่การปรับเปล่ียนวิถีดาํเนิน
ชีวิตสู่ยุคสังคมท่ีติดต่อส่ือสารดว้ยระบบเครือข่าย ปัจจุบนั อี
เลิร์นนิง (e-learning) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพการเรียน
การสอนให้กบัผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้าม
ความพร้อมของตน ส่วนผูส้อนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
วชิาการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง อีเลิร์นนิง (e-learning) 
ไดรั้บการยอมรับ ว่าทาํให้คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน อีกทั้ งยงัมีความสะดวกในการผลิต แก้ไข 
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงบทเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนและผูส้อนเพ่ิม
หรือพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต (กิตติมา, 2555) การพฒันาระบบการเรียนการ
สอนโดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย  จะทาํให้ รูปแบบ
การเรียนการสอนเปล่ียนไป ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
เขา้ถึงแหล่งความรู้ต่างๆ สามารถขยายเวลาเรียนไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง ขยายท่ีเรียนท่ีใดก็ได ้ขยายขอบเขตของเน้ือหาไม่จาํกดั 
ขยายการเรียนการสอนได้ตามความตอ้งการของผูเ้รียน ใน
ลักษณะท่ีเรียกว่า “เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา” อีเลิร์นนิง               
(e-learning) จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม สาํหรับ
การพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพ่ือการแข่งขนัในโลก
ยคุใหม่ (เกรียงศกัด์ิ, 2544 : 43) 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองคก์รหลกัท่ี
มุ่งมั่นผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ปัจจุบนัมีสถานศึกษาในสังกดักระจายอยูท่ ัว่ทุกภาค
ของประเทศ จาํนวน 415 แห่ง มีวทิยาลยัอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ 
36 แห่ง จากการดาํเนินงาน จะตอ้งมุ่งเนน้คุณภาพเป็นหลกั นัน่
คือ ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของครู ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้น

พัฒนาครูและวิชาชีพครู ตั้ งแต่มาตรา 52-57 (ดังคําช้ีแจง
ประกอบพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) ตามขอ้
หน่ึงสรุปว่า ให้มีระบบกระบวนการผลิตการฝึกอบรมพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน การ
จดัการเรียนการสอนระบบ อีเลิร์นนิง    (e-learning) เป็นการ
จดัการเรียนการสอน ท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีถูก แต่ยงัมี
ครูอาจารยอี์กจาํนวนมากท่ีปฏิเสธการจดัทาํส่ือการสอนแบบ อี
เลิร์นนิง (e-learning) เพราะคิดวา่จะตอ้งใชส้อนเพ่ือแทนท่ีการ
สอนแบบปกติ (ปัญญา , 2546) บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการพฒันาเน้ือหาสาระของบทเรียนท่ีใชใ้น
ระบบ อีเลิร์นนิง (e-learning) ยงัมีนอ้ย ทาํใหร้ะบบ อีเลิร์นนิง 
(e-learning) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่สมบูรณ์  (มนตช์ยั, 2546 : 
15)  ควรมีการพฒันาส่ือ         อีเลิร์นนิง (e-learning) ท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนัใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพการเรียน
การสอนจริงในสถานศึกษา และฝึกอบรมการใชส่ื้อการศึกษา
ทางไกลให้เหมาะสม แต่บุคลากรในวิชาชีพส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรู้ความสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (e-
pedagogy, 2555 : 1) การฝึกอบรม จึงเป็นวิธีการอยา่งหน่ึงใน
การท่ีจะพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทํา
บทเรียนออนไลน์(e-learning) 

การฝึกอบรม  เป็นกระบวนการจดักิจกรรมท่ีมุ่งให้บุคคล
เกิดความรู้ ทกัษะ การพฒันา และประสบการณ์จนทาํให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีต้องการได้ ภายใต้
เง่ือนไขของระยะเวลาท่ีกาํหนด การพฒันาครูโดยการฝึกอบรม
เป็นวิธีการหน่ึงจะช่วยให้ครูได้เรียนรู้ แต่การฝึกอบรมจะ
สามารถสร้างคุณประโยชน์ไดม้ากหรือน้อยนั้นย่อมข้ึนอยูก่บั
หลายปัจจยั การท่ีจะทาํการฝึกอบรมไดน้ั้นส่ิงสําคญัประการ
แรกท่ีจะขาดเสียมิได ้คือ การศึกษาความตอ้งการของครูในการ
ฝึกอบรม เพ่ือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของ
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ระบบจัดการการเรียนรู้ท่ีต่างกัน ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงความ
ตอ้งการในการฝึกอบรมไดต้รงตามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงตอ้ง
มีการศึกษาความตอ้งการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการใช้
งานบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ท่ี
ต่างกนั ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เพ่ือการใชง้านบทเรียนออนไลน์ (e-learning) 
ให้ทนัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ซ่ึงผลท่ีได้
จากการศึกษาคน้ควา้น้ี จะนาํไปใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการใช้
งานบทเรียนออนไลน์ (e-learning)  ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพือ่ศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการ

ใชง้านบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้  
ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2.2 เพือ่ศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการ
ใชง้านบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้
ท่ีต่างกนั ในประเภทวิชาท่ีแตกต่างกนั ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา 
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.  สมมุตฐิานของการวจิัย 
ครูผูส้อนในประเภทวิชาต่างกัน มีความต้องการในการ

ฝึกอบรม เพ่ือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของ
ระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีต่างกนั แตกต่างกนั 

4. วธีิการวจิัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีได้แก่   ครูผู ้สอน  ในประเภทวิชาพณิชยกรรมและ 
ประเภทวิชาคหกรรม ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็น 6  
ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้จาํนวน 1,075 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง ซ่ึงมี
ขั้นตอนการสุ่ม โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% การยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนหรือยอม

ใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งค่าสถิติกบัค่าประชากร 5%  โดย
การเปิดจากตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Krejcie and Morgan อา้ง
ถึงใน รวีวรรณ, 2545 : 81) ท่ีประชากร 1,075 คน จะไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 288 คน และทาํการสุ่มตวัอยา่งจากประชากร โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two-stages random 
sampling) ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตามภาค โดยสุ่มภาคละ 1 จงัหวดั 
ไดจ้าํนวน 6 จงัหวดัและอีก 2 จงัหวดั เป็นหน่วยการสุ่มท่ีทาํ
การสุ่มเพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งครบสมบูรณ์ รวมทั้งส้ิน 
8 จงัหวดั ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตวัอยา่งตามวิทยาลยัอาชีวศึกษาท่ีอยู่
ในจงัหวดั จากขั้นตอนท่ี 1 ซ่ึงมีครูผูส้อนเป็นหน่วยการสุ่ม 
โดยการสุ่มตาม ประเภทวิชาพณิชยกรรม และ   ประเภทวิชา 
คหกรรม ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 288 คน ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ตารางการสุ่มตวัอยา่งแบบสองขั้นตอน โดยจาํแนกตาม

วทิยาลยั 

ลาํดบั ช่ือวทิยาลยัอาชีวศึกษา ประเภทวชิา รวม 
1 เชียงใหม่ 18 18 36 
2 ขอนแก่น 18 18 36 
3 มหาสารคาม 18 18 36 
4 เอ่ียมละออ 18 18 36 
5 ฉะเชิงเทรา 18 18 36 
6 กาญจนบุรี 18 18 36 
7 นครศรีธรรมราช 18 18 36 
8 ภเูกต็ 18 18 36 

 รวม 144 144 288 

4.2 ตวัแปรทีใ่ช้ ในการวจิัยแบ่งออกเป็น 
4.2.1 ตัวแปรอิสระได้แก่ ครูผูส้อนในประเภทวิชา  

พณิชยกรรม และ ประเภทวชิาคหกรรม 
4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการของครูในการ

ฝึกอบรม เพ่ือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของ
ระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีต่างกนั ของวทิยาลยัอาชีวศึกษา สังกดั
สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใชก้รอบแนวคิด 
จากระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle และ ระบบจดัการการ
เรียนรู้ A-Tutor ระบบละ 4 ดา้นไดแ้ก่ 1. ดา้นระบบจดัการ
การศึกษา (Education System) 2.ดา้นเน้ือหารายวิชา (Content) 
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3.ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) 4. ดา้นการสอบและ
การวดัผล (Test and Evaluate) 
4.3 เคร่ืองมือวิจัย ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็น

แบบสอบถาม ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 
     4.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง

ความหมาย  และ องค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์ด้วย
ตนเอง (e-learning) หลกัการสร้างเคร่ืองมือ การกาํหนดเกณฑ์
สาํหรับแปลความหมาย และการตรวจสอบความเช่ือมัน่ 

     4.3.2 วิเคราะห์ความตอ้งการ จากระบบจดัการการ
เรียนรู้ Moodle และ A-tutor จากนั้นสังเคราะห์ความตอ้งการทาํ
ให้ไดค้วามตอ้งการรายดา้นย่อย เพ่ือนาํไปสร้างขอ้คาํถามใน
แบบสอบถาม ซ่ึงครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

     4.3.3 สร้างเคร่ืองมือสอบถามความตอ้งการฉบบัร่าง
ของครูผูส้อน 1 ชุด จาํนวน 3 ตอน ดงัน้ี 

     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ในส่วนท่ีมีผลต่อ
ความตอ้งการอนัได้แก่ สถานะเพศ ประเภทวิชาท่ีสอน วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน 

     ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการของ
ครูในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ระบบจัดการการเรียนรู้ 
Moodle และ A-tutor แบ่งเป็นระบบละ 4 ดา้น 

     ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  เป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended Questionnaire) เพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

     4.3.4 ผูว้ิจยันาํเคร่ืองมือแบบสอบถาม (ฉบบัร่าง) 
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอคาํแนะนาํและปรับปรุงแกไ้ข
ตามความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

     4.3.5 นาํเคร่ืองมือแบบสอบถาม (ฉบบัร่าง) หาค่า
ความสอดคลอ้งหรือดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้
คาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค ์(Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC) เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 6 ท่าน ค่าอยู่
ระหว่าง 0.50 ถึง 0.84 โดยขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.5 ถือวา่ผา่นเกณฑ ์

     4.3.6 นาํเคร่ืองมือแบบสอบถามความตอ้งการ ฉบบั
ร่างไปทดลองใช ้(Try Out) โดยนาํไปทดลอง ใชก้บัครูผูส้อนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

     4.3.7 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทดลองใช ้(Try Out) 
หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ท่ีใชไ้ดพ้บวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.22 ถึง 
0.86 มีเพียง 1 ขอ้ท่ีไม่มีอาํนาจจาํแนกมีค่า -.004 ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ปรับปรุงภาษา และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ไดค้่าเท่ากบั .982  

     4.3.8 หลงัจากปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามความตอ้งการฉบบัสมบูรณ์และนาํเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของครูผูส้อน ลกัษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติท่ีใชคื้อ หาค่าความถ่ี 
(Frequency) แลว้สรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) นาํเสนอดว้ย
ตารางประกอบคาํบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการของครูใน
การฝึกอบรม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ส่วนการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า  ครูผู ้สอนใน
ประเภทวิชาต่างกนั มีความตอ้งการในการฝึกอบรม เพ่ือการใช้
งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ของระบบการจัดการการ
เรียนรู้ท่ีต่างกนั แตกต่างกนั ใชก้ารวิเคราะห์ แบบทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระ
จากกนั (t-test for Independent  Samples) การแปลผลค่าเฉล่ีย 
(Mean) ของคะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) 

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ีย (x̄ ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย(มากท่ีสุด= 
4.50-5.00 , มาก=3.50-4.49 , ปานกลาง=2.50-3.49 , นอ้ย=1.50-
2.49 , นอ้ยท่ีสุด=1.00-1.49) 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพ่ือให้ผูต้อบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นหรือมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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5. ผลการวจิัย 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้ งส้ิน 288 
คน มีขอ้มูลดงัน้ี 
ตารางที่ 2 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ของสถานะเพศ 

ลาํดบั สถานะเพศ จํานวน ร้อยละ 
1 ชาย 113 39.2 
2 หญิง 175 60.8 

รวม 288 100 
จากตารางท่ี 2 พบว่าสถานะเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.8 

รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.2 
 
ตารางที่ 3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ของประเภทวชิา 

ลาํดบั ประเภทวชิา จํานวน ร้อยละ 
1 พณิชยกรรม 144 50 
2 คหกรรม 144 50 

รวม 288 100 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ประเภทวิชาพณิชยกรรมและคหกรรม

คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากนั 
 

ตารางที่ 4 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ของวฒิุการศึกษา 

ลาํดบั วุฒิการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
1 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 11 3.9 
2 ปริญญาตรี 151 52.4 
3 ปริญญาโท 125 43.4 
4 ปริญญาเอก 1 0.3 
5 อ่ืนๆ 0 0 

รวม 288 100 
จากตารางท่ี 4 พบว่าวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีคิดเป็น

ร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 43.4 และ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนปริญญาเอกเป็นผู ้
กรอกแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 0.3 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละ ของประสบการณ์ทาํงาน 

ลาํดบั ประสบการณ์ทาํงาน จํานวน ร้อยละ 
1 นอ้ยกวา่ 3 ปี 28 9.8 
2 ตั้งแต่ 3 ปี - 6 ปี 68 23.6 
3 7 ปี - 9 ปี 39 13.5 
4 10 ปี - 12 ปี 42 14.6 
5 มากกวา่ 12 ปีข้ึนไป 111 38.5 

รวม 288 100 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ประสบการณ์ทาํงานมากกวา่ 12 ปีข้ึน

ไปคิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 3ปี - 6ปี คิดเป็นร้อย
ละ 23.6 และ 10ปี - 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.6 ส่วน 7ปี - 9ปีคิด
เป็นร้อยละ 13.5 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 3 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 9.7 
5.2 ข้อมูลความต้องการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการใช้

งานบทเรียนออนไลน์ ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ท่ี
ต่างกนั ในประเภทวชิาท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 6 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ

ตอ้งการของครู ในการฝึกอบรมเพือ่การใชง้านบทเรียน
ออนไลน์ ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีต่างกนั 
ในประเภทวชิาท่ีแตกต่างกนั  เป็นรายดา้น 

ความต้องการ 

ระบบจัดการเรียนรู้ 
(n=288) ความหมาย 

x̄  S.D. 

ระบบการจัดการการเรียนรู้  Moodle 

1. การจดัการศึกษา 3.96 0.83 มาก 

2. เน้ือหารายวชิา 4.18 0.68 มาก 

3. การติดต่อส่ือสาร 4.12 0.71 มาก 

4. การสอบและวดัผล 4.23 0.70 มาก 

ระบบการจัดการการเรียนรู้  A-tutor 

1. การจดัการศึกษา 3.89 0.91 มาก 

2. เน้ือหารายวชิา 4.07 0.82 มาก 

3. การติดต่อส่ือสาร 3.94 0.87 มาก 

4. การสอบและวดัผล 4.24 0.81 มาก 
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จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของครูผูส้อน
ในระบบการจดัการเรียนรู้ Moodle และ A-tutor มีความ
ตอ้งการใน ระดบัมาก ทุกรายดา้น 
ตารางที่ 7 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ

ตอ้งการของครู ในการฝึกอบรมเพือ่การใชง้านบทเรียน
ออนไลน์ ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ท่ีต่างกนั 
ในภาพรวม 

ความ
ต้องการ 

n 
พณชิกรรม คหกรรม 

ความหมาย 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

Moodle 144 4.08 0.45 4.15 0.44 มาก 
A-tutor 144 3.98 0.63 4.00 0.65 มาก 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในภาพรวม
ของระบบการจัดการการเรียนรู้ Moodle ในประเภทวิชา    
พณิชยกรรม มีค่า (x̄ )= 4.08 , (S.D.)=0.45 และในประเภท
วิชาคหกรรม มีค่า (x̄ )= 4.15 , (S.D.)=0.44 ระดบัความตอ้งการ
คือ มาก และระบบการจดัการการเรียนรู้ A-tutor ในประเภท
วิชาพณิชยกรรม มีค่า (x̄ )= 3.98 , (S.D.)=0.63 และในประเภท
วิชาคหกรรม มีค่า (x̄ )= 4.00 , (S.D.)=0.65 ระดบัความตอ้งการ
คือ มาก 
 
ตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล t-test for Independent  Samples 

แบบความแปรปรวนเท่ากนั ( Equal variances assumed ) 
ของความตอ้งการระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle  

ความตอ้งการ
ระบบ Moodle 

n x̄  S t df 
p-

value 
พณิชกรรม 144 4.08 0.45 -1.33 286 0.19 
คหกรรม 144 4.15 0.44  

Levene's test for equality of variances ( F=0.10 , p= 0.75 ) 

จากตาราง 8 เม่ือพิจารณาค่าความเท่าเทียมกนัของความ
แปรปรวนดว้ยสถิติทดสอบ Levene's test for equality of 
variances พบว่าความแปรปรวนเท่าเทียมกนั ( F=0.10 , p= 
0.75 ) จึงพิจารณาค่าสถิติความแปรปรวนท่ีเท่าเทียมกนั ( Equal 
Variance assumed )  

 
ผลการวิจยั พบวา่ความตอ้งการไม่มีผลต่อระบบการจดัการ

การเรียนรู้ Moodle กล่าวคือความตอ้งการของครูประเภทวิชา

พณิชยกรรม และ คหกรรม มีผลต่อระบบการจดัการการเรียนรู้ 
Moodle ไม่ต่างกนั 
ตารางท่ี 9 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล t-test for Independent  Samples 

แบบความแปรปรวนเท่ากนั ( Equal variances assumed ) 
ของความตอ้งการระบบจดัการการเรียนรู้ A-tutor 

ความตอ้งการ
ระบบ A-tutor 

n x̄  S t df 
p-

value 
พณิชกรรม 144 3.99 0.63 -0.22 286 0.83 
คหกรรม 144 4.00 0.65  

Levene's test for equality of variances ( F=0.04 , p= 0.84 ) 

จากตาราง 9 เม่ือพิจารณาค่าความเท่าเทียมกนัของความ
แปรปรวนดว้ยสถิติทดสอบ Levene's test for equality of 
variances พบว่าความแปรปรวนเท่าเทียมกนั ( F=0.04 , p= 
0.84 ) จึงพิจารณาค่าสถิติความแปรปรวนท่ีเท่าเทียมกนั ( Equal 
Variance assumed )  

ผลการวิจยั พบวา่ความตอ้งการไม่มีผลต่อระบบการจดัการ
การเรียนรู้ A-tutor กล่าวคือความตอ้งการของครูประเภทวิชา
พณิชยกรรม และ คหกรรม มีผลต่อระบบการจดัการการเรียนรู้ 
A-tutor ไม่ต่างกนั 

6. สรุปผล 

6.1.1 ความตอ้งการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการใช้
งานบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ ท่ี
แตกต่างกัน  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ของระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle 
และ ระบบจดัการการเรียนรู้ A-tutor พบวา่ มีความตอ้งการอยู่
ในระดบัมาก  

6.1.2 ครูผูส้อนในประเภทวิชาพณิชยกรรม และ คหก
รรม มีความตอ้งการฝึกอบรม เพ่ือการใชง้านบทเรียนออนไลน์
ดว้ยตนเอง ของระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle และ ระบบ
จดัการการเรียนรู้ A-tutor ไม่แตกต่างกนั 

7. อภิปรายผล 

การศึกษาความตอ้งการของครูในการฝึกอบรม เพ่ือการใช้
งานบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ ท่ี
แตกต่างกัน  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  สังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการอาชีวศึกษา  ของระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle 
และ A-tutor ของครูผูส้อนในประเภทวิชาพณิชยกรรม และ 
คหกรรม พบวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง
พฒันาทั้งระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle และ A-tutor ใหม้าก
ข้ึนเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ นอกจากน้ี จากการวิจัยท่ีพบว่า 
ครูผูส้อนในประเภทวิชาพณิชยกรรมและคหกรรม มีความ
ตอ้งการฝึกอบรมเพ่ือการใชง้านบทเรียนออนไลน์ดว้ยตนเอง
ไม่ต่างกัน  เ น่ืองจากครูผู ้สอนทั้ งสองประเภทวิชามีความ
ตอ้งการเติมเตม็ระบบจดัการการเรียนรู้ทั้งระบบ Moodle และ 
A-tutor อยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ปรัชญนนัท์และคณะ (2550) ท่ีศึกษาการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนผา่นเวบ็โดยครูตน้แบบ (สอศ.) พบวา่ ครูตน้แบบ
ท่ีได้รับการอบรมในเ ร่ืองระบบการเ รียนการสอนของ
โปรแกรมมูเด้ิล ทาํให้มีความเขา้ใจไดม้ากข้ึนในการพฒันาส่ือ
การสอนผ่านเว็บ เป็นแรงผลักดันสําคัญท่ีทาํให้ครูต้นแบบ
สร้างส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดส้าํเร็จ 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ควรจัดฝึกอบรมครูเพื่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์
ดว้ยตนเองของระบบจดัการการเรียนรู้ Moodle และ A-tutor 
ในดา้นการจัดการศึกษา, ดา้นเน้ือหารายวิชา, ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร, ดา้นการสอบและวดัผล 
8.2 ควรจัดฝึกอบรมครูเพื่อการใช้งานระบบจัดการการ

เรียนรู้ Moodle และ A-tutor ในหลกัสูตรระยะสั้น พร้อมคู่มือ
การใชง้านฉบบัภาษาไทย เพ่ือการเขา้ใชง้านท่ีดีและเกิดความ
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ  

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพเบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิชาการ ครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   และ
ผู้ทรงคุณวฒิุ ด้านการวัดและประเมินผล  ด้านการบริหารสถานศึกษา และ ด้านการบริหารงานคุณภาพ     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์   การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนือ้หา 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพเบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูมีระดับการดาํเนินการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และ2) 
องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบหลัก  ดังนี ้2.1) ปัจจัยนาํเข้า ประกอบไปด้วย หลักการบริหารคุณภาพ
แบบทุกคนมีส่วนร่วม การบริหารงานวัดและประเมินการศึกษาทางด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
คุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา   หลักการให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก ระบบสารสนเทศด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  2.2) กระบวนการประกอบไปด้วย ภาวะผู้นาํในการบริหารคุณภาพคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา  
การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผล การให้ความสําคัญกับนักเรียนนักศึกษา  กระบวนการบริหาร
คุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา  การมุ่ งเน้นบุคลากร  การกาํกับติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการ
ดาํเนินงานบริหารงานคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา และผลการดาํเนินงาน  2.3) กลไกควบคุมประกอบไปด้วย  การ
ประเมินอภิมาน  2.4) ผลผลิตประกอบไปด้วยระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคู่มือการบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคน

 

การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา 
แบบทุกคนมส่ีวนร่วมของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

The Study of Academy’s Personnel Participation of Measurement and 
Evaluation Administration factors in Vocation Education committee 

พิชัย  วาจนสุนทร1,  ชัยวิชิต  เชียรชนะ2  และคณิต  เฉลยจรรยา3 
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มีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2.5)  ข้อมูลป้อนกลับประกอบไปด้วย  การวิเคราะห์ผล
การดาํเนินการ  และการนาํผลการวิเคราะห์ไปใช้ 

คาํสําคญั: ระบบบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา. 

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 

and specialists. The tools used to collect data were questionnaire and interview. Statistics used to analyze the data were 

percentage, mean, standard deviation (S.D.) and content analysis. 

The results of this study revealed that:  1) the basic condition of measurement and evaluation administration in 

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 

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 

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. 

Keyword: The Quality Administration System for Education Measurement and Evaluation. 

 
1. บทนํา   

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และการจดัการศึกษายดึหลกั
ว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือว่านักเรียนเป็นสําคญั  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติซ่ึงไพศาล [1] 

ได้กล่าวถึง   บทบาทของการวัดและประเมินผลว่า   เป็น
กิจกรรมส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน  เป็นหนา้ท่ี
ตรงของผูส้อนทุกระดบัท่ีตอ้งดาํเนินการวดัและประเมินผล
ผูเ้รียนทุกคน   เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู้และ
ขณะเดียวกนักเ็ป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของ
ผูส้อนดว้ย   

การจดัการศึกษา ไม่ว่าในระบบใหญ่ของประเทศหรือใน
ระดบัย่อยลงมา คุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึนหรือมีข้ึนได ้ตอ้ง
อาศยัการบริหารจดัการท่ีดี [2] คุณภาพการจดัการศึกษาเป็นส่ิง
ท่ีสังคมใหค้วามสนใจและห่วงใย สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งสร้าง
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ความเช่ือมัน่แก่สังคมวา่มีความสามารถในการจดัการศึกษาให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรม มีความรู้ มีความสุข ตามท่ีสังคมคาดหวงั 
ปัจจุบันปรัชญาคุณภาพทั้ งระบบและเคร่ืองมือการพฒันาท่ี
เรียกวา่ การบริหารคุณภาพท่ีทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality 
Management : TQM))  เป็นส่ิงท่ีวงการศึกษาใหค้วามสนใจ
และนาํแนวคิดมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษามากข้ึนการ
นาํระบบการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วมมาใชใ้นการ
บริหารทางการศึกษาเป็นวิธีการบริหารจดัการให้เกิดคุณภาพ
ในทุกๆดา้นทุกๆกิจกรรม โดยทุกๆคนมีส่วนร่วมและมีส่วน
รับผิดชอบการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ประสิทธิผลจาก
การบริหารงานท่ีมีคุณภาพทั้งองคก์ร เพ่ือบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษา   ซ่ึงจากหลกัการและแนวคิดของการ
บริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นท่ีคุณภาพของ
องค์กร การนาํหลกัการและองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ
แบบทุกคนมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา   เป็น
แนวทางท่ีจะช่วยให้การบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ  เพราะ
ถือได้ว่าเป็นระบบคุณภาพท่ีควบคุมการบริหารเชิงระบบ
ทั้งหมด ซ่ึงทั้ งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและผลผลิต รวมทั้ ง
สภาพแวดลอ้ม 

จากเหตุผลดงักล่าว  จึงไดท้าํการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทาํการศึกษาสภาพเบ้ืองต้นของการบริหาร
คุณภาพและองคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงจะนาํไปสู่
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร
คุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

1.2.2 เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพ
การวดัและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของระบบ 

ระบบหมายถึง กลุ่มขององค์ประกอบท่ีมีปฏิกิริยากัน มี
ปฏิสัมพันธ์กันและเป็นไปตามกัน  ก่อรูปเป็นองค์รวมท่ี
ผสมผสานกนัอยู่ ซ่ึง Kast และ RosenZweig [3] กล่าวว่า 
องค์กรเป็นระบบเปิด  โครงสร้างและการบูรณาการการ
กิจกรรมต่างๆของบุคคลภายใต้การใช้เทคโนโลยีอย่าง
หลากหลายซ่ึงเทคโนโลยีจะเป็นตวักาํหนดหรือส่งผลกระทบ
เก่ียวกบัประเภทของปัจจยันาํเขา้ ลกัษณะของกระบวนการแปร
สภาพ และผลผลิตขององค์กร องค์กรประกอบไปดว้ยระบบ
ย่อย 5 ระบบ คือ ระบบย่อยด้านเป้าหมาย ระบบย่อยด้าน
เทคนิค ระบบย่อยด้านจิตสังคม ระบบย่อยด้านโครงสร้าง 
ระบบยอ่ยดา้นการบริหาร 

2.2  ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมส่ีวน
ร่วม (TQM) 

เป็นระบบบริหารท่ีมุ่งเน้นเร่ืองคุณภาพและการปรับปรุง
คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองทุกส่วน ทุกกิจกรรม โดยอาศยัการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกทุกคน เพ่ือให้การทาํงานหรือการปฏิบติังาน
ขององค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้เป็นสาํคญั 

2.3 ความหมายของการวดัผลและประเมนิผล 

2.3.1 ความหมายของการวดัผล การวดัผลเป็นการใช้
กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเคร่ืองมือ และเทคนิค
วิธีการให้ได้มาซ่ึงตวัเลข เพ่ือวดัคุณลกัษณะของบุคคลหรือ
ส่ิงของ 

2.3.2 ความหมายของการประเมินผล การประเมินผล
เป็นกระบวนการท่ีกระทาํต่อจากการวดัผล ดว้ยการนาํขอ้มูล
จากการวัดมาตีความหมาย โดยอาศัยเกณฑ์ในการตัดสิน
พิจารณาออกมาเป็นผลสรุป 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ [4] วิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไป
ดว้ย  ดา้นการนาํองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นระบบ
และกระบวนการ ดา้นทรัพยากรบุคคลและทีมงาน ดา้นการ
วิเคราะห์ การประเมิน และการจัดการเรียนรู้ ด้านความพึง
พอใจของผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นผลลพัธ์ขององคก์ร ภารกิจ 
และสมเกียรติ  ชิดไธสง [5] ไดว้ิจยัพบว่า ระบบการบริหาร
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คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารสาํหรับสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาคือ 
ระบบการบริหารคุณภาพท่ีเนน้กระบวนการ มีองคป์ระกอบ 3 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 หลกัการและแนวคิด ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบ
พ้ืนฐานของระบบ  และส่วนท่ี  3  แนวทาง  และเ ง่ือนไข
ความสาํเร็จของการใชร้ะบบ 

3. วธีิดําเนินการวจิัย 

3.1 การศึกษาสภาพเบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหารคุณภาพการ
วดัและประเมนิผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ

บริหารคุณภาพตามวงจรการบริหารคุณภาพของวิลเลียม เอ็ด
เวิดส์ เดมม่ิง ใน 4 ดา้น คือ การวางแผน การดาํเนินการ การ
ตรวจสอบและรายงานผล และการปรับปรุงและการพฒันา 

2) สรุปรายละเอียดขั้นตอน ประเด็นต่างๆเพ่ือนาํไปใช้
ในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั แบบสอบถามสภาพเบ้ืองตน้
ในการบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ไดแ้ก่ รอง
ผู ้อ ํานวยการฝ่ายวิชาการ  และครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ผู ้บริหาร
สถานศึกษา  และปฏิบัติหน้าท่ีสอน  ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีจาํนวนประชากร 
16,172 คน  

กลุ่มตวัอย่าง ไดม้าดว้ยการสุ่มอย่างง่าย  จาํนวนรวม 
528 คน ไดแ้ก่รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ จาํนวน 132 คน 
ครูผูส้อน จาํนวน 396 คน  

3.1.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือศึกษาสภาพเบ้ืองต้น

เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

3.1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือง สภาพ

เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามวงจรการบริหารคุณภาพของวิลเลียม เอด็เวิดส์ 
เดมม่ิง  ใน  4  ด้าน  คือ   การวางแผน  การดําเนินการ  การ

ตรวจสอบและรายงานผล และการปรับปรุงและการพฒันา 
ให้กับสถานศึกษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 132 แห่ง  ได้รับแบบสอบถามฉบับท่ี
สมบูรณ์กลบัมาจาํนวน 125 แห่ง  

3.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล ทาํโดยการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

โดยมีการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปดว้ย ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.2 การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดั
และประเมนิผลการศึกษาแบบทุกคนมส่ีวนร่วมของ
สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าการศึกษาสภาพเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
บริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา  และศึกษา
เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับ การพฒันาระบบ การบริหาร
คุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม  กระบวนการวดัและประเมินผล
การศึกษา มาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบั
องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของระบบการบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม 

2) การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพ
การวดัและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3 . 2 . 1  ก ลุ่ม เ ป้ าหมายในการวิจั ย  ประกอบด้วย 
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการ
วดัและประเมินผล  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารสถานศึกษา 
และ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารงานคุณภาพ  

3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์เพ่ือ
สอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบเบ้ืองต้นของระบบบริหาร
คุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์
ดว้ยตนเองโดยมีขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

- นดัหมายวนัเวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์ 
- ดาํเนินการสัมภาษณ์   
3.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

           325

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

NCTechEd06TEM03 

1) วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์เน้ือหา สรุป
ประเดน็ของผูท้รงคุณวฒิุ  

2)  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบ
ของระบบบริหาร คุณภาพแบบทุกคนมี ส่วนร่วม  ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  

3) นาํผลการวิจยัท่ีไดท้ั้งสองส่วนมาสังเคราะห์   เพ่ือ
กาํหนดองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของระบบ 
บริหาร คุณภาพการวัดและประ เ มินผลการ ศึกษาของ
สถานศึกษา  
3.3 ผลการดาํเนินการวจิัย 
1)  ผลการวิเคราะห์สภาพเบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร

คุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยภาพรวมและ
จาํแนกเป็นรายด้านตามตามวงจรการบริหารคุณภาพของวิ
ลเลียม เอ็ดเวิดส์ เดมม่ิง ใน 4 ด้าน คือ  การวางแผน การ
ดาํเนินการ การตรวจสอบและรายงานผล และการปรับปรุงและ
การพฒันา รายละเอียดตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์สภาพเบ้ืองตน้การบริหารคุณภาพการวดั

และประเมินผลการศึกษาตามความคิดเห็นของครูโดย
ภาพรวมและแยกเป็นรายดา้น 

สภาพเบือ้งต้นการบริหาร
คุณภาพ 

x̄ SD ร ะดั บ ก า ร
ดาํเนินการ 

1. ดา้นการวางแผน 3.50 0.87 ปานกลาง 
2. ดา้นการดาํเนินการ  3.36 0.95 ปานกลาง 
3. ดา้นการตรวจสอบรายงาน 3.44 0.76 ปานกลาง 
4. ดา้นการปรับปรุงพฒันา 3.33 0.90 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.40 0.87 ปานกลาง 

 
 
ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์สภาพเบ้ืองตน้การบริหารคุณภาพการวดั

และประเมินผลการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
โดยภาพรวมและแยกเป็นรายดา้น 

สภาพเบือ้งต้นการบริหาร
คุณภาพ 

x̄  SD  ร ะดั บ ก า ร
ดาํเนินการ 

1. ดา้นการวางแผน 3.48  0.75 ปานกลาง 

2. ดา้นการดาํเนินการ   3.46 0.87 ปานกลาง 
3.ดา้นการตรวจสอบรายงาน 3.18  1.08 ปานกลาง 
4.ดา้นการปรับปรุงพฒันา 3.38 0.69 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 3.37 0.84 ปานกลาง 

2)  ผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกับองค์ประกอบ
เบ้ืองต้นของระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม  วิ เคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ รายละเอียดดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบเบ้ืองตน้ของระบบบริหารคุณภาพ
การวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ  5  องคป์ระกอบ  คือปัจจยันาํเขา้  
กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต  และขอ้มูลป้อนกลบั  

“องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวัดและ
ประ เ มินผลการ ศึกษา ท่ีประกอบไปด้วย  ปัจจัยนํา เข้า  
กระบวนการผลผลิต ขอ้มูลป้อนกลบั   กลไกควบคุมมีความ
เหมาะสมดี ”  (EA 1 : 5 เมษายน 2556) 

 “มีความเหมาะสมในภาพรวม เพราะมีปัจจยันาํเขา้ท่ีเป็น
หลักการและทฤษฎีท่ีนําเข้าสู่กระบวนการ  มีเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมคือระบบบริหารคุณภาพตามกระบวนการ PDCA  
รวมทั้งส่ิงท่ีดีของระบบคือกลไกควบคุม”  (EQ 1 : 4  เมษายน 
2556) 

 
ภาพที่ 1 องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของระบบ 

 

ปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ขอ้มูลป้อนกลบั  

ระบบบริหารคุณภาพการ

วดัและประเมินผล

การศึกษาแบบทุกคนมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

กลไกควบคุม  
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ภาพที่ 2 องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของปัจจยันาํเขา้ 

 
ภาพที่ 3 องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของกระบวนการ 

 

 
ภาพที่ 4 องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของกลไกควบคุม 

 

 
ภาพที่ 5 องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของผลผลิต 

 
ภาพที่ 6  องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของขอ้มูลป้อนกลบั 

  
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบ

เบ้ืองตน้ของระบบ  มีผลการประเมินดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่  3  ค่าร้อยละของคาํตอบจากผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัความ
เหมาะสมขององคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของระบบ 

องค์ประกอบเบือ้งต้นของ
ระบบ 

ความคดิเห็น 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ปัจจยันาํเขา้ 100.00 0.00 
กระบวนการ 100.00 0.00 
กลไกควบคุม 100.00 0.00 
ผลผลิต 100.00 0.00 
ขอ้มูลป้อนกลบั 100.00 0.00 

3)  องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยนาํผลการวิจยั
ท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งสองส่วนและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 
มาสังเคราะห์เพ่ือกาํหนดองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ยอ่ย ดงัน้ี 
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดขององคป์ระกอบหลกัของระบบ

บริหารคุณภาพการวดัและประเมินผล 
 
 
 
 
ปัจจัยนําเข้า 

1.หลกัการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การบริหารงานวดัและประเมินการศึกษา
ทางดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา 
3. หลกัการใหค้วามรู้และการสร้างความตระหนกั 
4. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคุณภาพงานวดั
และประเมินผลการศึกษา    
5. ระบบสารสนเทศดา้นการวดัและประเมินผล
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
กระบวนการ 

1. ภาวะผูน้าํในการบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา   
2. การวางแผนกลยทุธ์ในการบริหารคุณภาพการวดั
และประเมินผล  
3. การใหค้วามสาํคญักบันกัเรียนนกัศึกษา 
4. กระบวนการบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา   
5. การมุ่งเนน้บุคลากร  
 6. การกาํกบัติดตาม ประเมิน ทบทวน และ
ปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงานบริหารงานคุณภาพ
การวดัและประเมินผลการศึกษา  

การประเมินอภิมาน  กลไกควบคุม 

องค ์
ประ 
กอบ
เบ้ือง 
ตน้ 
ของ 
ปัจ 
จยั 
นาํ 
เขา้ 

 

หลกัการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วน
ร่วม(TQM) 

การบริหารงานวดัและประเมินการศึกษา
ทางดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา 

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคุณภาพ
งานวดัและประเมินผลการศึกษา 

หลกัการใหค้วามรู้และสร้างความตระหนกั 

หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

การวางแผน 

การจดัองคก์ร 

การบริหารงานบุคคล 

การควบคุม 

การสัง่การ 

 
องค ์

ประกอบ
เบ้ืองตน้ของ
กระบวนการ 

ระบบบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

ี ึ
คู่มือการบริหารคุณภาพการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาสงักดัสาํนกังาน

ี ึ

ผลผลิต 

การวเิคราะห์ผลการดาํเนินการ 

การนาํผลการวเิคราะห์ไปใช ้

ขอ้มูล 
ป้อนกลบั 

           327

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

NCTechEd06TEM03 

7. ผลการดาํเนินงาน   
กลไกควบคุม การประเมินอภิมาน 
 
 
 
 
ผลผลติ  

1. ระบบบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
2. คู่มือการบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ข้อมูล
ป้อนกลบั  

1. การวเิคราะห์ผลการดาํเนินการ   
2. การนาํผลการวเิคราะห์ไปใช ้

4. สรุปผลการวิจัย 
1) สภาพเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหารคุณภาพการวดัและ

ประเ มินผลการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูมีระดบัการดาํเนินการภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
2)  องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
องค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
ตามข้อ เสนอแนะของผู ้ทรง คุณวุ ฒิ  ผลการวิ จัยพบว่ า 
องคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผล
การศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  5  
องค์ประกอบหลัก  ดังน้ี 2.1) ปัจจัยนําเขา้ ประกอบไปด้วย 
หลักการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม การบริหาร
งานวดัและประเมินการศึกษาทางดา้นเทคนิคและอาชีวศึกษา 
บุคลากรท่ี เ ก่ียวข้องกับการบริหารคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา   หลกัการให้ความรู้และการสร้างความ
ตระหนัก  ระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา  2.2) กระบวนการประกอบไปดว้ย ภาวะผูน้าํในการ
บริหารคุณภาพคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา  การ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผล 
การให้ความสําคญักบันักเรียนนักศึกษา  กระบวนการบริหาร
คุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา  การมุ่งเน้นบุคลากร  
การกาํกบัติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการ

ดาํเนินงานบริหารงานคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา 
และผลการดาํเนินงาน  2.3) กลไกควบคุมประกอบไปดว้ย  การ
ประเมินอภิมาน  2.4) ผลผลิตประกอบไปดว้ยระบบบริหาร
คุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
และคู่มือการบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษา
แบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2.5)  ขอ้มูลป้อนกลบัประกอบ
ไปดว้ย  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินการ  และการนาํผลการ
วเิคราะห์ไปใช ้

5. อภิปรายผล  
ระบบบริหารคุณภาพการวดัและประเมินผลการศึกษาแบบ

ทุ ก คน มี ส่ วน ร่ ว ม ขอ งสถ าน ศึ กษ าสั ง กั ด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบ
หลัก   1) ปัจจัยนําเข้า 2) กระบวนการ 3) กลไกควบคุม4) 
ผลผลิต 5)  ขอ้มูลป้อนกลบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิม
ชัย หาญกล้า (6) ได้วิจัยการพฒันาระบบการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของสถาบันราชภัฎ พบว่า ระบบการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฎ ท่ีพัฒนา ข้ึน 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) องคป์ระกอบดา้นปัจจยั
นาํเขา้ 2) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ 3) องคป์ระกอบดา้น
ปัจจัย ส่งออก  4 )  องค์ประกอบด้านปัจจัย ป้อนกลับ  5 ) 
องค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของระบบ  และสอดคลอ้ง
งานวิจัยของ พรเทพ รู้แผน (7) เ ร่ืองการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พบว่า  1) รูปแบบของระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ง านของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน
ประกอบด้วยโครงส ร้างหลัก  4  ด้าน  คือ  ปัจจัยนํา เข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และขอ้มูลป้อนกลบั   
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาคาํตอบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทาํงาน (Work-integrated Learning--WiL) 
ระดับอาชีวศึกษาไทยน้ัน มีรูปแบบทางการจัดการศึกษาเหมาะสมอย่างไร และอะไรเป็นปัจจัยความสําเร็จ (Success factors) เพ่ือ
นาํไปผลท่ีได้ไปใช้ในการออกแบบรูปแบบ WiL จากน้ัน นาํรูปแบบไปออกแบบและพัฒนาคู่มือดาํเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต่อไป กระบวนการแสวงหาคาํตอบดังกล่าว กระทาํโดยการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยความสาํเร็จของ WiL 
และการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศซ่ึงมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาแบบ WiL มาเป็นเวลานาน แล้วนาํมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากงานวิจัยท่ีผ่านมา จากน้ัน นาํผลวิเคราะห์ท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามแล้วนาํไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง การเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท้ังภาคประกอบการ ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวิชาชีพ และภาคแรงงาน 
รวมจาํนวน 349 คน ข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านผู้ เรียน ด้านผู้สอน ด้านสถานศึกษา ด้าน
สถานประกอบการ และด้านการเงิน จากน้ันทาํการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั และตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสําเร็จ
ของการบริหารจัดการ WiL ประกอบด้วย 2 ปัจจัย (1) ปัจจัยสําคัญเชิงความร่วมมือ (KSFs) 3 ส ได้แก่ สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ (2) ปัจจัยหลักเชิงการบริหารจัดการ (CSFs) 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ผู้ เรียน 
ผู้สอน สถานประกอบการ และการเงิน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบชี้ให้เห็นว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยเส้นอิทธิพลมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมท้ังค่าการทดสอบความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ทุกค่า 

คาํสําคญั: การเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงาน การเรียนรู้เชิงปฏิบติั 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 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงานสําหรับอาชีวศึกษาไทย   
The Model of Work-integrated Learning (WiL) in Thailand Vocational 

Education 

วิเชษฐ์ พลายมาศ1  และมณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วฒิุ2 
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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 

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 p-

value = 0.05 for all variables. The model’s overall fit are accepted.  

Keyword: Work-integrated Learning (WiL), Hands-On Learning (HOL), Cooperative Education, Vocational 
Education, Higher Education. 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติคุณภาพอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ขาดความรู้และทกัษะของอาชีพ ไม่เช่ือมโยง
กบัสังคม และการประกอบอาชีพ [1] ผูจ้บอาชีวศึกษามีความรู้
และทักษะรวมทั้ งคุณลักษณะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ค่อนขา้งตํ่า ไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งๆ ท่ี
ภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิตเป็นภารกิจหลกัของอุดมศึกษาทุก
แห่งท่ีต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน [2] 

รายงานของ World Economic Forum 2013-2014 [3] ระบุ
วา่ ขีดความสามารถในการแข่งของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 
37 จาก 148 ประเทศ และเป็นอนัดบัท่ี 8 รองอนัดบัสุดทา้ยเม่ือ
เทียบกบักลุ่มประเทศในอาเซียนดว้ยกนั หากพิจารณายอ้นหลงั 
3 ปี เฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ปรากฏว่า “รายงานปี 2012-
2013” ไทยถกูจดัอยูใ่นอนัดบั 8 "รายงานปี 2011-2012" ไทยถูก
จดัอยูใ่นอนัดบั 8 ไทย และ "รายงานปี 2010-2011" ไทยถูกจดั

อยู่ใน อนัดบั 6 หากพิจารณาจากรายงานดงักล่าวจะพบว่า ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของไทยมีแนวโนม้ลดลงทุกปี 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-
2565)  [4]  ได้ระบุว่า  แนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพ
อุดมศึกษาทาํไดโ้ดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการศึกษา
ระดับ อุดม ศึกษาให้ เ ป็นความ ร่ วม มือของแ ต่ละก ลุ่ม
มหาวิทยาลยัและสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ ให้มีการออกแบบ
ระบบความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษากบัภาคการผลิต เพ่ือ
สร้างภารกิจของมหาวิทยาลยัท่ีใชอุ้ปสงคจ์ากภาคการผลิตเป็น
ตวัตั้ ง ทั้งการจัดหลกัสูตรและการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การวิจยั (Demand led curriculum, technical services 
and research) โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีเนน้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  แนวทางหน่ึงในการแกปั้ญหาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทยและอาชีวศึกษาคือการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการ
ทาํงาน (Work-integrated Learning) หรือ WiL 

ดว้ยเหตุน้ี งานวิจยัน้ีจึงเป็นความพยายามแสวงหารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงานท่ีเหมาะสมกบั
บริบททางการศึกษาและสภาพแวดล้อมของสังคมไทยใน
ระดบัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
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1.2 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงาน หรือ WiL 
(Work-integrated Learning) 

การเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงาน หรือ WiL เป็นการ
เรียนรู้เชิงสมรรถนะ (Competency-Based Approach) ท่ีมีการ
ผสมผสานของการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติังานจริง
เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียน
สามารถบรรลุสมรรถนะมาตรฐานของอาชีพเป้าหมายได ้
ดงันั้น การจดัการศึกษาในรูปแบบน้ีจึงไม่เพียงจาํกดัอยู่แต่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยงัตอ้งอาศยัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เขา้มามีส่วนร่วมอีกดว้ย [6],[7],[8] 

จากงานวิจัยเร่ืองการพฒันาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนท่ีบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงานในสถาบนัอุดมศึกษา 
[5] โดยการศึกษารูปแบบ WiL จากทัว่โลก พบวา่มี 9 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ (1) การกาํหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-course 
Experience) (2) การเรียนสลบักบัการทาํงาน (Sandwich 
Course) (3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) (4) การ
ฝึกงานท่ีเน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทาํงาน 
(Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing) (5) หลกัสูตร
ร่วมมหาวิทยาลยัและอุตสาหกรรม(Joint Industry University 
Course) (6) พนกังานฝึกหัดใหม่หรือพนกังานฝึกงาน (New 
Traineeship or Apprenticeship) (7) การบรรจุให้ทาํงานหรือ
การฝึกเฉพาะตาํแหน่ง(Placement or Practicum) (8) ปฏิบติังาน
ภาคสนาม (Fieldwork) (9) การฝึกปฏิบติัจริงภายหลงัสาํเร็จการ
เรียนทฤษฎี (Post-course Internship) ส่วนการจดัการศึกษา
แบบ  WiL ในประเทศไทย พบว่า การจดัการเรียนการสอน
แบบ WiL ในประเทศไทยมีรูปแบบท่ีเด่นชดัอยู่ 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ ทวิภาคี (DVT) สหกิจศึกษา (Cooperative) การฝึกงาน 
(Apprentice) และการฝึกหดั (Internship) 

2. วธีิการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการแสวงหา WiL Model ท่ีเหมาะสมกบับริบททาง
การ ศึกษาไทย  อาศัยกระบวนการแสวงหาหลายวิ ธี 
ประกอบดว้ย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง การ
สาํรวจภาคสนาม (Field survey) สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง (In-

depth interview) การศึกษากรณีปฏิบติัดีเด่น (Best Practice) 
การระดมความคิดเห็นจากผูเ้ ช่ียวชาญ (Focus group 
discussion) สรุปขอ้คิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ และแบบสอบถาม 
จากนั้ นได้นํามาประมวล วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ และ
สังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบ WiL เพ่ือนาํไปใช้ในการ
ดาํเนินการโครงการนาํร่อง ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิต
และกลุ่มอุตสาหกรรมภาคบริการ 

ในส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยความสําเร็จนั้น การเก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งภาคประกอบการ 
ภาคการศึกษา ภาคสมาคมวชิาชีพ และภาคแรงงาน รวมจาํนวน 
349 คน ขอ้มูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นผูเ้รียน ดา้นผูส้อน ดา้น
สถานประกอบการ และดา้นการเงิน จากนั้น นาํขอ้มูลท่ีไดม้า
ทวนสอบความสอดคลอ้งกนักบัขอ้มูลท่ีเชิงทฤษฎี ขอ้มูลเชิง
สํารวจดว้ยการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของรูปแบบสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

3. ผลการศึกษา 
3.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยความสําเร็จด้วยสถิต ิ
จาํนวนแบบสอบถามท่ีส่ง 400 ชุด ตอบกลบั 349 ชุด คิด

เป็นร้อยละ 87.25 จาํแนกตามสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งตามอายงุาน
ไดด้งัน้ี อายงุาน 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 57อายงุาน 4-7 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 16 อายุงาน 8-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 อายุงาน 11-17 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 8 มากกวา่ 17 ปีคิดเป็นร้อยละ 12  

จาํแนกตามสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างตามตาํแหน่งงานไดด้งัน้ี 
ตาํแหน่งวิศวกรคิดเป็นร้อยละ 35 อาจารยคิ์ดเป็นร้อยละ 24 
ผูจ้ดัการฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 10 เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 6 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
22 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัความสําเร็จของ WiL อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดย
พิจารณาจากค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.91- 4.24 และมีความคิดเห็นไม่
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แตกต่างกนัมาก โดยพิจารณาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ระหวา่ง 0.65-0.94 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางสถิติช้ีให้เห็นว่า ปัจจัย
ความสาํเร็จของการจดัการศึกษาแบบ WiL ในรูปแบบ Pagoda 
Model นั้น มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยเส้น
อิทธิพลมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกตวัแปร รวมทั้งค่า
การทดสอบความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑ์ยอมรับไดทุ้กค่า โดย
รูปแบบสุดท้ายมีค่าสถิติดังน้ี ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่า = 
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 สาํหรับอิทธิพลมากท่ีสุดของตวัแปร
ด้านหลักสูตร  พบว่า  การเน้นการทํางานในอาชีพได้จริง 
อิทธิพลมากท่ีสุดของตวัแปรดา้นการเรียนการสอน พบวา่ การ
มีครุภณัฑ์ อุปกรณ์จริงและวสัดุเพ่ือให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้กบั
การปฏิบัติงานจริง อิทธิพลมากท่ีสุดของตวัแปรด้านผูเ้รียน 
พบวา่ การเนน้ให้ผูเ้รียนฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบติังานไดจ้ริงและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ อิทธิพลมากท่ีสุดของตัวแปรด้าน
ผูส้อน พบวา่ ผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานประกอบการควรมีทกัษะใน
การถ่ายทอด ส่ือสารเพ่ือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ และผูส้อนใน
สถานศึกษาควรมีประสบการณ์จริงในวิชาชีพมาก่อน อิทธิพล
มากท่ีสุดของตัวแปรด้านสถานประกอบการ พบว่า สถาน
ประกอบการควรมีระบบการฝึกอาชีพท่ีเป็นมาตรฐาน และ
อิทธิพลมากท่ีสุดของตวัแปรดา้นการเงิน พบวา่ ภาครัฐควรใช้
กลไก/มาตรการทางการเงิน  เ พ่ือจูงใจสถานศึกษาให้จัด
หลกัสูตรแบบ WiL 

3.2 รูปแบบ WiL Pagoda Model  
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการดงักล่าวคือ WiL Pagoda 

Model ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

3.3 รายละเอยีดของรูปแบบ 
รูปทรงของ Pagoda  Model มีพ้ืนฐานมาจากเจดียซ่ึ์งเป็น

สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา สะทอ้นพลงัความคิดแบบชาว
ตะวนัออก รูปแบบ WiL Pagoda Model มีองคป์ระกอบสาํคญั 

3 ประการ เรียกวา่ [4หลัก] x [6ช้ัน] x [3ปัจจัยสนับสนุน]  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

[4หลกั] 
อาศัยหลักการสําคัญของการสร้าง เจดีย์ 4  ประการ 

ประกอบดว้ย 
(1) มีลกัษณะเป็นชั้นๆ (Layering approach) (2) ความเช่ือม

ประสาน (Connectivity) (3) ความเป็นลาํดบั (Serializability) 
และ (4) ความบูรณาการ (Integration) การสร้างเจดียจ์ะใช้
วิธีการแบบล่างข้ึนบน (Bottom up approach) เจดียจ์ะเร่ิมสร้าง
จากชั้นของฐานรากใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงค่อยสร้างชั้นท่ีอยูเ่หนือ
ข้ึนไปได  ้แต่ละชั้นจะมีความเช่ือมประสานเป็นเน้ือเดียวกนั
ภายในชั้นเดียวกนัและเช่ือมประสานระหวา่งชั้นอีกดว้ย ชั้นบน
จะสามารถสร้างไดก้็ต่อเม่ือชั้นก่อนหนา้น้ีถูกสร้างไวส้มบูรณ์
แลว้ เจดียจ์ะเป็นองคท่ี์สมบูรณ์ไดล้ว้นถูกหลอมรวมบูรณาการ
องค์ประกอบท่ีแตกต่าง หลากหลาย และจาํนวนมากเข้าไว้
ด้วยกัน  การสร้างเจดีย์จะงดงามมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการเช่ือมประสาน จัดสรร และหลอมรวม
องค์ประกอบทั้ งหมดเขา้ดว้ยกัน การสร้างเจดียจึ์งตอ้งใช้ทั้ ง
ศาสตร์และศิลป์ เช่นเดียวกบัการสร้างรูปแบบการจดัการศึกษา
แบบ WiL ท่ีใช ้ WiL Pagoda Model 

[6ช้ัน] 
รูปแบบแบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 6 ชั้น ประกอบดว้ย 
ช้ันท่ี 1  ช้ัน 3 ส (Stakeholder layer) ประกอบดว้ย 

สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวชิาชีพ  
ช้ันท่ี 2 ช้ันสมรรถนะ (Competency layer) ประกอบดว้ย

ความรู้ (K-Knowledge) ทกัษะ (S-Skill) และคุณลกัษณะ (A-
Attribute) แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core 
competency) สมรรถนะตามหนา้ท่ี (Functional competency) 
และสมรรถนะตามความเ ช่ียวชาญ  (Professional/Special 
competency)  

ช้ันท่ี 3 ช้ันมาตรฐาน (Standard layer) ประกอบดว้ย 
มาตรฐานคุณวุฒิ  มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน 
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ภาพที่ 1 รูปแบบเจดีย ์WiL (WiL Pagoda Model) 
 

ช้ันท่ี 4 ช้ัน WiL (WiL layer) ประกอบดว้ย รูปแบบของ 
Work-integrated Learning ไดแ้ก่ DVT (Dual Vocation 
Training), Coop (Cooperative education), Apprentice, 
Internship ในประเทศไทย หรือรูปแบบอ่ืนๆ เช่น Practice 
School สาํหรับบณัฑิตศึกษา หรือรูปแบบอ่ืนๆ จาก WiL ทัว่
โลก 

ช้ันท่ี  5 ช้ันรูปแบบการเรียนรู้  (Learning layer) 
ประกอบดว้ยรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) แบบต่างๆ 
เช่น PBL (Problem-based Learning), PjBL (Project-Based 
Learning) Constructivism, RBL (Research-Based Learning), 
(Collaborative Learning), Block Course, แบบอ่ืนๆ หรือแบบ
ผสมผสาน ท่ีจะนาํมาใชจ้ดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร ให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบของ WiL เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตร 

ช้ันท่ี 6 ช้ันปัจจัยความสําเร็จ (Success Factors layer) 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสูตร ด้านการเรียนการ
สอน ดา้นผูเ้รียน ดา้นผูส้อน ดา้นสถานประกอบการ และดา้น
การเงิน 

[3ปัจจัยสนับสนุน] 
แมรู้ปแบบดงักล่าวจะประกอบดว้ยองค์ประกอบสําคญัท่ี

จาํเป็นต่อการบริหารจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการกบัการทาํงาน
สาํหรับอุดมศึกษาไทย ดงัอธิบายไวข้า้งตน้ แต่หากตอ้งการให้
การจดัการ WiL ตามองค์ประกอบเหล่านั้นมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความยัง่ยืน ควรได้รับการสนับสนุนจาก
ปัจจยัเสริมความสาํเร็จดงัท่ีปรากฏในรูปแบบทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ภาครัฐ ภาคองค์กรเอกชน ภาคชุมชน และองค์การปกครอง
ทอ้งถ่ิน องค์ประกอบทั้ ง 3 มีส่วนสนับสนุนความยัง่ยืนของ
การจดัการศึกษาแบบ WiL ได ้
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ผลการศึกษาดงักล่าวสามารถสรุปปัจจยัความสาํเร็จของการ
บริหารจดัการ WiL ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั (1) ปัจจยัสาํคญัเชิง
ความร่วมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ไดแ้ก่ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ (2) ปัจจยั
หลกัเชิงการบริหารจดัการ (Critical Success Factors-CSFs) 6 
ด้าน  ได้แก่  ด้านหลักสูตร  การเรียนการสอน  ผู ้เ รียน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหนา้น้ี [9],[10] 

ในการบริหารจัดการการศึกษาแบบ WiL ให้ประสบ
ความสําเร็จได้นั้ น  นอกเหนือจากจะต้องดําเนินการตาม
กระบวนการของ WiL Pagoda Model น้ีตั้งแต่ขั้นแรกมาจนถึง
ขั้นสุดทา้ยแลว้ หากตอ้งการให้การบริหารจดัการ WiL บรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดต้อ้งพิจารณาและดาํเนินตามปัจจยัความสาํเร็จ
ทั้ ง 6 ด้าน โดยแต่ละด้านตอ้งมีคู่มือปฏิบัติงานระบุไวอ้ย่าง
ชัดเจนเพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ี เ ก่ียวข้องได้ใช้เ ป็นแนวทางหรือ
มาตรฐานในการทาํงานร่วมกนั 

4.  สรุป  
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงหาปัจจยัความสาํเร็จของ

การจดัการศึกษาแบบ WiL เพ่ือมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือแกปั้ญหา
ดา้นคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
ในประเทศไทย จากการวิจยั ไดเ้สนอ WiL Pagoda Model เพ่ือ
ใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าว  

สรุปปัจจยัความสําเร็จของการบริหารจดัการ WiL ใน
รูปแบบดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ปัจจัย (1) ปัจจัยสําคญัเชิง
ความร่วมมือ (Key Success Factors-KSFs) 3 ส ไดแ้ก่ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ (2) ปัจจยั
หลกัเชิงการบริหารจดัการ (Critical Success Factors-CSFs) 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน ผูเ้รียน ผูส้อน 
สถานประกอบการ และการเงิน 

ในการบริหารจัดการการศึกษาแบบ WiL ให้ประสบ
ความสําเร็จได้นั้ น หากต้องการให้การบริหารจัดการ WiL 
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องพิจารณาและดําเนินตามปัจจัย
ความสาํเร็จทั้ง 6 ดา้น โดยแต่ละดา้นตอ้งมีคู่มือปฏิบติังานระบุ
ไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชเ้ป็นแนวทางหรือ
มาตรฐานในการทาํงานร่วมกนั นอกจากนั้น การจดัการเรียนรู้

เชิงบูรณาการกบัการทาํงานจะสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัและยึดโยงกับสมรรถนะของ
มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละอาชีพเป็นกรอบในการออกแบบ
หลกัสูตร 

6. เอกสารอ้างองิ 

[1]  กฤษณพงศ ์กีรติกร (2552). “วิกฤติ กระบวนทศัน์ มโนทศัน์ เพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา”. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

[2]  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551). “กรอบทิศทางการพฒันา
การศึกษาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
(2550-2554) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559)”. 

[3]  World Economic Forum (2013). The Global 
Competitiveness Report 2013-2014.  

[4]  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2550). “กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)”.  

[5]  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552). “การพฒันาแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนรู้กบัการทาํงาน (Work-
integrated Learning) ในสถาบนัอุดมศึกษา”. 

[6]  Bruce A Calway, (2005). “What has Work-Integrated 
Learning Learned? – A WIL Philosophy”. A Calway 
Swinburne University of Technology, Lilydale, 2005)  

[7] Alderman, Belle and Milne (2008). “Realising the 
educational worth of integrating work experiences in 
higher education”. E-Proceeding WACE Asia Pacific 
Conference on Work Integrated Learning (WIL): 
Transforming Futures. 

[8]  Tobias Ley et al. (2008). “Modeling competencies for 
supporting work-integrated learning in knowledge work”.  
Journal of Knowledge Management vol. 12 no. 6 2008, pp. 
31-47. 

[9] Chinintron Panpetch and Wichet Plaimart (2010) 
“Managerial Success Factors on Educational Quality 
Improvement by using WiL Pagoda Model. Case Study: 
Higher Education in Thailand”. Proceeding of 
International Conference, CPSC-CTEVT Collaborative 
Regional Program on “Total Quality Management for 
TVET Institution. Pokhara, Nepal. 

[10] Chinintron Panpetch and Wichet Plaimart (2012). 
“Success Factors of Work-integrated Learning (WiL) on 
Higher Education in Thailand”. Proceeding of 
International Conference on Higher Education Pedagogy 
(CIDER2011), Virginia Tech, Blacksburg, VA. USA. 

 
 

           335

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

NCTechEd06TEM05   

ยุทธวธีิจูงใจให้นักเรียนในระดบัมัธยมศึกษาช้ันปีที ่3  เข้าศึกษาต่อและ 

ศึกษาต่อจนจบการศึกษาในสาขาวชิาการก่อสร้าง  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
Promotion technique to influence Grade 9 Students to Study and 
             further study until graduate in  Construction  Major  in  

Nakornratchasima technical college 

   พัชรพล   พานประทีป   
  

สาขาวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
Major Construction  Nakhonratchasima Technical College  

 
 
 

บทคดัย่อ 

         การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนายทุธวิธีจูงใจให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการ
ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และศึกษาจนจบการศึกษา การวิจัยคร้ังนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยนาํกระบวนการของ

วงจร PDCA มาใช้ในการพัฒนายุทธวิธีจูงใจ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมี ดังนี้ ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่นักเรียนในระดับช้ัน ปวช.1 
วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา  ท่ีไม่ได้เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ปวช.  1  สาขาวิชาการก่อสร้าง  เม่ือปีการศึกษา 2554   ปัจจุบัน

ศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาอ่ืน จาํนวน 1,243  คนได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 402    คน และผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่   ครู
สาขาวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ    เคร่ืองมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายปิดและแบบ
มาตราส่วน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ยทุธวิธีจูงใจให้

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ได้แก่  1. จัดทาํข่าว “ก่อสร้างสัมพันธ์” 
2. จัดทาํเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ผลการจัดทาํวงจร PDCA ด้วยนวัตกรรม พบว่า  ปีการศึกษา 2554 ผู้สมัครเพ่ิมขึน้ร้อยละ

66.25  ปีการศึกษา 2555 ผู้สมัครเพ่ิมขึน้ร้อยละ 70 ส่วนยทุธวิธีจูงใจให้ศึกษาจนจบการศึกษา ได้แก่ 1.ศึกษาและดูงานนอก
สถานท่ี  2.จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนปัจจุบันให้เรียนอย่างมีความสุข  3.พัฒนาพืน้ท่ีสาขาวิชาการก่อสร้าง  4.พัฒนาเคร่ืองมือ 

ครุภัณฑ์สาขาวิชาการก่อสร้างให้ทันสมัย  5.สร้างส่ือการเรียนการสอน  6.ประชุมครูแจ้งนโยบายและขอความร่วมมือจากครูผู้สอน
ในแผนก  และผลการจัดทาํวงจร PDCA ด้วยนวัตกรรม พบว่า  1) ปริมาณของนักเรียนช้ัน ปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ประกาศพ้นสภาพลดลงร้อยละ11.9 ปีการศึกษา2555 ประกาศพ้นสภาพลดลงร้อย
ละ 21.7  2) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.สาขาวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ด้าน
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วิชาการมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.53  ปีการศึกษา 2555 มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 74.20 ด้านกจิกรรม  ปี

การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 72.2  ปีการศึกษา 2555 พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.87 

คาํสําคญั : ยทุธวธีิ   วจิยัและพฒันา   วงจรการควบคุมคุณภาพ   นวตักรรม   พน้สภาพ     

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 

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  

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. 

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 

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 

academic year 2554 and 2555 respectively. 

Keywords : promotion techniques, research and development, quality control cycle, innovation, student retirement 

1. บทนํา 
หากมองย้อนหลังนับตั้ งแต่ปีการศึกษา  2551   –  2554  

วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ไดป้ระกาศรับสมคัรนกัเรียน ใน
ระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 (ม.3)  เพ่ือเขา้ศึกษาต่อ ในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ ชั้นปีท่ี 1 (ปวช.) สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง สาขางานช่างก่อสร้าง วิธีการคดัเลือกโดยการสอบ
ขอ้เขียน แต่มีนักเรียนมาสมคัรเขา้เรียนต่อน้อยมาก และหาก

ยอดการรับสมคัรไม่เต็มตามจาํนวนหรือเกินเล็กน้อยก็จะรับ
ทั้งหมด  ทาํให้นกัเรียนไม่เห็นคุณค่าของการสอบเขา้ศึกษาต่อ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัเรียนท่ีเคยเขา้มาเรียนแลว้แต่ถกูใหอ้อก  
เพราะผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ เน่ืองจากปริมาณนักเรียนมา
สมคัรเขา้เรียนต่อนอ้ย  ทาํให้การคดัเลือกวตัถุดิบดงักล่าวไม่ดี 
ตามไปด้วย  ย่อมมีผลกระทบต่อเน่ืองกับกระบวนการผลิต 
และอาจทาํให้คุณภาพของนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งยงัมีการสูญเสียวตัถุดิบระหว่างกระบวน 
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การผลิตอนัสืบเน่ืองจากวตัถุดิบ คือ นกัเรียนในระดบัชั้นม. 3    
มีคุณภาพตํ่ากวา่เกณฑท่ี์จะนาํมา ผลิตสินคา้ได ้จาํเป็นจะตอ้ง
คดัออก นัน่กคื็อมีนกัเรียนท่ีตอ้งออกกลางคนัเป็นจาํนวนมาก 
ตารางที่ 1 จาํนวนนกัเรียนในระดบัชั้น ม.3 ท่ีรับเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนนกัเรียนท่ีมาสมคัรเขา้เรียนในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
ในระดบัชั้น ปวช.1 

ปีการ 
ศึกษา 

จาํนวนท่ี
รับ 

จาํนวน
ผูส้มคัร 

ร้อยละ    
ทีเพ่ิมข้ึน 

2551 120 126 5 
2552 120 130 8.33 
2553 120 141 17.5 
2554 120 131 9.17 

เฉล่ีย 10 
ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดเก่ียวกบัการเพ่ิมปริมาณนักเรียน

ใน      ระดบัชั้น ม.3 ท่ีเขา้มาศึกษาในระดบัชั้น ปวช.1 และ
ศึกษาจนจบการศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคน
นิคครราชสีมา ด้วยความสมัครใจและรับนักเรียนได้ตาม
จาํนวนเป้าหมาย และสามารถผลิตกาํลงัคนสู่ตลาดแรงงานได้
อยา่งมีคุณภาพต่อไป 

 2.  วตัถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีนกัเรียนระดบัชั้น ม.3 ท่ีไม่เลือกเขา้
ศึกษาต่อในระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยั 
เทคนิคนครราชสีมา    
2.2  เพ่ือศึกษายทุธวิธีท่ีเหมาะสม  เพ่ือจูงใจใหน้กัเรียนใน

ระดบั ม.3 ท่ีเขา้มาศึกษาต่อในระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการ
ก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    
2 .3  เพ่ือใช้ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขา  

วิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    ศึกษาจนจบ
การศึกษา  

3. รูปแบบการศึกษา 
ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนในระดบัชั้น ม.3 ท่ีเขา้มาศึกษาต่อ

และศึกษาต่อจนจบการศึกษา สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยั 
เทคนิคนครราชสีมา เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and 

Development) โดยใชย้ทุธวิธีทาํใหจ้าํนวนนกัเรียนในระดบัชั้น
ชั้น ม.3 ท่ีมาสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชา
การก่อสร้าง มากยิ่งข้ึน และเม่ือเขา้มาศึกษาแลว้ก็ใช้ยุทธวิธี
เพ่ือใหน้กัเรียนระดบัชั้น ปวช. ศึกษาจนจบการศึกษาดว้ย  

4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1   ศึกษาถึงสาเหตุท่ีนักเรียนในระดบัชั้นชั้น ม.3  ไม่เลือก

เข้า ศึกษาต่อในระดับชั้ น  ปวช .1 สาขาวิชาการก่อสร้าง 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    

4.2 ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนในระดบัชั้น ปวช.1 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   ท่ีไม่เ ลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง  ในปีการศึกษา  2554  
ซ่ึงขณะน้ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นปวช.1  ในสาขาวชิาอ่ืน   

 4.3 ศึกษาและเลือกใชย้ทุธวธีิเพ่ือจูงใจ นกัเรียนชั้น ม.3     เขา้ 
มาศึกษาต่อในระดับชั้นปวช.1  สาขาวิชาการก่อสร้าง 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ใหม้ากข้ึน   

4.4 ใชยุ้ทธวิธีเพ่ือให้นกัเรียนในระดบัชั้น ปวช. สาขาวิชา
การก่อสร้าง  วิทยาลัย เทคนิคนครราชสีมา  ศึกษาจนจบ
การศึกษา  และหาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อสาขาวชิา 

4.5 ระยะเวลาของการศึกษาวิจยั ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554  – ปี
การศึกษา 2555 

5. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

5.1  นักเรียนในระดับชั้ น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา  ท่ีไม่ไดเ้ลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น ปวช.  1 
สาขาวิชาการก่อสร้าง  เม่ือปีการศึกษา 2554  ปัจจุบนัศึกษาอยู่
ในระดับชั้ น ปวช.  1 สาขาวิชาอ่ืน จํานวน1,243  คน  
คาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีของ ทาโร่ ยามาเน่ 
กาํหนดความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95%    โดยใช้ค่าความคลาดเคล่ือน 
5%  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 402    คน เลือกกลุ่มตวั อย่างโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งพวก (Stratified Random Sampling)และสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling )  
5.2 นักเรียนในระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการก่อสร้าง  

วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
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6.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

6  .1   ยทุธวิธี (promotion techniques)  หมายถึงวิธีท่ีใชใ้นการจูง
ใจให้นกัเรียนในระดบัชั้น ม.3  เขา้มาศึกษาต่อในระดบัชั้น 
ปวช. 1 สาขาวชิาการก่อสร้าง   วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

6  .2   สาขาวิชาการก่อสร้าง  เป็นสาขาหน่ึงท่ีเปิดสอนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2545   ประเภท
วชิาอุตสาหกรรม  ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  7. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
       7.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการสร้าง
เคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 
3 ตอน คือ    

ตอนที่ 1ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
แบบสอบ ถามแบบตรวจสอบรายการและเติมคาํลงในช่องว่างมี
จาํนวน 6 ขอ้  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุ ท่ีนักเรียนใน
ระดับชั้น ม.3 ไม่เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 
สาขาวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 สอบถามความความพึงพอใจของนักเรียน
ในระดบัชั้น ปวช. สาขาวชิาการก่อสร้าง ท่ีมีต่อแผนกวชิา  

       การสร้างเคร่ืองมือ  ได้ศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี การ
จดัการศึกษา บทความ ส่ิงพิมพ ์เอกสารต่างๆและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
และทดลองสร้างแบบสอบถามข้ึน นาํแบบสอบถามท่ีร่างข้ึนเสนอ
ต่อท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบแลว้นาํมาปรับปรุงและแกไ้ข  

7.2  ให้ผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา  โดยมีรายนามดงัน้ี                        

1)  ผศ.ดร. สนิท  วงษา  หัวหนา้ภาควิชาครุศาสตร์
โยธา    คณะค รุศาสต ร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี      

2)  ผศ.ดร. ทวีชยั  กาฬสินธ์  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

3) ดร.เมทินี  เหล่าธรรมยิง่ยง  ครูชาํนาญการพิเศษ 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

       7.3  นาํเคร่ืองมือไปทดลองใชเ้พ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม   โดยนาํไปใชก้บันกัเรียนในระดบัชั้น ปวช.1 
สาขาวิชาการก่อสร้าง  ปีการศึกษา 2544 จาํนวน   30 คน  วิเคราะห์ หา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ไดค้่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.92   นาํ
ผลการวิเคราะห์ท่ีได ้เสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจยั  และนาํไปใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

8.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามให ้กบันกัเรียน 
ในระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอ่ืน  ท่ีไม่เลือกเขา้ศึกษาต่อสาขา 
วิชาการก่อสร้าง  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ปีการศึกษา 
2554  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   402   คน โดยแจกและเก็บ
แบบ สอบถามด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จาํนวน 402  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100    

9. การวเิคราะห์ข้อมูล  
แบบสอบถามตอนที1่  เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนนั้น  

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละของแต่ละ
รายการแลว้นาํเสนอผลการวจิยั ในรูปของตารางและความเรียง       

แบบสอบถามตอนที่ 2  ความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีไม่เลือก
เขา้ศึกษาต่อสาขาวชิาการก่อสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่า
คะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

แปลความหมายค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จ รูป SPSS/PC+ เสนอผลการ วิจยัในรูปตารางแสดง
ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D)   

 แบบสอบถามตอนที่ 3 สอบถามความความพึงพอใจของ
นักเรียนระดบัชั้น ปวช. สาขาวิชาการก่อสร้าง   ท่ีมีต่อแผนก
วิชา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน    แปลความหมายค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จ รูป SPSS/PC+ เสนอผลการ วิจยัในรูป
ตารางแสดงค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

10. ระยะเวลาการศึกษา   
ภาคเรียนท่ี 1/ 2554 - ภาคเรียนท่ี 2/ 2555 

11. ผลการศึกษา 
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      11.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 11.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป ของนกัเรียนในระดบัชั้น 
ม.3 ท่ีไม่เลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการ
ก่อสร้างศึกษาต่อสาขาท่ีกําลังเรียนอยู่ในปัจจุบันเพราะมี
ความชอบ ใจรัก คิดเป็นร้อยละ 62.68   ผูท่ี้แนะนาํให้เลือกเขา้
ศึกษาต่อคือผูป้กครองคิดเป็นร้อยละ 35.6  รองลงมาคือเลือก
ตามเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 07.72  นกัเรียนท่ีไม่เลือกเรียนใน
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา  ส่วนใหญ่ให้เหตุผลสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้ไม่เลือก
เพราะไม่ชอบร้อยละ 24.65   รองลงมาคืองานหนกัและสกปรก 
คิดเป็นร้อยละ 11.94   

        11.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีไม่เลือกเขา้
ศึกษาต่อในระดับ  ปวช .1 สาขาวิชาการก่อสร้าง 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี  

1. อาจตอ้งทาํงานกลางแจง้/ร้อน                 X  =  3.55   

2. ตอ้งทาํงานในท่ีสูง ๆ                                  X  =  3.50 
  

3. อาจเกิดอุบติัเหตุขณะทาํการปฏิบติังาน    X= 3.49 

4. เป็นอาชีพตอ้งเส่ียงอนัตรายสูง                X  =  3.45 

5. ไม่ถนดัในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง X= 3.42 

6. อาจตอ้งทาํงานไกลบา้น                          X  =  3.41 

7. ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัช่างก่อสร้าง                X  =  3.39 

8. ตอ้งทาํงานหนกั/                     เหน่ือย      X  =  3.36 

9. กลวัการคาํนวณแลว้ทาํใหตึ้กถล่ม           X  =  3.36 

10. อาจทาํใหพิ้การเน่ืองจากเกิดอุบติัเหตุ     X= 3.30      

    11.2  ยุทธวธีิทีเ่ลอืกใช้   
 11.2.1 ยทุธวธีิจูงใจใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3 เขา้ศึกษาต่อสาขาวชิาก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
โดยพิจารณาจาก  1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม
พบว่าผูท่ี้แนะนาํให้เลือกเขา้ศึกษาต่อคือผูป้กครองคิดเป็นร้อย
ละ 35.6 ผูว้ิจยัจึงเลือกการ จดัทาํข่าว “ก่อสร้างสัมพนัธ์” เพ่ือ
ประชาสัมพนัธ์ถึงผูป้กครองโดยเฉพาะ 2)ความคิดเห็นเก่ียวกบั  
สาเหตุท่ีไม่เลือก เพราะนกัเรียนขาดความรู้ ความเขา้ใจในสาขา 

สาขาวิชาก่อสร้าง การจดัการเรียนการสอนและการประกอบ
อาชีพ ผูว้จิยัจึงเลือกการจดัทาํเป็นแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ เพ่ือ   

ประชาสัมพันธ์ ถึงนัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  3 
โดยเฉพาะ 

           11.2.2 ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนระดบัชั้น ปวช.
สาขา  วิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    ศึกษาจนจบ
การศึกษา  โดยพิจารณาจาก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สรุปความต้องการของนักเรียน
ระดบัชั้น ปวช.สาขาวชิาการก่อสร้าง เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 1) ศึกษาและ
ดูงานนอกสถานท่ี  2)จดักิจกรรมในแผนก  3.พฒันาพ้ืนท่ีสาขาวิชา
การก่อสร้าง  4.พฒันาเคร่ืองมือครุภณัฑ์ สาขาวิชาการก่อสร้างให้
ทันสมัย  5.สร้างส่ือการเรียนการสอน ผูว้ิจัยได้เพ่ิมอีกขอ้คือ  6.
ประชุมครูแจง้นโยบายและขอความร่วมมือจากครูผูส้อนในแผนก   

12. กระบวนการในการพฒันา   
       กระบวนการ  PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดม่ิง 

(DemingCycle)หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle)  คือวงจร
การควบคุมคุณภาพ PDCA  

 P :  Plan =วางแผน 
 D : Do= ปฏิบติัตามแผน  
 C : Check = ตรวจสอบ  /ประเมินผล  และนาํผลประเมินมา

วเิคราะห์   
A : Action =ปรับปรุงแกไ้ขดาํเนินการใหเ้หมาะสมตามผลการ

ประเมิน   
12.1 การจดัทาํวงจรPDCAตามยทุธวิธีจูงใจใหน้กัเรียนชั้น

ม.3 เขา้ศึกษาต่อสาขาวชิาก่อสร้าง วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  
            12.1.1 ลกัษณะของนวตักรรม ดว้ยกระบวนการ

PDCA 
P D  ปีการศกึษา 2555

A C

1. ข่าว “ก่อสร้างสัมพนัธ์” Plan

 2. จัดทาํเป็นแผ่นพบั 

ประชาสัมพนัธ์

4.กาํหนดมาตรการตอบโต้ Actual

5.ลงมือปฏิบัตติามแผน10 ขอ้ Actual

6.ตดิตามผล Actual

7.กาํหนดมาตรฐาน Actual

8.กาํหนดแผนการขยายผล Actual

2553

ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่
หัวข้อการดําเนนิการ

    ภาคเรียนที2่

C

P
Plan

ปีการศกึษา 2554

 ภาคเรียนที1่

A

D

 
P  ขั้นวางแผน Plan  
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     1)  จากขอ้มูลทัว่ไปผูท่ี้แนะนาํศึกษาต่อคือผูป้ก ครองคิด
เป็นร้อยละ 35.07  จึงเน้นไปท่ีผูป้กครองทาํข่าว  “ก่อสร้าง
สัมพนัธ์” จดัส่งให ้อบต. ในเขตจงัหวดั 

     2) วางแผนการประชาสัมพนัธ์แผ่นพบัแนะนาํการ
จดัการเรียนการสอน  และคุณสมบติัช่างก่อสร้าง      

D ขั้นปฏิบัตติามแผน DO  
    1) กาํหนดมาตรการตอบโต ้ เช่นออกแนะแนวตาม

โรงเรียน   มธัยมท่ีมีสอนถึงมธัยมปลายแต่มกัจะไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือ ก็จะส่งข่าว “ก่อสร้างสัมพนัธ์” จดัส่งไป อบต.แทน  
การเขา้ถึงชุมชนซ่ึงมีหลายแห่ง ก็จะมอบนักเรียนท่ีอยู่แต่ละ
หมู่บา้นนาํแผน่พบัไปแนะแนวแทน  

    2) ลงมือปฏิบติัตามแผน  
        (1) จดัทาํวารสารข่าว “ก่อสร้างสัมพนัธ์” เผยแพร่

ผลงาน  กิจกรรมของแผนกและผลงานศิษยเ์ก่า  
        (2) จดัทาํแผ่นพบัแนะนาํสาขาวิชา หารูปมาประกอบ

โดยเนน้ไปท่ี 10 สาเหตุสาํคญั ท่ีนกัเรียนไม่ชอบ 
C ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน Check  : 

ตดิตามผล 
      1) จดัทาํวารสารข่าว“ก่อสร้างสัมพนัธ์” ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี

1,2 ส่งแลว้    2)จดัทาํแผน่พบัแนะนาํแผนกแลว้เสร็จ  
A  ขั้นแก้ไข ปรับปรุง Act 
กาํหนดมาตรฐาน 
         ปริมาณของนกัเรียนในระดบัชั้น ม.3 เขา้ศึกษาต่อใน

ระดบั ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลยัเทคนิค
นครราชสีมา  เพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ50  

       2)  กาํหนดแผนการขยายผล   
           (1) เม่ือใชแ้ผนปีการศึกษา 2554  ปีการศึกษา 2555 

มีผูม้าสมคัรเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 50 
           (2) เม่ือใชแ้ผนปีการศึกษา 2555  ปีการศึกษา 2556 

มีผูม้าสมคัรเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ 60 
 12.1.2  ผลของการวงจร PDCA ดว้ยใช้
นวตักรรม เปรียบเทียบผลการดาํเนินยทุธวิธี ปีการศึกษา 2554 
และ 2555  ปริมาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   3  เขา้ศึกษา
ต่อสาขาวชิาการก่อสร้าง 

             
       12.2 การจดัทาํวงจรPDCAตามยทุธวิธีเพ่ือให้นกัเรียนใน
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                    
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมาศึกษาจนจบการศึกษาและหาความ
พึงพอใจของนกัเรียนต่อสาขาวชิา        

         12.2.1 ลกัษณะของนวตักรรม ดว้ยกระบวนการ
PDCA 

P D  ปีการศกึษา 2555

A C

 1.ศึกษาและดูงานนอกสถานท่ี Plan

2.สร้างสรรคกิ์จกรรมให้กับ

นักเรียนปัจจุบันให้เรียน

อย่างมีความสุข 

3.พฒันาพืน้ท่ีช่างก่อสร้าง  Plan

4.พฒันาเคร่ืองมือ

ครุภัณฑส์าขาวิชาการก่อสร้าง

5.สร้างส่ือการเรียนการสอน Plan

6.ประชุมครู แจ้งนโยบาย

และขอความร่วมมือจากครู
Plan

7.กาํหนดมาตรการตอบโต้ Actual

8.ลงมือปฏิบัตติามแผน10 ขอ้ Actual

 9.ตดิตามผล Actual

10.กาํหนดมาตรฐาน Actual

11.กาํหนดแผนการขยายผล Actual
A

D

หัวข้อการดําเนนิการ
    ภาคเรียนที2่

C

p

Plan

ปีการศกึษา 2554

 ภาคเรียนที1่

Plan

2553

ภาคเรียนที2่ ภาคเรียนที1่ ภาคเรียนที2่

 
P  ขั้นวางแผน Plan  

1) ศึกษาและดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์  
ทําให้นักเรียนแผนกช่างก่อสร้างมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

ต่ืนตวัต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ห็นเทคโนโลยกีารก่อสร้าง   
      2) สร้างสรรคกิ์จกรรมให้กบันกัศึกษาปัจจุบนัใหเ้รียนอยา่ง
มีความสุข ตลอดภาคเรียน 

3) พฒันาสาขาวิชาการก่อสร้าง  ดา้นพ้ืนท่ีปฏิบติังานและ
จดัภมิูทศัน์ใหส้วยงาม  

4) พฒันาเคร่ืองมือ ครุภณัฑ์สาขาวิชาการก่อสร้าง  ให้ใช้
งานไดแ้ละทนัสมยั  
5) จดัทาํส่ือการเรียนการสอน                  
 6) ยทุธวธีิประชุมครู แจง้นโยบาย และขอความร่วมมือจาก

ครูผูส้อนในแผนก   
D ขั้นปฏิบัตติามแผน DO  

      1) นาํนกัศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
      2) จดักิจกรรมในชัว่โมงกิจกรรมใหก้บันกัเรียน  
      3) จดัภมิูทศัน์ใหส้วยงาม ดา้นหนา้และดา้นขา้งโรงงาน     
      4) ของบประมาณจดัซ้ือเคร่ืองมือ ครุภณัฑท่ี์ทนัสมยั   
        5) สร้างส่ือการเรียนการสอนดว้ยตวัครูผูส้อนเอง                  
      6) ขอความร่วมมือจากครูผูส้อนในแผนกฯ  
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C ขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผน Check  : 
ติดตามผล 

      1) นาํนกัศึกษาไปศึกษาดูงานการก่อสร้างทางยก ระดบั
ท่ี  อ.ปักธงชัย  2)จัดกิจกรรมทุกวนัพุธ โดยให้นักเรียน
หมุนเวียนฐานเรียน  3)จดัภูมิทศัน์ดา้นหนา้ทาํโดมกิจกรรม
และดา้นขา้งโรงงานจดัทาํท่ีนั่งพกัผ่อน  4)ของบประมาณ
จดัซ้ือครุภณัฑ์แลว้ 5) ครูจดัทาํส่ือการเรียนการสอนทุกคน 6) 
ครูผูส้อนในแผนกฯใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี               
A  ขั้นแก้ไข ปรับปรุง Act 

กาํหนดมาตรฐาน 
        (1) ปริมาณของนกัเรียนระดบั ปวช.ช่างก่อสร้างท่ีประกาศ

พน้สภาพลดลงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20   (2) ความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาการก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา  ดา้นวชิาการและดา้นกิจกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70    

     2)  กาํหนดแผนการขยายผล  เม่ือใชแ้ผนปี 2554 
           (1) เม่ือใชแ้ผนปีการศึกษา 2554  ประกาศพน้สภาพ

ลดลงร้อยละ10  ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจดา้นวิชาการและ 
ดา้นกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70  

          (2) เม่ือใช้แผนปีการศึกษา 2555 ใช้กระบวนการ 
PDCA ในการพฒันาเช่นเดิมปรับปรุงการจดักิจกรรมทุกวนัพุธ 
โดยจดักีฬาฟุตซอลภายในแผนกโดยการแข่งแบบพบกนัหมด
แต่ละห้องเรียน ตลอดภาคเรียนและจัดกิจกรรมลานดนตรี
ใหก้บันกัเรียนภาคเรียนละ1 คร้ัง ร้องและเล่นโดยนกัเรียนเอง    

          ปริมาณของนกัเรียนในระดบัชั้น ปวช. ท่ีประกาศพน้สภาพ  
ปีการศึกษา 2555 ประกาศพน้สภาพลดลงร้อยละ20  ไดรั้บคะแนน
ความพึงพอใจดา้นวชิาการและ ดา้นกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70   

       12.1.2  ผลของการวงจร PDCA ด้วยใชน้วตักรรม  
                   1) ปริมาณของนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ
(ปวช.)สาขาวิชาการก่อสร้างท่ีประกาศพน้สภาพ   

 
                   2) ความพึงพอใจของนกัเรียนประกาศนียบตัร               
วชิาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง ท่ีมีต่อแผนกวชิา    

 

 
 

 
 
 
 
 

   

 

13. สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

13.1 สรุปผล 
1.ปริมาณของนักเรียนในระดบัชั้น ม.3 เขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลยั    เทคนิค
นครราชสีมา  ปีการศึกษา 2555  มีเป้าหมายรับจาํนวน 80 คน มี
ผูม้าสมคัร 133 คนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.25 ปี 2556 มีเป้า  หมายรับ
จาํนวน 80 คนมีผูม้าสมคัร 136 คนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70   
2. ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนระดบัชั้น ปวช.สาขา วิชาการ

ก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    ศึกษาจนจบการศึกษา 
ทาํให้ปริมาณของนักเรียนในระดับชั้น ปวช. ท่ีประกาศพน้
สภาพ เปรียบเทียบกบัปีการศึกษา  2553 ท่ีพน้สภาพ 88 คนคิด
เป็นร้อยละ 27.4  ปีการศึกษา 2554 พน้สภาพจาํนวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.5 ลดลงร้อยละ11.9  ปีการศึกษา 2555 พน้สภาพ 
จาํนวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  ลดลงร้อยละ 21.7  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้น ปวช.สาขาวิชา  การ
ก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา   ด้านวิชาการ   ปีการ ศึกษา 2554  
ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจ 3.53 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อย
ละ 70.53 ส่วนในปีการศึกษา 2555 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจ 3.71 อยู่
ในระดบัพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ74.20 ด้านกิจกรรม ปีการศึกษา 
2554 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจ 3.61 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 72.29 ส่วนในปีการศึกษา 2555 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจ 4.04  
อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 80.87 

 

 

  ด้านวิชาการ 

  ด้านกิจกรรม 
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13.2  อภิปรายผล 
         1.นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ลือกเรียนในระดบัชั้น ปวช.1 สาขา  

วิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา เขา้ใจวา่เป็นงาน
หนักและสกปรก มองเห็นเป็นกรรมกร มองไม่เห็นลกัษณะ
งานวิชาการ งานทดสอบ การออกแบบอาคาร มองไม่เห็นภาพ
ของนายช่างหรือผูค้วบคุมงาน   

 2. การลดปริมาณการรับนกัเรียนลงจาก 120 คนใน  
ปีท่ีผา่นๆมา เหลือเพียง 80 คนในปีการศึกษา 2555, 2556 นั้น
ไม่ได้ทาํให้ยอดผูส้มัครลดลงแต่อย่างใด มีแต่แนวโน้มท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนแสดงวา่ยทุธวิธีท่ีใชน้ั้นประสบ  ผลสาํเร็จในระดบัหน่ึง 
ผูส้มคัรเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย  เกิดจากโรงเรียนมธัยม ท่ีสอนถึง 
ระดบัชั้น ม.4-6 มกัจะแนะนาํให้นักเรียนเรียนต่อท่ีเดิม และ
สาขาในวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ท่ี มีนักเรียนน้อยก็
จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีแยง่นกัเรียนกลุ่มเดียวกนั จึงทาํใหป้ริมาณของ
นกัเรียนเพ่ิมข้ึนนอ้ย  

 3. ยุทธวิธีจูงใจให้นักเรียนระดบัชั้น ปวช.สาขา  
วิชาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    ศึกษาจนจบ
การศึกษา  จาํนวนนกัเรียนท่ีประกาศพน้สภาพกลบัมีปริมาณท่ี
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นการรักษาวตัถุดิบท่ีมีอยู่ไม่ให้สูญ
เปล่า เม่ือเรียนและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขแลว้ก็จะช่วย
แนะนาํและจูงใจนกัเรียนในระดบัชั้น ม.3 มาศึกษาต่อมากข้ึน  

         4. ความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัชั้น ปวช.ท่ีมี
ต่อสาขาวชิาการก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา นั้น ดา้น
กิจกรรมจะสูงกวา่ดา้นวชิาการแต่กเ็กินกวา่เกณฑท่ี์คาดหวงัไว ้

13.3 ข้อเสนอแนะ 
        1. วิทยาลยัฯควรสนับสนุนให้มีการนําเสนอขอ้มูล

เพ่ือ  ประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลการ 
ศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพทุกสาขา  

         2. ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของวิทยาลยัฯควรประสานกบั
ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนต่างๆภายในจังหวดัเพ่ือนําเสนอ
ขอ้มูลและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาต่อ 

        3. วิทยาลยัฯ ควรจดักิจกรรมให้นักเรียนตลอดภาค
เรียน  นกัเรียนจะไดเ้รียนและเล่นอยา่งมีความสุข 
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บทคดัย่อ 

บทความนีน้าํเสนอการศึกษาพฤติกรรมการทาํแบบฝึกหัดและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํแบบฝึกหัดของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ท่ีเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 95 คน  จากการสาํรวจความคิดเห็นของนักศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมการทาํการบ้านหรือแบบฝึกหัดพบว่า   เม่ือนักศึกษาไม่เข้าใจจะสอบถามเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ  23.61    ลอกแล้ว
ค่อยทาํความเข้าใจทีหลัง  คิดเป็นร้อยละ  23.18 ท้ังนีนั้กศึกษาส่วนใหญ่ เม่ือลอกการบ้านแล้วไม่มีเวลากลับมาทบทวนอีกคร้ัง 
สาเหตขุองการลอก คือไม่รู้ว่าการบ้านหรือแบบฝึกหัดมีขั้นตอนการคาํนวณอย่างไร จาํสูตรไม่ได้ และท่ีสาํคัญ เม่ือทาํแบบฝึกหัดไป
แล้วไม่แน่ใจว่าแบบฝึกหัดหรือการบ้านท่ีทาํจะถูกหรือผิด ทาํให้ไม่ได้ทาํแบบฝึกหัดหรือการบ้านด้วยตนเอง   ปัจจัยท่ีทาํให้
นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาการคาํนวณ เน่ืองจากนักศึกษาไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์ในวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการจดจาํ
หน่วยพารามิเตอร์สูตรและนิยามไม่ได้   และท่ีสําคัญมีพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์น้อย  นักศึกษาต้องการท่ีฝึกทาํแบบฝึกหัดทีละ

ขั้นตอนเพ่ือความเข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาได้   คิดเป็นร้อยละ 30.48 ต้องการทราบจุดถูกหรือผิดของแบบฝึกหัดท่ีทาํ   คิดเป็น

ร้อยละ 26.19  

คาํสําคญั: พฤติกรรมของนกัศึกษา การทาํแบบฝึกหดั 

Abstract 

การศึกษาพฤตกิรรมการทาํแบบฝึกหัดของนักศึกษา วชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

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 

สิทธิพงศ์  อินทรายทุธ 1,2,  สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ 1  และพูลศักด์ิ  โกษียาภรณ์1,2 

1ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

sit.npu@gmail.com, stw@kmutnb.ac.th ,pks@kmutnb.ac.th 

344

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06TEM06 

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 

right or wrong answer about 26.19 percent. 

Keyword: Student behavior, Homework assignement 

1. บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.
2542) เนน้ในเร่ืองพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ และทกัษะในการ
นาํเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาและหาความรู้ดว้ยตนไดต้ลอดชีวิต
และ การจดัการศึกษา  มาตรา 22  ตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ตามศกัยภาพ [1] และสถานการณ์ดา้นการผลิตและพฒันา
กาํลังคน พบว่า กําลังคนท่ีผลิตได้ขาดคุณลักษณะ ทั้ งด้าน
ความรู้และทักษะท่ีจําเป็นหลายด้าน  เช่น   ความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้ตัวเลข   ทักษะการคาํนวณขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ ง
คุณลกัษณะอ่ืนท่ีสําคญั เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
การแกปั้ญหาในงาน  [2] การผลิตบณัฑิตเพ่ือสังคมไทยในเวที
โลก    เ ร่ืองการ เ รียนในทางวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทางดา้นวิศวกรรม  ตอ้งการให้เน้นในเร่ือง
ตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนคิด  ห้องประลอง มีโจทยต่์าง ๆ   ส่ิงสําคญั
ต้องเน้นให้ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกทาํ ส่ิงท่ีต้องเน้น คือต้องฝึกให้
นักศึกษาไดมี้โอกาสคิดให้มาก  โดยจะตอ้งมีการตั้งคาํถามท่ี
นกัเรียนตอ้งใชค้วามคิด [3] 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ท่ีสําคญัของนักเรียน คือ การ
ฝึกฝน การทบทวน การท่องจาํ และการใชป้ระสาทรับรู้ในการ
เรียนรู้[4] ซ่ึงในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การฝึก
ทักษะเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องอาศัยการฝึกฝน

ทบทวนสมํ่าเสมอ การให้แบบฝึกหัดกับนักเรียนจึงเป็นการ
เสริมให้นักเรียนฝึกทกัษะดว้ยตวัเอง จะส่งผลให้นักเรียนเกิด
ความชํานาญในการแก้ปัญหาการคิดคํานวณ[5]ซ่ึงการทํา
การบา้นหรือแบบฝึกหัด ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้พ่ิมพูนความรู้ และ
พฒันาฝึกฝนทกัษะให้เกิดความชาํนาญในเร่ืองท่ีเรียนเป็นการ
วัดความเข้าใจในส่ิงท่ีครูสอนและท่ีสําคัญการบ้านควรมี
ลกัษณะท่ีเป็นการสนับสนุนเพ่ิมเติมส่ิงท่ีนักเรียนไดเ้รียนไป
แลว้ เพ่ือเป็นการเตรียมตวัสําหรับบทเรียนท่ีต่อยอดส่ิงท่ีไดรู้้
โดยนาํไปประยุกต์กบัสถานการณ์ใหม่ [6] และส่ือการเรียน
การสอนท่ีแสดงวิธีการคาํนวณพ้ืนฐานในแต่ละขั้นตอน และ
สามารถโต้ตอบ(Interactive) ขณะทําแบบฝึกหัด  จะทําให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไดเ้ขา้ใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง[7] 
จะเห็นไดว้่าพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่ีต้องใช้พ้ืนฐานความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาก เช่นวศิวกรรมศาสตร์ เม่ือนกัศึกษาส่วนใหญ่มี
พ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อการ
เรียนในวิชาท่ีตอ้งใชพ้ื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ [8] จาก
การศึกษาสภาพปัญหาการผลิตบณัฑิต ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ พบว่า
พฤติกรรมการทําการบ้านวิชาคํานวณของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 57.58 มีลักษณะการทาํการบ้านด้วย
ตนเองคร่ึงหน่ึง ลอกคร่ึงหน่ึงของการทาํการบา้นทั้งหมด [9] 
และจากการการตรวจการบา้นนกัศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การลอกการบา้นซ่ึงในมีมากในระดบัอุดมศึกษา  [10] 
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จากปัญหาดงักล่าวจึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการทาํแบบฝึกหัด
และการบา้นของนกัศึกษาวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เพ่ือหา 
สาเหตุและความตอ้งการการทาํแบบฝึกหดัของนกัศึกษาในการ
เรียนรู้ต่อไป 

2. การดาํเนินการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ในงานวิจัยน้ีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสํารวจ
พฤติกรรมการทาํแบบฝึกหัดหรือการบา้น กบันักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ท่ีเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวิชา
วงจรไฟฟ้าใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555  ผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 95 คน นาํผลการสาํรวจ มาวิเคราะห์หา ความถ่ีและ  
ร้อยละ  โดยแบ่งตามหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จาํนวน 58 คน หลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมสาขาแมคคาทรอนิกส์ จาํนวน 12 คน และ
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ จาํนวน 25 คน  

ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาอยูช่ั้นปี 1  จาํนวน 14 ชั้นปี 2  
จาํนวน 8 คน ชั้นปี 3 จาํนวน 57 คน และชั้นปี 4 จาํนวน 16 คน  

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลการสาํรวจพฤติกรรมการทาํแบบฝึกหัดของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  ท่ีเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือพบวา่ 

 
ตารางที1่ เน้ือหาท่ีเรียนในวชิาวงจรไฟฟ้าหรือการวเิคราะห์

วงจรไฟฟ้า 
 

เน้ือหาท่ีเรียนในวิชาวงจรไฟฟ้าหรือการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 

จาํนวนคน ร้อยละ 

1. มีเนือ้หามีตวัอย่างแตแ่สดงวิธีการคํานวณสัน้
กระชบัเกินไป 

39 41.1 

2. มีเนือ้หาและมีตวัอย่างท่ีแสดงวิธีการคํานวณ
เป็นลําดบัขัน้ 

28 29.5 

3. อ่ืนๆ 19 20.0 
4. มีแต่เนือ้หาแต่ไมมี่ตวัอย่าง 9 9.5 

รวม 95 100.0 

จากตารางท่ี 1 เน้ือหาท่ีเรียนในวิชาวงจรไฟฟ้าหรือการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าท่ีเรียนในชั้นเรียนพบวา่มีเน้ือหามีตวัอยา่ง

แต่แสดงวิธีการคาํนวณสั้นกระชบัเกินไป จาํนวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.1 มีเน้ือหาและมีตวัอยา่งท่ีแสดงวิธีการคาํนวณ
เป็นลาํดบัขั้นจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  แสดงว่า
เน้ือหาในเอกสารหรือตาํราท่ีใชใ้นการเรียนมีตวัอย่างท่ีแสดง
วธีิการคาํนวณสั้นกระชบัเกินไป 

 
 

ตารางที่ 2 สาเหตุของนกัศึกษาท่ีไม่ไดท้าํแบบฝึกหดัหรือการบา้น
ดว้ยตนเอง 

 

สาเหตุของนักศึกษาที่ไม่ได้ทําแบบฝึกหัดหรือการบ้าน
ด้วยตนเอง 

จาํนวน* 
( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. ไมท่ราบขัน้ตอนการคํานวณ 46 21.40 
2. จําสตูรไมไ่ด้ 45 20.93 
3. ไมแ่น่ใจว่าแบบฝึกหดัท่ีทําจะถกูหรือผิดเลยไมก่ล้า
ทําเอง 

41 19.07 

4. แบบฝึกหดัมีจํานวนมาก 36 16.74 
5. ไมมี่พืน้ฐาน 24 11.16 
6. ไมมี่คนแนะนําหรือให้คําปรึกษาในการทํา
แบบฝึกหดั 

23 10.70 

รวม 215* 100 
 

จากตารางท่ี 2 นกัศึกษาท่ีไม่ไดท้าํแบบฝึกหัดหรือการบา้น
ดว้ยตนเอง มีสาเหตุหลกั 3 ดา้นตามลาํดบัคือ ไม่รู้วา่มีขั้นตอน
การคาํนวณอยา่งไร คิดเป็นร้อยละ 21.4  จาํสูตรไม่ได ้คิดเป็น
ร้อยละ 20.93 และท่ีสาํคญัคือเม่ือทาํแบบฝึกหดัไปแลว้ไม่แน่ใจ
ว่าแบบฝึกหัดหรือการบา้นท่ีทาํจะถูกหรือผิดทาํให้ไม่กลา้ทาํ
เองคิดเป็นร้อยละ 19.07  แสดงวา่ การไม่รู้ขั้นตอนการคาํนวณ 
และสูตรทาํใหน้กัศึกษาไม่กลา้ทาํแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง  
 

ตารางที่ 3  วธีิการเรียนรู้เพิ่มเติม เม่ือนกัศึกษาไม่เขา้ใจ 
 

วธีิการเรียนรู้เพิม่เตมิ เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ จาํนวน* 
( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. นกัศกึษาสอบถามเพ่ือน 55 23.61 
2. นกัศกึษาจะลอกแล้วคอ่ยทําความเข้าใจทีหลงั 54 23.18 
3. นกัศกึษาสอบถามรุ่นพ่ี 46 19.74 
4. นกัศกึษาทําเป็นกลุม่ 30 12.88 
5. นกัศกึษาทบทวนเอง 21 9.01 
6. เข้าสอบถามอาจารย์ 19 8.15 
7. นกัศกึษาแบง่หวัข้อทําและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 3.43 

รวม 233* 100 
 

จากตารางท่ี 3  เ ม่ือนักศึกษาไม่เข้าใจ  พบว่านักศึกษา
สอบถามเพ่ือน จาํนวน 55  คน คิดเป็นร้อยละ 23.61 รองลงมา
นกัศึกษาจะลอกแลว้ค่อยทาํความเขา้ใจทีหลงั จาํนวน 54 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 23.18นกัศึกษาจะสอบถามรุ่นพ่ี จาํนวน  46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.74 แสดงว่าในการเรียนรู้ของนักศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่ไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 

 
ตารางที่ 4 เทคนิควธีิท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน 
 

เทคนิควธีิที่ช่วยให้เข้าใจในเนือ้หามากขึน้ จาํนวน* 
( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. อ่านแบบจดัระบบ 42 22.23 
2. อ่านหนงัสอืก่อนเข้าเรียน 40 21.16 
3. ฝึกทําโจทย์แบบฝึกหดัสม่ําเสมอ 40 21.16 
4. ทบทวนโดยอ่านเนือ้หาทัง้หมด 31 16.40 
5. จดบนัทกึเป็นแผนผงัเป็นหมวดหมู ่ 24 12.70 
6.  ท่องอย่างเดียว 12 6.35 

รวม 189* 100 
 

จากตารางท่ี 4ความคิดเห็นเก่ียวเทคนิควิธีท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจใน
เน้ือหามากข้ึน นักศึกษาเห็นว่าใช้วิธีการอ่านแบบจัดระบบ 
จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.23 และใชว้ิธีการอ่านหนงัสือ
ก่อนเขา้เรียนและการฝึกทาํโจทยแ์บบฝึกหัดสมํ่าเสมอ จาํนวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16  แสดงวา่ในการเรียน นกัศึกษาตอ้ง
มีการเตรียมตัวก่อนเรียนและเม่ือเรียนในเร่ืองนั้ นแล้วต้อง
ทบทวนและต้องฝึกทาํโจทย์แบบฝึกหัดอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ
ความเขา้ใจ 

 
ตารางที่ 5 พื้นฐานคณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นในการเรียนในวชิาการ

วเิคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวชิาวงจรไฟฟ้า 
 

พืน้ฐานคณติศาสตร์ทีจ่าํเป็นในการเรียนในวชิาการ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวชิาวงจรไฟฟ้า 

จาํนวน* 
( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. การแก้สมการโดยการกําจดัตวัแปร 75 21.68 
2. การจดัเรียงสมการ 59 17.05 
3. การคณูไขว้ 50 14.45 
4. การแทนค่า 44 12.72 
5. การแก้สมการโดยการใช้เมตริกซ์ 43 12.43 
6. การบวกลบเศษสว่น 41 11.85 
7.  การคณูร่วมน้อย 34 9.83 

 รวม 346* 100.00 

จากตารางท่ี  5 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นในการเรียนใน
วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวิชาวงจรไฟฟ้านักศึกษา
ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่า การแกส้มการโดยการกาํจดัตวัแปร 
จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.68 การจดัเรียงลาํดบั จาํนวน 

59 คน คิดเป็นร้อยละ  17.05 การคูณไขว ้จาํนวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ  14.45  แสดงวา่ พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ มีความจาํเป็น
ในการเรียนและแกปั้ญหาในวชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 
 
ตารางที่ 6 อุปสรรคท่ีทาํใหน้กัศึกษาไม่สามารถแกปั้ญหาการ

คาํนวณ 
 

ปัจจยัที่ทําให้นักศึกษาไม่สามารถแก้ปัญหาการ
คาํนวณ 

จาํนวน* 
( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. ไมเ่ข้าใจหลกัการวิเคราะห์ในวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ 

61 32.11 

2. จดจําหน่วยพารามเิตอร์สตูรและนิยามไมไ่ด้ 48 25.26 
3. พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์มีน้อย 45 23.68 
4. แยกแยะความแตกต่างและความสมัพนัธ์ของแต่

ละเร่ืองไมไ่ด้ 
36 18.95 

  รวม 190* 100.00 
 

จากตารางท่ี 6 ปัจจยัท่ีทาํให้นกัศึกษาไม่สามารถแกปั้ญหา
การคาํนวณในการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวิชา
วงจรไฟฟ้า  พบว่า นักศึกษาไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์ใน
วิธีการแกปั้ญหาต่างๆจาํนวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11
จดจาํหน่วยพารามิเตอร์สูตร และนิยามไม่ได ้จาํนวน  48 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.26 และพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์มีน้อย 
จาํนวน  45 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 แสดงวา่ปัจจยัหลกัท่ีทาํ
ใหน้กัศึกษาไม่สามารถแกปํ้ญหา คือไม่เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์
ในวธีิการแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
ตารางที่ 7 วตัถุประสงคข์องนกัศึกษาในการทาํแบบฝึกหดั 
 

ความต้องการในการทําแบบฝึกหัดในการเรียนวชิาการ
วเิคราะห์วงจรไฟฟ้า หรือวชิาวงจรไฟฟ้า 

จํานวน* 

( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. ต้องการฝึกทําแบบฝึกหดัทีละขัน้ตอนเพ่ือความ
เข้าใจ 64 30.48 

2. ต้องการทราบว่าแบบฝึกหดัท่ีทําถกูผิดท่ีจดุใด 55 26.19 
3. ต้องการทําแบบฝึกหดัจนสามารถแก้ปัญหาได้ 40 19.05 
4. ต้องการรับแบบฝึกหดัท่ีตรวจแล้วเพ่ือไปหาสาเหต ุ 26 12.38 
5. ต้องการสง่แบบฝึกหดัให้ทนัเวลา 25 11.90 

รวม 210* 100.00 
 

จากตารางท่ี 7 วตัถุประสงค์ของนักศึกษา ในการทาํ
แบบฝึกหัดในการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า หรือวิชา
วงจรไฟฟ้า คือ นักศึกษาต้องการท่ีฝึกทําแบบฝึกหัดทีละ
ขั้นตอนเพ่ือความเขา้ใจ จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48
ตอ้งการทราบวา่แบบฝึกหัดท่ีทาํถูกผิดท่ีจุดใด จาํนวน 55 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 26.19 และ ตอ้งการทาํแบบฝึกหัดจนสามารถ
แกปั้ญหาได ้จาํนวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05  แสดงวา่ 
นักศึกษามีสนใจใฝ่รู้ และตอ้งการพฒันาตนเอง ตอ้งการท่ีฝึก
ทาํแบบฝึกหัดทีละขั้นตอนเพื่อความเขา้ใจ และตอ้งการทราบ
จุดถกูผดิ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

 
ตารางที่  8 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับคืนแบบฝึกหดัท่ีส่งให้

อาจารยต์รวจ 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัการรับคนืแบบฝึกหัดที่ส่งให้

อาจารย์ตรวจ 
จาํนวน* 

( n = 95 ) 
ร้อยละ 

1. เม่ือได้รับแบบฝึกหดัท่ีไมไ่ด้ตรวจคืนทําให้ไมรู้่ว่า
แบบฝึกหดัท่ีทํา ถกูหรือผิดอย่างไร 

67 39.41 

2. เม่ือได้รับแบบฝึกหดัท่ีได้ตรวจคืนทําให้มีกําลงัใจ
ในการทําแบบฝึกหดัในครัง้ตอ่ไป 

54 31.77 

3. เม่ือได้รับแบบฝึกหดัท่ีไมไ่ด้ตรวจคืนทําให้ไม่
อยากทําแบบฝึกหดัในครัง้ต่อไป 

49 28.82 

รวม 170* 100 

จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับคืนแบบฝึกหดัท่ี
ส่งให้อาจารยต์รวจเม่ือไดรั้บแบบฝึกหัดท่ีไม่ไดต้รวจคืนทาํให้
ไม่รู้ว่าแบบฝึกหัดท่ีทาํ ถูกหรือผิดอย่างไรจาํนวน  67 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.41   เม่ือไดรั้บแบบฝึกหัดท่ีไดต้รวจคืนทาํให้มี
กาํลงัใจในการทาํจาํนวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.77 และเม่ือ
ไดรั้บแบบฝึกหัดท่ีไม่ไดต้รวจคืนทาํให้ไม่อยากทาํแบบฝึกหัด
ในคร้ังต่อไปจาํนวน  49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.82   แสดงว่า 
การตรวจแบบฝึกหดัหรือการบา้นของอาจารยเ์ป็นการเสริมแรง
นกัศึกษาในการทาํแบบฝึกหดัในคร้ังต่อไป 

 
 

ตารางที่ 9 การทาํแบบฝึกหดัหรือการบา้นในกรณีท่ีมีเคร่ืองมือช่วย  
ส่งเสริมใหท้าํการบา้นหรือแบบฝึกหดั 

 

การทาํแบบฝึกหดัหรือการบา้นในกรณีท่ีมีเคร่ืองมือ
ช่วยส่งเสริมใหท้าํการบา้นหรือแบบฝึกหดั 

จาํนวน* 
( n = 95 ) 

ร้อยละ 

1. ทาํเอง 42 44.2 
2.ทาํเองส่วนใหญ่ 34 35.8 
3.ทาํเองคร่ึง ลอกเพ่ือนคร่ึง 14 14.7 
4. ลอกเพ่ือนเป็นประจาํ 5 5.3 

รวม 95 100 
 

จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการทาํ
แบบฝึกหดัหรือการบา้นในกรณีท่ีมีเคร่ืองมือช่วยส่งเสริมใหท้าํ
การบ้านหรือแบบฝึกหัด นักศึกษาคิดว่าจะทาํการบ้านหรือ

แบบฝึกหดัดว้ยตนเอง จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2   ทาํ
เองส่วนใหญ่ จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และทาํเอง
คร่ึงลอกเพ่ือนคร่ึงจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7  แสดงวา่
ถา้มีเคร่ืองมือช่วยส่งเสริมให้ทาํการบ้านหรือแบบฝึกหัดใน
ด้านหลักการวิเคราะห์ในวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เช่นมีการ
แนะนาํขั้นตอน มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบขณะ
ทาํแบบฝึกหัดในแต่ละขั้นตอนนักศึกษาคิดว่าจะทาํการบา้น
หรือแบบฝึกหดัดว้ยตนเองมากข้ึน      
 

4. สรุปและอภิปรายผล  

ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการทํา
การบา้นหรือแบบฝึกหัดของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  คณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีเรียน
วชิาการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า พบวา่  
1.  เม่ือนกัศึกษาไม่เขา้ใจ จะสอบถามเพ่ือนก่อน   ลอกแลว้

ค่อยทาํความเขา้ใจทีหลงั   ทั้งน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่ เม่ือลอก
การบา้นแลว้ไม่ค่อยมีเวลากลบัมาทบทวนอีกคร้ัง สาเหตุของ
การลอก คือไม่รู้ว่าการบ้านหรือแบบฝึกหัดมีขั้นตอนการ
คาํนวณอย่างไร จาํสูตรไม่ได ้และท่ีสําคญั เม่ือทาํแบบฝึกหัด
ไปแลว้ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกหัดหรือการบา้นท่ีทาํจะถูกหรือผิด 
ทาํใหไ้ม่ไดท้าํแบบฝึกหดัหรือการบา้นดว้ตนเอง 

2. ปัจจยัท่ีทาํให้นกัศึกษาไม่สามารถแกปั้ญหาการคาํนวณ
ในการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหรือวิชาวงจรไฟฟ้า 
พบว่า นกัศึกษาไม่เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์ในวิธีการแกปั้ญหา
ต่างๆ รวมถึงการจดจาํหน่วยพารามิเตอร์สูตรและนิยามไม่ได ้  
และท่ีสาํคญัมีพ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์นอ้ย และ เน้ือหาท่ีเรียน
ในวิชาวงจรไฟฟ้าหรือการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มีเน้ือหา มี
ตวัอยา่ง และวธีิการคาํนวณสั้นกระชบัเกินไป 
3. นักศึกษาตอ้งการท่ีฝึกทาํแบบฝึกหัดทีละขั้นตอนเพ่ือ

ความเข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาได้  ต้องการทราบว่า
แบบฝึกหัดท่ีทาํถูกผิดท่ีจุดใด เม่ือไดรั้บแบบฝึกหัดท่ีไดต้รวจ
คืนทาํใหมี้กาํลงัใจในการทาํแบบฝึกหดัต่อไป  

5. ข้อเสนอแนะ 

1  นกัศึกษาทาํแบบฝึกหัดไม่ไดเ้ป็นเพราะในระหวา่งเรียน
มีการฝึกน้อยเกินไป ประการท่ี สองคือไม่มีเคร่ืองมือ หรือ
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ระบบท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัศึกษาทาํให้การทาํแบบฝึกหัด
ไดส้าํเร็จ ดงันั้นควรสร้างส่ือการเรียนการสอนหรือแบบฝึกหัด
ท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ เพ่ือทาํให้
ผูเ้รียนทราบวา่ส่ิงท่ีตอบหรือทาํไปนั้นถกูหรือผดิอยา่งไร 

2.  จากความกระชบัจนเกินไปหรือการยอ่ของกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในระหวา่งเรียนหรือส่ือ/ตาํรา ทาํใหผู้เ้รียนท่ีมี
ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดีอยู่แลว้ไม่สามารถเรียนรู้
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บทคดัย่อ 

  การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวัดความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรม ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาไฟฟ้า เคร่ืองกล และโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จาํนวน 498 คน กลุ่มตัวอย่างมีจาํนวน 218 คนได้จากตาราง Krejcie และ Morgan ทาํการ
สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือแบบทดสอบวัดความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรม มีข้อคาํถามจาํนวน 50  
ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าเอฟ ผลวิจัยพบว่าคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบ
วัดความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักเรียนท้ังสามสาขาวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีคะแนน
เฉล่ียของนักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้า ( X  = 42.66, S = 2.40 ) และ นักเรียนสาขาวิชาโยธา ( X = 41.78, S = 2.98 ) สูงกว่านักเรียน
สาขาวิชาเคร่ืองกล ( X  = 39.95, S = 4.44 )  

คาํสําคญั: ความถนดัดา้นเหตุผลเชิงนามธรรม, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

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). 

การศึกษาเปรียบเทยีบความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักศึกษาในสาขาวชิา ไฟฟ้า 
เคร่ืองกล  โยธา ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่1 วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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 

บญุสา  ประเสริฐสวัสด์ิ   และมานิตย์  สิทธิชัย 
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1. บทนํา 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกําลังมีพัฒนาในทุกๆ  ด้าน 

รัฐบาลไดมี้แผนการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นลาํดบัเร่ือยมา
ตั้งแต่ ฉบบัท่ี 1 พุทธศกัราช (2504-2509) มาถึงปัจจุบนัเป็น 
ฉบบัท่ี 11 พุทธศกัราช ( 2555-2556) ส่ิงจาํเป็นอย่างหน่ึงใน
การพฒันาก็คือ การผลิตกาํลงัคนระดบักลางดา้นอาชีวศึกษา  
[5] ดงัท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะสนบัสนุน
ด้านวิชาการอย่างจริงจัง  เ พ่ือต้องการให้การศึกษาด้านน้ี
ตอบสนองความตอ้งการของการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม อีกทั้งผลิตช่างฝีมือตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต  จึงกล่าวได้ว่า  การศึกษา  เ ป็น
การศึกษาอาชีพท่ีมุ่งเน้นผลิตผลิตกาํลงัคนในระดบัต่างๆกนั
ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคมให้มากท่ีสุด  สภาพ
การจดัการศึกษาในส่วนของผูเ้รียน จะพบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ใน
วชิาสามญัตํ่า และการสอบคดัเลือกมกัเนน้เร่ืองวิชาการมากกวา่
ทกัษะและความถนดั การสอบคดัเลือกกไ็ม่อาจกล่าวไดว้า่ ใคร
เก่งในทางวิชาการหรือดา้นปฏิบติั [7] ซ่ึงเป็นปัญหาอยา่งหน่ึง
ในการเตรียมบุคลเขา้สู่อาชีพ คือ สถาบนัการศึกษามกัจะพบ
กบัปัญหาท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงในดา้นบุคคลส่วนหน่ึงท่ีไม่พร้อม
จะศึกษาหรือไม่พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพนั้น ซ่ึงก็มีบางส่วนก็
หนัเหเปล่ียนอาชีพโดยมินาํความรู้ท่ีไดศึ้กษามาปรับปรุงความ
เป็นอยูชี่วิตของตน [10] ในการท่ีบุคลจะเลือกเรียนวิชาชีพใด
นั้นจึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถ และความถนดัของตนเองเป็น
ประการสําคญั ทั้งน้ีเพราะความถนดัเป็นเคร่ืองช้ีศกัยภาพและ
ความสามารถทางการเรียนรู้ของบุคลท่ีจะเลือกเรียนวิชา หรือ
อาชีพท่ีตนเองถนดั [ 6 ] และการพฒันาแบบวดัความถนดัทาง
วิชา ชีพจะ เ ป็น เค ร่ืองมือใช้สํ ารวจ  คัดกรองผู ้เ รี ยน ท่ี มี
ความสามารถดา้นความถนดัหรือคุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงคใ์น
การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนําร่องทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี[ 9 ] 

ในวงการศึกษาปัจจุบนัต่างก็ยอมรับว่า การจดัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพนั้น จะต้องคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคลเป็น
สําคัญ ในธรรมชาติของบุคลแต่ละคนจะมีบางส่ิงบางอย่าง

แตกต่างกันเสมอเช่นแตกต่างกันด้านสมรรถภาพสมอง 
(Mental Ability) บุคลิกภาพ (Personality)  ทัศนคติ 
(Attitude) ตลอดจนความสนใจ (Interest) และพฤติกรรม
อ่ืนๆ แต่ในบางคร้ังครู ผูป้กครอง หรือแมแ้ต่ตวันกัเรียนเองก็
ไม่ทราบว่า ตนเองมีความสมรรถภาพสมองเด่นดว้ยในดา้นใด 
จึงเป็นการยากท่ีจะเลือกเรียนสาขาใดเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน แต่ถา้คนท่ีมีความสามารถ หรือ
ความถนดัดา้นใดหากไดป้ระกอบอาชีพหรืออาชีพหรือทาํงาน
ตามความสามารถและความถนัดของตนแล้วก็ย่อมประสบ
ความสําเร็จด้วยดีในงานนั้ นๆ ปัจจุบันการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาจะใชค้ะแนนจากแบบทดสอบวดั
ความถนดัทัว่ไป (O-NET) มาประกอบการสอบคดัเลือก [8] 

เ น่ื อ งจ ากนัก เ รี ยนทั้ ง3สาขาวิ ช า ท่ี จ ะ เ รี ยนในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์จะตอ้งใชจิ้ตนาการมากในแต่ละสาขาจึงได้
ศึกษาเปรียบเทียบความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของ
นักเรียนทั้ ง3สาขาวิชา แต่การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือไม่มีขอ้สอบวดัความถนัดทางดา้นน้ี 
ผูว้ิจัยจึงทาํการศึกษาแบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิง
นามธรรมของนักเรียนแต่ละสาขาวิชาเพ่ือเป็นขอ้มูลในการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความถนดัดา้น
เหตุผลเชิงนามธรรมท่ีแตกต่างกนั 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบความถนัด
ดา้นเหตุผลเชิงนามธรรมของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพในสาขาวิชา  ไฟฟ้า  เค ร่ืองกล  และโยธา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิช า ชีพชั้ น ปี ท่ี  1วิทยาลัย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ  

3. สมมตฐิานของการวจิัย 

นักเรียนในสาขาวิชาไฟฟ้า เคร่ืองกล และโยธา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิช า ชีพชั้ น ปี ท่ี1  วิทยาลัย เทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ มีความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมแตกต่างกันท่ี
นยัสาํคญัระดบั.05 

4. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

      4.1 ความหมายของความถนัด 

      ความถนดั หมายถึง สมรรถวิสัย และทิศทางแห่งความ
งอกงามของสมอง หรือเป็นขีดระดบัความสามารถสูงสุดของบุ
คลท่ีเขาอาจมีได้ต่อการเรียนรู้และฝึกฝนในวิทยาการและ
ทกัษะ ต่างๆ ถา้หากได้รับการสอน ฝึก และประสบการณ์ท่ี
เหมาะสม [2] 

      ความถนดั หมายถึง คาํวา่ความถนดั (Aptitude)  มีราก
ศัพท์มาจาก Aptos ซ่ึงเป็นภาษากรีก แปลว่า เหมาะสมกับ 
(Fitted For) [3] ซ่ึงนกัจิตวิทยาและการศึกษาไดใ้หค้วามหมาย
ของความถนดัไวแ้ตกต่างกนัออกไปตามแง่ท่ีแต่ละคนไดศึ้กษา 
แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมีความคลา้ยกนัมาก จะมีแตกต่างกนับา้ง
ในเร่ืองของรายละเอียด 

      4.2 ประเภทของความถนัด 

       เน่ืองจากความถนัดเป็นสมรรถภาพท่ีสอดคลอ้งกับ
งานหรือกิจกรรมท่ีจะทาํ ถา้ใครมีความถนดัในดา้นใดมากก็จะ
สามารถทาํงานหรือทาํกิจกรรมทางดา้นนั้นไดดี้  งานบางกลุ่ม
จึงตอ้งใชค้วามถนดัท่ีสอดคลอ้งกนั จึงจะทาํไดดี้ [9] จึงอาจ
แบ่งความถนัดเป็นประเภทได้หลายประเภท อาจแบ่งเป็น
ประเภทกวา้งๆ วา่ความถนดัทัว่ไปท่ีเป็นความสามารถท่ีใชก้บั
กิจกรรมทัว่ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจงกบังานใดงานหน่ึง จึงนิยม
แบ่งความถนดัออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 4 .2 .1 ความถนัดทางการเ รียน  (Scholastic 

Aptitude) เป็นความสามารถของบุคลในการเรียนรู้วิชาการ
ทัว่ไปในโรงเรียน วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัลยั ความถนัดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนยงัมีลกัษณะใกลเ้คียงและคลา้ยคลึงกบั
ความถนัดทางการเรียนอีกหลายชนิด เช่น ความทางวิชาการ  
ความถนดัต่อการเรียนรู้  ความถนดัเชิงการศึกษา 
 4.2.2  ความถนัดจาํเพาะหรือความถนัดพิเศษ 
(Special or Specific Aptitude) เป็นความถนดัโดยเฉพาะแต่
ละอย่างหรือความถนัดทางอาชีพเฉพาะอย่าง เช่น ความถนัด

ทางดนตรี ความถนดัทางศิลปะ ความถนดัเชิงเคร่ืองกล ความ
ถนดัทางอาชีพ   ความถนดัทางสังคม  

4.3 แบบทดสอบความถนัด  
 ความถนดัทัว่ไปหรือความถนดัทางการเรียน มกันิยาม

การวดัความสามารถดา้น ภาษา (Verbal)  ความสามารถดา้น
ปริมาณตวัเลข (Quantitative) และความสามารถดา้นเหตุผล 

(Reasoning) [4] 

ส่วนการวดัความถนัดเฉพาะหรือความถนัดพิเศษ 
โดย  มากจะมองในแง่ความถนัดทางอาชีพเฉพาะท่ีใช้
ความสามารถพิเศษกวา่อาชีพอ่ืนๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี กายกรรม 
เป็นตน้ แบบทดสอบท่ีเคยสร้างกนัมา กมี็แบบวดัความสัมพนัธ์
ของประสาทกลไกในร่างกาย  แบบทดวดัความถนดัทางเชิงกล 
แบบทดสอบความถนดัทางงานเสมียน แบบทดสอบความถนดั
ทางศิลปะ และความถนดัดา้นทางดนตรี เป็นตน้  

      4.4ผลการวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

     ชยัณรงค์  เยน็ศิริ [1] ไดท้าํวิจยัเร่ือง การศึกษา
เปรียบเทียบความถนดัดา้นเหตุผลเชิงนามธรรมของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั 
แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างกลโรงงานระหว่าง
วิทย าลัย เทค นิคขอนแ ก่น  วิทย าลัย เทค นิคสกล  และ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการวิจัยเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ปีท่ี 1   

     โดยพบวา่ คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัความ
ถนดัดา้นเหตุผลเชิงนามธรรม ของนกัเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กาํลงั( X  = 30.94, S = 9.0 ) มากกวา่แผนกวิชาช่างยนต ์( X  

= 25.95, S = 9.79 ) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

และคะแนนเฉล่ียแผนกวิชาช่างยนต ์ กบั แผนกช่างกลโรงงาน 
( X  = 27.97, S = 10. ) มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่างกนั แต่คะแนน
เฉล่ียแผนกวิชาไฟฟ้ากาํลงั ( X  = 30.94, S = 9.0 ) กบัแผนก
วชิาช่างกลโรงงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงัมีความถนัดมากกว่าแผนก
วชิาช่างยนต ์ และมีความถนดัมากกวา่แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
แต่มีแนวโน้มว่าวิชาช่างกลโรงงานจะมีความถนัดมากกว่า
แผนกวชิาช่างยนต ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีปฏิกิริยาร่วมกนั
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ระหว่างสถานศึกษากบัแผนกวิชาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 นั้นคือ สถานศึกษาและแผนกวิชามีอิทธิพลร่วมกนั
ต่อความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรม  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1  มีความถนัดดา้นเหตุผลเชิง
นามธรรมต่างกนัเน่ืองมาจากเรียนในแผนกและสถานศึกษาท่ี
ต่างกนั 

5.  วธีิการวจิัย 

      5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     เป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเคร่ืองกล
และสาขาวิชาโยธา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวม 498 คน 
แยกเป็นสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  141 คน  สาขาช่างเคร่ืองกล  
จํานวน 252 คน และสาขาช่างโยธา 105 คน กลุ่มตัวอย่าง
จาํนวน 218 คนโดยใชต้ารางของ Krejcie และ Morgan R.V. 

Krejcie และ D.W. Morgan สุ่มดว้ยวิธีการจบัฉลากกลุ่ม
ตัวอย่างคิดเป็นร้อย 43.78 ของประชากรจําแนกเป็นกลุ่ม
ประชากรในสาขาวิชาไฟฟ้า จาํนวน 62 คน สาขาวิชาเคร่ืองกล
จาํนวน 110 คน และสาขาวชิาโยธา จาํนวน 46 คน 

      5.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

      ใช้แบบทดสอบความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรม 
ของ ชัยณรงค์ เย็นศิริ ซ่ึงประกอบด้วยคาํถามจาํนวน 50 ขอ้
ชนิด 5 ตัวเลือกให้เวลาทํา 40 นาที แต่ล่ะข้อมีภาพ 4 ภาพ 
เรียงลาํดบัทางซ้าย ผูต้อบตอ้งพิจารณาว่าจะใชห้ลกัการใดใน
การเลือกภาพท่ี 5 ซ่ึงอยูท่างดา้นขวา 
ตารางที ่1 ผลวเิคราะห์คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบความถนดั
ดา้นเหตุผลเชิงามธรรมของนกัเรียนสาขาวิชาไฟฟ้า เคร่ืองกล 
โยธา 

กลุ่มตวัอย่าง N   (%)  F 
สาขาวิชาไฟฟ้า 62 42.66 (85.32) 2.40  

สาขาวิชา
เคร่ืองกล 

110  39.95 (79.9) 4.44 
11.17∗ 

สาขาวิชาโยธา 46 41.78 (83.56) 2.98  
รวม 218    

* = .05   df  (2,215) 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ียสูงสุดจากแบบทดสอบความถนดัดา้น
เหตุผลเชิงนามธรรมเป็นนักเรียน สาขาวิชาไฟฟ้า ( X  = 

42.66, S = 2.40 ) คิดเป็นร้อยละรองลงมาคือนกัเรียน
สาขาวิชาโยธา( X  = 41.78, S = 2.98 ) คิดเป็นร้อยละและ
ตํ่าสุดเป็นนกัเรียนสาขาวิชาเคร่ืองกล ( X  = 39.95, S = 4.44 ) 
คิดเป็นร้อยละโดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั  
.05 
ตารางที่ 2 ผลวเิคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่   

ของนกัเรียนสาขาวชิาไฟฟ้า เคร่ืองกล โยธา 

สาขาวิชา ไฟฟ้า เคร่ืองกล โยธา 

 

 

42.66 39.95 41.78 
ไฟฟ้า 42.66 - 2.71* 0.88 

เคร่ืองกล 39.95 - - 1.83* 
โยธา 41.78 - - - 

     * = .05    
     จากตารางท่ี  2  พบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ีย
ระหว่างนักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้า  กับ  สาขาวิชาเคร่ืองกล
( X =2.71*) และนักเรียนสาขาวิชาโยธา กับ สาขาวิชา
เคร่ืองกล ( X  =1.83*)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

6. สรุปและอภิปรายผลการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบ  ผลการวิจยัความ
ถนัดดา้นเหตุผลเชิงนามธรรมของนักเรียนในสาขาวิชาไฟฟ้า 
เคร่ืองกล  และโยธา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี  1 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉล่ียจาก
แบบทดสอบความถนัดดา้นเหตุผลเชิงนามธรรมของนกัเรียน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ามีค่าสูงกว่านกัเรียนสาขาโยธาและนกัเรียน
สาขาวิชาเคร่ืองกลตามลาํดบั โดยท่ีคะแนนเฉล่ียของนักเรียน
สาขาวิชาไฟฟ้าต่างจากนกัเรียนสาขาเคร่ืองกล ส่วนคะแนน
เฉล่ียของนกัเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าไม่ต่างจากนกัเรียนสาขาวิชา
โยธาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

X ..DS
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8.  ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

     1. มหาวิทยาลัยควรนําคะแนนท่ีได้จากการสอบวดั
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบจากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสาขาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยนาํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เป็นรายวิชา จากน้ันจัดกลุ่ม
รายวิชาท้ังหมดออกเป็น 3 หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาชีพเฉพาะและหมวดวิชาเลือก
เสรี หลังจากน้ันเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม ของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จาํนวน10 คนและหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 8 คน จากการวิเคราะห์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาชีพเฉพาะ หมวด
วิชาเลือกเสรี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวมพบว่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีความรู้ความสามารถไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผลจากการวิเคราะห์หมวดวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงสุดคือหมวดวิชาชีพเฉพาะ รองลงมาคือหมวดวิชาเลือกเสรีและหมวดวิชาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํา่สุดคือหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป  

คาํสําคญั: ผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทียบ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (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, 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทยีบนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 

 (ค.อ.บ. 5 ปี) ระหว่างนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพกบันักศึกษาหลกัสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น

Comparative Study of Academic Achievement Bachelor of Science 
(B.S.Tech.Ed.5 years) in Technical Education Curriculum Between student 

from the Vocational Certificate and high school education, Rajamangala 
University of Technology ISAN Khon Kaen Campus 

สุทธิพงษ์  ฟุ้ งเดช  และตระกานต์  ทะสังขา  
 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, 150 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

Email: suttipong_ent@hotmail.com 
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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. 

Keyword: comparative study, Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.5 years). 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
เน่ืองดว้ยการจดัการศึกษาในแต่ละสังคมแต่ละประเทศชาติ

มีเป้าหมายท่ีคลา้ยคลึงกันได้แก่ การพฒันาผูเ้รียนหรือผูรั้บ
การศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ทั้ งด้าน
สติปัญญา อารมณ์ความรู้สึกหรือคุณธรรมดา้นจิตใจ ความมี
คุณธรรม  จริยธรรม  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 [1] ซ่ึงเป็นกฎหมายการศึกษาฉบบัปฏิรูป
การศึกษาในยคุปัจจุบนัท่ีเป็นแม่บทในการกาํหนดแนวทางการ
จดัการศึกษาของชาติไทย โดยมีสาระสาํคญัท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ จากการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ี 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้ทุกส่วนราชการให้
ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษาและร่วมขบัเคล่ือนโดยพร้อมเพียงกนันั้น และเป็นการ
สนบัสนุนโครงการดงักล่าวใหเ้กิดผลและประสิทธิภาพสูงสุด  

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ทางสาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ใน
ฐานะสถานศึกษาท่ี เ ปิดทําการสอนหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ. 5 ปี) [2] มาตั้งแต่ปี 2549 โดย
เปิดรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ดา้นช่างอุตสาหกรรม และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) เขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี จากการสังเกตของผูว้ิจยั

พบว่า ปัจจุบนัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษามีจาํนวนลดน้อยลง
โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ผูว้ิจัยไดต้ั้ งสมมุตฐานเบ้ืองตน้ว่า
เหตุผลอาจเน่ืองมาจากความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีรับเขา้
ศึกษาทั้ ง 2 แบบ ว่าพ้ืนฐานของนักศึกษาระบบใดมีปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการหาค่าเปรียบเทียบระหว่าง
นักศึกษา 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติเชิงเปรียบเทียบ [3] จากกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มดังกล่ าว  ข้อมูล ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์
ประกอบด้วย  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่ า งของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม อิ เ ล็กทรอ นิก ส์และ
โทรคมนาคม  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซ่ึงแบ่งรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
พุทธศกัราช 2548 เพ่ือให้ได้ทราบถึงความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนกัศึกษา และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
รับนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพกบันักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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2. ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การวจิัยเชิงเปรียบเทียบเหตุและผล 
การวิจยัเชิงเปรียบเทียบเหตุและผล เป็นการวิจยัเหตุผลเชิง

ประจกัษ์จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต นักวิจัยจึงไม่ได้
ควบคุมตวัแปรอิสระ การอนุมานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตามจึงไม่มีทิศทางแน่นอน กล่าวอีกนัยหน่ึง 
การวจิยัเชิงเปรียบเหตุและผลนั้นเป็นการวจิยัหาสาเหตุจากส่ิงท่ี
เกิดข้ึนแลว้ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของเหตุและผลโดยการสังเกต
จากสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้ศึกษายอ้ยไปในอดีต เพ่ือคน้หาวา่มี
ปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้าง ท่ี เ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือ
สภาวการณ์นั้ น ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นการยากท่ีจะหา
สาเหตุของส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต 

2.2 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา และคณะ[4] ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทียบระหวา่งนกัศึกษาโครงการ
เรียนดีกบันักศึกษาโครงการปกติ โดยใชส้ถิติเชิงเปรียบเทียบ
จากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือผลการ
เรียนของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือโดยนําผลการเรียนของนักศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างมาเฉล่ียรวมกนัทั้งชั้นปีและวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิเป็น
รายวิชาโดยแยกรายวิชาต่าง ๆ ออกเป็น 2 ประเภทกลุ่มวิชาคือ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน และกลุ่มวิชาวิศวกรรม ซ่ึงจากผลคะแนน
เฉล่ียของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งพบว่านกัศึกษาโควตามีผลการ
เรียนเฉล่ียท่ีดีกวา่นกัศึกษาสอบตรงอยูเ่ลก็นอ้ยและยงัพบอีกวา่
นกัศึกษาสอบตรงและนกัศึกษาโควตา มีความรู้ความสามารถท่ี
ใกลเ้คียงกันไม่แตกต่างกันอย่างเป็นนัยสําคญั โดยมีผลการ
เรียนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงค่อนข้างตํ่ า  คืออยู่ในช่วง
คะแนนเฉล่ีย 1.5 ถึง 2.5 หรือ D+ ถึง C+ ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ผลการเรียนเฉล่ียของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวใน
งานวิจยัน้ีทาํให้สามารถสรุปประเด็นปัญหาท่ีอาจเป็นสาเหตุ
ของการได้ผลการเรียนท่ีไม่ดีจนอาจทาํให้จาํนวนนักศึกษา
ลดลงเน่ืองจากการออกกลางคันได�โดยสาเหตุดังกล่าว
สามารถ  กล่าวโดยสรุปได้ 3 ประเด็นคือ  1. ขั้ นตอนและ
กระบวนการในการปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาท่ีเขา้มา

ศึกษาใหม่ 2. วิธีการคดัเลือกนักศึกษาเขา้มาศึกษาในภาควิชา
และ 3. ความขยันและความเอาใจใสในการเรียนของตัว
นกัศึกษาเอง 

3. วธีิดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเปรียบเทียบ ผูว้ิจยัไดด้าํเนิน
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิศวกรรม

อิ เล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  หลัก สูตรค รุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต (ค.อ.บ.5 ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท่ี
รับเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 18 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ จาํนวน 10 คน และนกัศึกษา
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 8 คน 

3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.2.1 ทาํหนงัสือถึงฝ่ายบริการวิชาการและงานทะเบียน 

เพ่ือขอขอ้มูลผลการเรียนของนกัศึกษา ท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 2551 ถึง 2555 มาวเิคราะห์ 

3.2.2 จดัแยกผลการเรียนของนกัศึกษาออกเป็นรายวิชา 
เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบติังานผูว้ิจยัจึงสร้างตารางกรอกผล
การเรียนออกเป็นรายวิชาตามแผนการเรียน โดยทาํการเปล่ียน
ผลการเรียนจากตัวอักษรให้เป็นตัวเลข  ดังต่อไปน้ี  A=4  
B+=3.5  B=3  C+=2.5  C=2  D+=1.5  D=1  F=0  จากนั้นนาํค่า
ตวัเลขบนัทึกลงตาราง 

3.2.3 นาํผลการเรียนท่ีแยกออกเป็นรายวิชาจาก 3.3.2 
มาจัดกลุ่มเป็นหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลในการเปรียบเทียบเป็นหมวดวิชา 

3.2.4 แยกกลุ่มนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพและนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายออกจากกนั โดยใชข้อ้มูลประวติัการรับ
สมคัรเขา้เรียนของนกัศึกษา 

3.2.5 นาํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขอนกัศึกษาสองกลุ่ม
มาเปรียบเทียบกัน  เ พ่ือทําให้ทราบถึงความแตกต่างของ
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นักศึกษาทังสองกลุ่ม โดยนําเอาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมา
เปรียบเทียบกนั ซ่ึงประกอบดว้ย หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวด
วิชาชีพเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียรวม 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ได้ดาํเนินการด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 

SPSS for Windows เพ่ือหาค่าสถิติในการวิเคราะห์และทดสอบ
สมมติฐาน ดงัน้ี 

3.3.1 ใชก้ารหาค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในการ
วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.3.2 ในการทดสอบสมมติฐาน ใชก้ารทดสอบโดย
ค่าสถิติ t-test independent 

4. ผลการดาํเนินการวจิัย  
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ แยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษาออกเป็นรายวิชา ตามโครงสร้างหลกัสูตร ทาํการ
แยกกลุ่มของนักศึกษาเพ่ือทําการเปรียบเทียบ โดยทําการ
วิเคราะห์ตามกลุ่มของหมวดวิชา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียรวมของนกัศึกษา ตามแผนภมิูดงัต่อไปน้ี 

4.1  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนตามหมวดวิชาตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

 
ภาพที ่1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของหมวดวชิาตาม

โครงสร้างหลกัสูตร 

จากภาพท่ี 1 หมวดวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมประกอบดว้ย 3 หมวดวิชา 
ไดแ้ก่ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาชีพเฉพาะและหมวด
วิชาเลือกเสรี ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีดงัน้ี ผลการเรียนกลุ่มของ
นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หมวด
วิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสูงสุดคือหมวดวิชาชีพเฉพาะ มีเกรดเฉล่ีย

เท่ากบั 2.93 รองลงมาคือหมวดวชิาเลือกเสรี มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 
2.50 ส่วนหมวดวิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียตํ่าสุดคือหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.21 ผลการเรียนกลุ่มของนกัศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหมวดวิชาท่ีได้
เกรดเฉล่ียสูงสุดคือหมวดวิชาชีพเฉพาะ มีเกรดเฉล่ียเท่ากับ 
2.93 รองลงมาคือหมวดวิชาเลือกเสรี มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.50 
ส่วนหมวดวชิาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียตํ่าสุดคือหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป มี
เกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.21 

4.2  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนตามกลุ่มรายวชิาของ
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
ภาพที่ 2  เปรียบเทียบผลการเรียนตามกลุ่มรายวชิาของหมวดวชิา   
               ศึกษาทัว่ไป 

จากภาพท่ี 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ประกอบดว้ยกลุ่ม
รายวิชาจาํนวน 5 กลุ่มรายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มรายวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มรายวิชาภาษา กลุ่มรายวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และกลุ่มวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีดงัน้ี ผลการเรียนกลุ่มของ
นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่ม
วิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสูงสุดคือกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มีเกรดเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 รองลงมาคือกลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ มี
เกรดเฉล่ียเท่ากบั 3.96, กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์  มีเกรดเฉล่ีย
เท่ากบั 3.57, กลุ่มวิชาภาษา มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.48 ส่วนกลุ่ม
วิชา ท่ีได้เกรดเฉ ล่ียตํ่ า สุดคือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียเท่ากับ 1.54 ผลการเรียนกลุ่มของ
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
วิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสูงสุดคือกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มีเกรดเฉล่ีย
เท่ากบั 3.92 รองลงมาคือกลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์ มีเกรดเฉล่ีย
เท่ากบั 3.33, กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ มีเกรดเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.27, กลุ่มวิชาภาษา มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ส่วนกลุ่ม
วิชา ท่ีได้เกรดเฉ ล่ียตํ่ า สุดคือกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 1.60 

4.3  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนตามกลุ่มรายวชิาของ
หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

 
ภาพที่  3  เปรียบเทียบผลการเรียนตามกลุ่มรายวชิาของหมวดวชิา  

ศึกษาทัว่ไป 
จากภาพท่ี 3 หมวดของวิชาชีพเฉพาะไดแ้บ่งยอ่ยออกเป็น 2 

กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาการศึกษาและกลุ่มวิชาทางวิศวกรรม 
ซ่ึงผลการเรียนกลุ่มของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ไดเ้กรดเฉล่ียสูงกว่านกัศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้ งกลุ่มวิชาทาง
การศึกษาและกลุ่มวิชาทางวิศวกรรม ซ่ึงไดแ้สดงรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ตามภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 

4.4  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนตามกลุ่มรายวชิาทาง
การศึกษา หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

 
ภาพที่ 4  เปรียบเทียบผลการเรียนกลุ่มรายวชิาทางการศึกษา หมวด 
               วชิาชีพเฉพาะ 

จากภาพท่ี 4 กลุ่มวิชาทางการศึกษาซ่ึงอยู่ภายในหมวด
วิชาชีพเฉพาะได้แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาย่อยจํานวน 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาการศึกษาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาการศึกษาประยุกต ์
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเลือก

ทางการศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีดงัน้ี ผลการเรียนกลุ่มของ
นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่ม
วิชาท่ีได้เกรดเฉล่ียสูงสุดคือกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มีเกรดเฉล่ียเท่ากับ 3.93 รองลงมาคือกลุ่มวิชา
การศึกษาพ้ืนฐาน มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 3.49, กลุ่มวิชาการศึกษา
ประยุกต ์มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ส่วนกลุ่มวิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือกลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.97 
ผลการเ รียนกลุ่มของนักศึกษาท่ีสํา เ ร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสูงสุดคือกลุ่ม
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 3.93 
รองลงมาคือกลุ่มวิชาการศึกษาพ้ืนฐาน มีเกรดเฉล่ียเท่ากับ 
3.49, กลุ่มวิชาการศึกษาประยกุต ์มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ส่วน
กลุ่มวิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียตํ่าสุดคือกลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษา มี
เกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.97 

4.5  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนตามกลุ่มรายวชิาทาง
วศิวกรรม หมวดวชิาชีพเฉพาะ 

 
ภาพที่ 5  เปรียบเทียบผลการเรียนกลุ่มวชิาทางวศิวกรรม หมวด   
               วชิาชีพเฉพาะ 

จากภาพท่ี 5 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมซ่ึงอยู่ภายในหมวด
วิชาชีพเฉพาะได้แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาย่อยจํานวน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคบทาง
วิศวกรรม และกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ซ่ึงผลการวิเคราะห์
มีดงัน้ี ผลการเรียนกลุ่มของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มวิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียสูงสุดคือกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาบงัคบัทางวิศวกรรม มี
เกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.51 ส่วนกลุ่มวิชาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียตํ่าสุดคือ
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.21 ผลการ
เรียนกลุ่มของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มวิชาท่ีได้เกรดเฉล่ียสูงสุดคือกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรม มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.22 รองลงมาคือกลุ่มวิชาบงัคบั
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ทางวิศวกรรม มีเกรดเฉล่ียเท่ากบั 2.06 ส่วนกลุ่มวิชาท่ีไดเ้กรด
เฉล่ียตํ่าสุดคือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม มีเกรดเฉล่ีย
เท่ากบั 2.01 

4.6  ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนเฉลีย่รวมของนักศึกษา
กลุ่มตวัอย่าง 

 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม 

จากภาพท่ี 6 ผลการเรียนเฉล่ียรวมของนกัศึกษาท่ีสําเร็จ
การ ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพสูงกว่ าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม 
เท่ากบั 2.96 ส่วนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม เท่ากบั 2.74 

4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติที [5] 
กลุ่ม Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 
ปวช. 
ม. 6 

2.96 
2.74 

0.78 
0.84 

0.11 0.91 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .05 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม เท่ากบั 2.96 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.78 ส่วนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม เท่ากบั 
2.75 มีค่า มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.84 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาทั้ งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

บทความวิจยัน้ีไดน้าํเสนอ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต  (ค .อ .บ .  5  ปี )  สาขาค รุศ าสต ร์ อุ ตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  จากการ
เปรียบเทียบตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวมพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
เน่ืองจากผูว้ิจัยไดท้าํการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาชีพเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรวม เท่านั้น จากการ
สังเกตการณ์ของผูว้ิจัยได้พบว่า จาํนวนนักศึกษาท่ีรับเข้ามี
จาํนวนน้อยลง และจาํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนั ผูว้ิจยัจึงมี
แนวคิดวา่ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท่ีสนบัสนุนงบ
ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี ขอขอบคุณคณาจารยส์าขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ง านบ ริก า รวิ ช าก ารและง านทะ เ บี ยน  ท่ี ไ ด้ให้ ข้อมู ล
ประกอบการวจิยั งานวจิยัน้ีประสบความสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

7. เอกสารอ้างองิ  
[1] กระทรวงศึกษาธิการ.พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.   

กระทรวงศึกษาธิการ, 2542. 

[2]  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน . หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม อิ เล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม,2548. (เอกสารอดัสาํเนา) 

[3] ชูศรี  วงศ์รัตนะ.เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย.พิมพ์คร้ังท่ี 10.  

นนทบุรี: บริษทั ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ โปรเกรสซิฟ จาํกดั,2550. 

[4] ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา  และคณะ .  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิเชิง 
เปรียบเทียบระหว่างนกัศึกษาโครงการเรียนดีกบันกัศึกษาโครงการ
ปกติ.วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ,2554.  

[5]  ชชัวาลย  ์เรืองประพนัธ์.การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS  

Statistics 17.0.(เอกสารประกอบการฝึกอบรม). 
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บทคดัย่อ 

บทความนีน้าํเสนอผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและเสนอแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จาํนวน 30 คน และอาจารย์ 3 คนโดยเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้สอนและผู้ เรียน
เห็นตรงกันว่าปัจจัยสําคัญได้แก่ ผู้ เรียนมีความรู้พืน้ฐานด้านทฤษฎีตํา่ ส่ือและวิธีการสอนของอาจารย์ไม่น่าสนใจ อุปกรณ์การ
ทดลองไม่เพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา และอาจารย์ดูแลการปฏิบัติได้ไม่ท่ัวถึง จึงเสนอแนวทางปรับปรุงโดยควรจัดให้นักศึกษาได้
เรียนปรับพืน้ฐานก่อนเรียนในสาขาวิชานี ้และจัดระบบการแบ่งกลุ่มเพ่ือปฏิบัติการทดลอง รวมท้ังใช้โปรแกรมจาํลองด้านเคร่ืองมือ
วัด เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้าใจ และดึงดูดความสนใจได้มากย่ิงขึน้ โดยมีประเดน็ท่ีผู้ เรียนและผู้สอนคิดเห็นต่างกันคือเร่ืองความ
พร้อมของใบงานการทดลอง ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงรายละเอียดของใบงานให้ชัดเจนและเป็นขัน้ตอนให้มากย่ิงขึน้ 

คาํสําคญั: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

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 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการวดัเคร่ืองวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
ของนักศึกษาวชิาเอกเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
Factor Affected Learning Achievement of Students in Major of             
Electrical Industrial Technology, Songkla Rajabhat University 
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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. 

1. บทนํา 
การพฒันาประเทศ ท่ามกลางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคแห่งการ
เรียนรู้  การพัฒนากําลังคนของประเทศให้มีคุณภาพจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซ่ึงเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี
รับผิดชอบต่อการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา ตาม
ปรัชญา “สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการของทอ้งถ่ิน” [1] มีการจดั
การศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมข้ึน เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และ และมีทกัษะ
ในวชิาชีพ สามารถประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม
ในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีคุณภาพ [2] ปัญหาเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาเป็นปัญหาท่ีสําคญัประเด็นหน่ึงใน
การจัดการศึกษาท่ีย ังต้องเร่งปรับปรุง  จากข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพปี 2552 ของสํานกัเลขาธิการการศึกษา โดย
การรายงานของ ทิศนา  แขมมณี [3] พบว่า การจดัการศึกษา
ไทยยงัต้องปรับปรุงทั้ งการเรียนการสอน และคุณภาพของ
นกัศึกษา ดงันั้น นกัวิชาการดา้นการศึกษาจึงไดมี้การศึกษาวิจยั
ถึงสภาพปัญหาและเทคนิควิธีการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอนอยา่งกวา้งขวาง [4] 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต (ต่อเน่ือง) วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ซ่ึงรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เขา้มาศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี การเรียนในรายวิชาการวดัและเคร่ืองมือวดัทาง
ไฟฟ้า ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้ เก่ียวกบัมาตรฐานเคร่ืองมือวดั 
โครงสร้าง หลกัการทาํงานและการนาํไปใชง้านของเคร่ืองวดั
ไฟฟ้าต่างๆ [2] ซ่ึงเป็นความรู้และทกัษะหลกัสําหรับวิชาชีพ
ด้านไฟฟ้า แต่จากการสํารวจผลการเรียนของนักศึกษาใน
รายวิชาน้ีในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ปีการศึกษา 2553 ถึง 2554 

จากนักศึกษา 76 คน พบว่า นักศึกษามีผลการเรียนท่ีอยู่ใน
ระดบัตํ่า โดยในปี 2553 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนใน
ระดบั D+ โดยมีจาํนวนมากถึง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 
และในปี 2554 นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดบั D 
โดยมีจาํนวนมากถึง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 ของนกัศึกษา
ทั้งหมด โดยไม่มีผูไ้ดรั้บผลการเรียน A ทั้งสองปีการศึกษา ซ่ึง
การท่ีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าในรายวิชาเคร่ืองมือ
วดัไฟฟ้า จะเป็นผลกระทบในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ของนกัศึกษา
อนัเน่ืองจากความรู้และทกัษะวิชาน้ีเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการเรียน
วิชาอ่ืน ๆ อีกดว้ย ผูว้ิจยัเลง็เห็นความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว 
จึ ง มีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย ศึกษาปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการวดัและเคร่ืองมือวดั
ไฟฟ้า เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนของ
รายวชิาต่อไป 

2. วธีิการดําเนินงาน 
ผูว้จิยัไดด้าํเนินงานตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเพือ่เตรียมการวจิัย 
 ศึกษาเอกสารรายงานสรุปผลการจัดการศึกษานักศึกษา 
เอกสารผลการเรียนของนกัศึกษาวิชาเอกโปรแกรมเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม การประมวลเอกสารตาํรา งานวิจยั ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการจดัการเรียนการสอน  

2.2 การกาํหนดประชากรทีใ่ช้ในการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  วิชา เอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม และอาจารย์ผูส้อนวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวดัและเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  วิชา เอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน      
30 คน และอาจารยผ์ูส้อนจาํนวน 3 คน โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.3 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 
แบบ ดงัน้ี 

2.3.1 แบบสอบถามผูเ้รียน ไดผ้่านการตรวจสอบ
พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ และหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
มีค่าเท่ากบั 0.84 โดยแบ่งเป็น มีทั้งหมด 4 ตอน คือ ตอนท่ี 
1 สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในรายวิชาการวดัและเคร่ืองมือ
วดัทางไฟฟ้า ตอนท่ี 3 การประเมินระดับความคิดเห็นของ
ผูเ้รียนต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวดั
และเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า เป็นขอ้มูลแบบสอบถาม ความคิดเห็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั [5] และ
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

2.3.2 แบบสอบถามอาจารย ์ ไดผ้่านการตรวจสอบ
พิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยแบ่งเป็น มีทั้งหมด 4 ตอน 
เช่นเดียวกบัแบบสอบถามผูเ้รียน 

2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามนักศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง และในส่วนอาจารยผ์ูส้อนใชก้ารสอบถามและร่วมกบั
การสัมภาษณ์ 

2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล เรียบร้อยแลว้นาํแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ีและค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงแบนมาตรฐาน  

3. ผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของ
นักศึกษารายวิชาการวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า นาํเสนอ
เป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.1 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ตามความคดิเห็นของผู้เรียน 

 ดา้นวธีิการสอนของอาจารย ์ผูเ้รียนเห็นวา่อาจารยใ์ชก้าร
สอนแบบบรรยายร้อยละ 51.7 แบบสาธิตร้อยละ 34.5 การถาม
ตอบร้อยละ 9.20 และการใหค้น้ควา้ร้อยละ 5.2  

กิจกรรมท่ีนกัศึกษาปฏิบติัไดแ้ก่ การทาํรายงานร้อยละ 51.8
ทดลอง  ร้อยละ  33 .9  ตอบคําถาม  ร้อยละ  7 .1   และทํา
แบบฝึกหดั ร้อยละ 7.1  
 เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีอาจารย์ใช้ ได้แก่ 
ขอ้สอบอตันยั ร้อยละ 90.3 และขอ้สอบแบบเติมคาํร้อยละ 9.7  

ความรู้สึกของนกัศึกษาก่อนการเรียน ก่อนเรียน รู้สึกอยาก
เรียนร้อยละ 23.30 เฉยๆ ร้อยละ 73.30 และไม่ชอบร้อยละ 3.3 
ในระหวา่งเรียน รู้สึกกระตือรือร้นร้อยละ 16.70 เฉยๆ ร้อยละ 
46.70  และเบ่ือหน่าย ร้อยละ 36.70 ความรู้สึกหลงัเรียน รู้สึก
ชอบร้อยละ 20 เฉยๆ ร้อยละ 66.70 และไม่ชอบร้อยละ 13.30 
แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ความรู้สึกในการเรียนของนกัศึกษา 
ช่วงเวลา ความรู้สึก ร้อยละ 

ก่อนเรียน 

อยากเรียน 23.30 

เฉยๆ 73.30 

ไม่ชอบ 3.3 

ระหวา่งเรียน 

กระตือรือร้น 16.70 

เฉยๆ 46.70 

เบ่ือหน่าย 36.70 

หลงัเรียน 

ชอบ 20 

เฉยๆ 66.70 

ไม่ชอบ 13.30 
 

3.1.2 ระดบัความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในดา้นผูเ้รียน แสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.ความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานสาํหรับการเรียนใน
รายวิชาไม่เพียงพอ 

4.10 0.76 มาก 

2.ทกัษะการปฏิบติัพ้ืนฐานสาํหรับการเรียน
ในรายวิชาไม่เพียงพอ 

3.17 0.84 ปานกลาง 

3.มาเรียนสาย ไม่ตรงต่อเวลา 2.03 0.89 นอ้ย 
4.จดบนัทึกรายละเอียดการสอนในหอ้งเรียน
ไดไ้ม่ครบถว้น 

3.07 0.90 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

6.นาํงานในรายวิชาอ่ืนมาทาํหรือทาํอยา่งอ่ืน 
ในระหวา่งท่ีอาจารยส์อน 

3.43 0.82 ปานกลาง 

7.ไม่กลา้ซกัถามเม่ือมีขอ้สงสยัในเน้ือหาวิชา 3.73 0.82 มาก 
8.ทบทวนบทเรียนหลงัจากเวลาเรียนนอ้ย 3.83 0.72 มาก 
9.ไม่ทาํการบา้นท่ีอาจารยม์อบหมาย 3.63 0.94 มาก 
10.การคน้ควา้เพ่ิมเติม 2.87 0.93 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.35 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นผูเ้รียนพบว่า ผูเ้รียนเห็นว่าปัจจยั
ดา้นผูเ้รียนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.35 และส่วน
เบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.84 และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ผูเ้รียน
เห็นดว้ยวา่ปัจจยัเก่ียวกบัความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับ
การเรียนในรายวิชาไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยท่ีผูเ้รียนเห็นด้วย
สูงสุด 
 ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในดา้นผูส้อน แสดงดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.อธิบายเน้ือหาไม่ชดัเจน ไม่ละเอียด 3.50 0.63 มาก 

2.เทคนิควิธีการสอนท่ีไม่หลากหลาย 4.20 0.50 มาก 

3.สอนไม่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด 2.67 0.54 ปานกลาง 
4.ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามและแสดง
ความคิดเห็น 

3.20 0.40 ปานกลาง 

5.ดูแล เอาใจใส่ นกัศึกษาไม่ทัว่ถึง 4.10 0.55 มาก 
6.ตอบขอ้สงสยัของผูเ้รียนไม่ชดัเจน 3.30 0.59 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.50 0.54 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.50 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.54 เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ประเดน็การใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีไม่หลากหลาย 
การดูแล เอาใจใส่ นกัศึกษาไม่ทัว่ถึง อธิบายเน้ือหาไม่ชดัเจน 
ไม่ละเอียดมีระดบัความคิดเห็นดว้ยในระดบัมาก ส่วนใน
ประเดน็ อ่ืนๆ มีความเห็นดว้ยในระดบั ปานกลาง 
 ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นการวดัประเมินผล ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการวดัและ
ประเมินผล 

ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.การวดัประเมินผลไม่หลากหลาย 4.03 0.55 มาก 

2.เกณฑก์ารประเมินผลไม่ชดัเจน 3.33 0.61 ปานกลาง 
3.ขอ้สอบไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 3.53 0.53 มาก 
4.ขอ้สอบยาก 4.37 0.62 มาก 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.82 0.56 มาก 
 

 ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านการวดัประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.82 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.56 เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบว่าทุกประเด็นอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้เกณฑ์การวดั
ประเมินผลไม่ชดัเจนอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
 ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นเน้ือหารายวิชา แสดงดงัตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเน้ือหา

รายวชิา 
ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.ปริมาณเน้ือหาของรายวิชามีมาก 4.13 0.62 มาก 

2.เน้ือหาของรายวิชายาก 4.3 0.59 มาก 

3.มีการปฏิบติัทดลองปฏิบติันอ้ย 4.2 0.85 มาก 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 4.21 0.69 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเน้ือหารายวิชา ผูเ้รียนมี
ความคิดเห็นโดยรวม และแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.21 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.69 

ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์การทดลอง แสดงดงั
ตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ือการสอน

และอุปกรณ์การทดลอง 
ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.ส่ือการสอนไม่น่าสนใจ 3.90 0.55 มาก 
2.อุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ 4.03 0.61 มาก 
3.อุปกรณ์การทดลองไม่พร้อมใชง้าน ชาํรุด  3.37 0.77 ปานกลาง 
4.ใบงานประกอบการทดลองไม่สมบูรณ์ 3.93 0.64 มาก 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.81 0.64 มาก 
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จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นส่ือการสอนและอุปกรณ์
การทดลอง ผูเ้รียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.81 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณา
แต่ละดา้นพบว่าประเด็นส่ือการสอนไม่น่าสนใจ อุปกรณ์การ
ทดลองไม่เพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา ใบงานประกอบการ
ทดลองไม่สมบูรณ์ อยูใ่นระดบัมาก 

ความคิดเห็นของผู ้เ รียนต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นสภาพแวดลอ้ม ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.โสตทศันูปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยสอนไม่
พร้อม 

3.03 0.41 ปานกลาง 

2.หอ้งสมุดมีตาํราและเอกสารคน้ควา้ไม่
เพียงพอ 

3.27 0.58 ปานกลาง 

3.หอ้งเรียนร้อน ถ่ายเทไม่สะดวก 2.70 0.65 ปานกลาง 

4.หอ้งเรียนไม่สะอาด 3.67 0.54 มาก 
5.ขนาดของหอ้งเรียนคบัแคบ  3.27 0.64 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.19 0.56 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นสภาพแวดลอ้ม อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.56 
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ยกเวน้ประเดน็ความไม่สะอาดของหอ้งเรียน อยูใ่นระดบัมาก 

3.2 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัศึกษา ตามความคิดเห็นของผูส้อน 
3.2.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

จากผลการตอบแบบสอบถามในดา้นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนการสอนพบว่า ผูส้อนใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย 
สาธิต และทดลอง ดา้นกิจกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนเป็น
การทาํแบบฝึกหัด ทดลอง และรายงาน และตอบคาํถาม ใน
ดา้นส่ือการสอนท่ีอาจารยใ์ชป้ระกอบดว้ย ส่ือเพาเวอร์พอยต ์
อุปกรณ์จริง และแผน่ใส ดา้นแบบวดัผลและประเมินใชส้อบ
แบบเติมคาํ และส่วนใหญ่ใช้แบบอตันัย และดา้นพฤติกรรม
การเรียนของผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่กระตือรือร้น  

3.2.2 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นผูเ้รียน ดงัตารางท่ี 8 
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของอาจารยเ์ก่ียวกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.ความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานสาํหรับการเรียนใน
รายวิชาไม่เพียงพอ 

4.33 0.58 มาก 

2.ทกัษะการปฏิบติัพ้ืนฐานสาํหรับการเรียน
ในรายวิชาไม่เพียงพอ 

3.00 0.00 ปานกลาง 

3.มาเรียนสาย ไม่ตรงต่อเวลา 2.67 0.58 ปานกลาง 
4.ไม่มีสมาธิในการเรียน  3.67 0.58 มาก 
5.ปฏิบติัทดลองใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่
ครบถว้น 

4.33 0.58 มาก 

6.นาํงานในรายวิชาอ่ืนมาทาํหรือทาํอยา่งอ่ืน 
ในระหวา่งท่ีอาจารยส์อน 

3.67 0.58 มาก 

7.ไม่ทาํงานและการบา้นท่ีอาจารยม์อบหมาย
ดว้ยตนเอง 

3.67 0.58 มาก 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.62 0.49 มาก 
  

จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของอาจารยต่์อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านผูเ้รียนอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.62 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.49 เม่ือพิจารณา
แต่ละประเด็นพบวา่ ความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับการ
เรียนในรายวิชาไม่เพียงพอ ไม่มีสมาธิในการเรียน ปฏิบัติ
ทดลองใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่ครบถว้น ไม่ทาํงานและ
การบา้นท่ีอาจารยม์อบหมายดว้ยตนเอง มีระดบัความคิดเห็น
ระดบัมาก ส่วนในประเดน็อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นผูส้อน แสดงดงัตารางท่ี 9 
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของอาจารยเ์ก่ียวกบัปัจจยัดา้นผูส้อน 

ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.นกัศึกษาจาํนวนต่อหอ้งมีจาํนวนมาก 4.33 0.58 มาก 

2.มีภาระงานดา้นอ่ืนๆ มาก 4 0 มาก 

3.ขาดการสนบัสนุนในการฝึกอบรม  3.33 0.58 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.89 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของอาจารยต่์อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านผูส้อนอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 3.89 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.39 นอกจากนั้น
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เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ นกัศึกษาจาํนวนต่อห้องมาก ดูแลได้
ไม่ทัว่ถึง และการมีภาระงานดา้นอ่ืนๆ มาก ระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก 

ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัศึกษา ดา้นเน้ือหารายวชิา ดงัตารางท่ี 10 
ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของอาจารยเ์ก่ียวกบัปัจจยัดา้นเน้ือหา

รายวชิา 
ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1. เน้ือหามีความยาก 3.33 0.58 ปานกลาง 

2. ปริมาณเน้ือหาของรายวิชามีมาก 4.00 0.00 มาก 

3. มีการฝึกปฏิบติัทดลองนอ้ย 3.33 0.58 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 3.56 0.39 มาก 
  

จากตารางท่ี 10 ความคิดเห็นของอาจารยต่์อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นเน้ือหารายวิชาอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.56 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.39 
เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นเร่ืองปริมาณเน้ือหา
รายวิชามีมาก  มีความคิดเห็นในระดับระดับมาก  ส่วนใน
ประเดน็อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา ด้านส่ือและอุปกรณ์การทดลอง 
แสดงดงัตารางท่ี 11 
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของอาจารยเ์ก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ือและ

อุปกรณ์การทดลอง 
ปัจจยั X  S.D ความคดิเห็น 

1.ส่ือไม่ดึงดูดความสนใจ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

2.อุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3.อุปกรณ์การทดลองไม่พร้อมใชง้าน ชาํรุด  3.33 0.58 ปานกลาง 

4.ใบงานประกอบการทดลองไม่สมบูรณ์ 3.33 0.58 ปานกลาง 

เฉลีย่รวมทั้งหมด 4.00 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของอาจารยต่์อปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นส่ือและอุปกรณ์การทดลอง อยูใ่น
ระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.00 และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 0.58 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ประเดน็ส่ือไม่ดึงดูดความสนใจ และ
อุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา มีระดับ
ความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาในรายวิชาการวดัและเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า พบว่า
ผูเ้รียนและผูส้อน มีความคิดเห็นตรงกันว่าปัจจัยทีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดแ้ก่ ความรู้พ้ืนฐานในดา้นทฤษฎีตํ่า 
ส่ือการสอนยงัไม่น่าสนใจ และอุปกรณ์การทดลองไม่เพียงพอ 
นักศึกษาได้ปฏิบัติทดลองน้อย  ไม่ทั่ว ถึง  นักศึกษาย ัง มี
ความ เ ห็นในประ เด็นวิ ธีการสอนของอาจารย์ ท่ี ย ังไ ม่
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนุรักษ ์ เมฆพะโยม
และคณะ [6] นอกจากนั้นผูเ้รียน มีความคิดเห็นต่างจากผูส้อน 
ในประเด็นความสมบูรณ์ของใบงานประกอบการทดลองไม่
สมบูรณ์ และเร่ืองเน้ือหาวิชามีความยาก โดยผูเ้รียนมีความเห็น
ด้วยในระดับมาก และผู ้สอน เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตามข้อเสนอเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนจึงควรจัดให้นักศึกษาได้เ รียนปรับ
พ้ืนฐานหรือสอนเสริมดา้นคณิตศาสตร์และวงจรไฟฟ้า ก่อน
เข้าเรียนในหลักสูตร นอกจากนั้ นควรปรับปรุงใบงานการ
ทดลอง ใหมี้ลาํดบัขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเขา้ใจไดง่้าย 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์

อุตสาหกรรม และเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ วิธีการประเมินผู้ วิจัยนาํเสนอรูปแบบต่อกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็น 

ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การสอนด้านช่างอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี ในกลุ่มภาคเหนือ                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จาํนวน 5 สถานศึกษา เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 13 ท่าน โดยผู้ วิจัยนาํเสนอรูปแบบ
การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมแก่ผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง และให้
แต่ละท่านทาํการประเมินตามแบบประเมินท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ พบว่ารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มีความเหมาะสมเฉล่ียรวม ร้อยละ 97.80 โดยมีประเดน็การประเมินกิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 3 พัฒนาชุดการ
สอน การดาํเนินงานระยะท่ี 4 ดาํเนินการสอนและนิเทศ  กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 5 ประเมินผล  กิจกรรมการดาํเนินงานระยะ
ท่ี 6 รวบรวมปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข  และเป็นรูปแบบท่ีสามารถนาํไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า
เหมาะสมร้อยละ 100  ส่วนประเดน็การประเมินกิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 1 แสวงหาแนวร่วม กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 2 
พัฒนาผู้นิเทศ  ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมอยู่ท่ีร้อยละ 92.31  

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีความเหมาะสม       
ในการดาํเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้ วิจัยสามารถดาํเนินการวิจัยเร่ือง 
“การพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม”ได้ต่อไป 

 

คาํสําคญั: ครูพ่ีเล้ียง อาจารยนิ์เทศก ์การฝึกสอน การนิเทศการสอน  

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

Appropriate Assessment of Management Model on Teaching Profession 
Practicum for Technical Education Students 

ประเทียบ  พรมสีนอง1  และวรพจน์  ศรีวงษ์คล2 

1หลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ. 
2ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

1promsinong@hotmail.com, 2worapoj95@hotmail.com 
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Abstract 

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. 
Keywords:  mentors, teaching supervisors, teaching profession practicum, teaching supervision  

 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
กระบวนการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมเร่ิมจากนกัศึกษาท่ีเขา้

สู่การศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะเรียนรู้ใน
หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาชีพช่างและกลุ่มวิชาชีพครู
เม่ือสําเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรมท่ีทาํ
หน้าท่ีสอนนักศึกษาช่างท่ีอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือเป็น
วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการณ์ ซ่ึงนกัศึกษาท่ีเขา้รับ
การศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมในชั้นปีสุดทา้ย
ตอ้งปฏิบติัการสอนจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตาม
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ โดย
นักศึกษาจะตอ้งจัดทาํแผนการสอนรายวิชาซ่ึงประกอบดว้ย  
ใบเน้ือหา ส่ือ แบบฝึกหัด และขอ้สอบ แลว้นาํแผนการสอน 
ไปใหอ้าจารยนิ์เทศกต์รวจและใหค้าํแนะนาํ เพ่ือใหไ้ดแ้ผนการ
สอนท่ีถกูตอ้งและสมบรูณ์ก่อนดาํเนินการสอนจริง 

การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ลา้นนาท่ีผ่านมา  ก่อนออกฝึกสอนนักศึกษาตอ้งทาํแผนการ
สอนให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจและให้คาํแนะนํา แต่อาจารย์
นิเทศกมี์จาํนวนจาํกดั ประกอบกบัรายวชิาท่ีนกัศึกษาจะตอ้งไป
สอนมีจํานวนหลากหลายเกินความเช่ียวชาญของอาจารย์
นิเทศก ์ดงันั้นการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะทาํการสอน 
โดยอาจารย์นิ เทศก์จึงขาดความสมบูรณ์  เ น่ืองจากสอน
สถานศึกษาท่ีนกัศึกษาฝึกสอนไปปฏิบติัการสอนแต่ละแห่งมี
ระยะทางไกลทาํใหก้ารนิเทศทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง ท่ีผา่นมาการนิเทศ
ขณะสอนทาํไดเ้พียง 1-2 คร้ังต่อนกัศึกษาหน่ึงคน และในช่วงท่ี
ไม่มีอาจารย์นิเทศก์ไปให้ค ําแนะนํา  นักศึกษาท่ีไม่ได้รับ
คาํแนะนาํกจ็ะไม่เกิดการพฒันาทกัษะการสอน ดงันั้นการนิเทศ
จึงฝากไวก้บัอาจารยพ่ี์เล้ียง ซ่ึงในการท่ีฝากไวก้บัอาจารยพ่ี์เล้ียง 
อาจารย์พ่ี เ ล้ียงบางท่านไม่สําเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จึงไม่สามารถใหก้ารแนะนาํไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
นอกจากนั้นครูพ่ีเล้ียงบางท่านเห็นวา่มีนกัศึกษาฝึกสอนมาช่วย 
จึงปล่อยใหน้กัศึกษาฝึกสอนทาํหนา้ท่ีแทน  
จากการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา      
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแบบเดิม  ท่ี มีผลให้นักศึกษาฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครูไดรั้บการนิเทศการสอนและการฝึก
ประสบการณ์ท่ีไม่สมบูรณ์ทั้ งก่อนสอน ขณะสอน และหลงั
การสอน ผูว้จิยัจึงสนใจทาํการพฒันารูปแบบการจดัการ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกสอนสามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพครูในสถาบนัการศึกษา หรือ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีรูปแบบ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1  รูปแบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของ 

                   นกัศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.2.1 เ พ่ื อ พัฒ น า รู ป แ บบ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วชิาชีพครูของนกัศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

จดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 

1.3 สมมุตฐิานการวิจัย 
ผู ้เ ช่ี ยวชาญประ เ มิน รูปแบบการจัดการการ ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม      
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนวา่มีความเหมาะสม 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
1.4.1 การประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ใน

การดาํเนินงาน 6 ระยะ ไดแ้ก่ การแสวงหาแนวร่วม การพฒันา
ผูนิ้เทศ  การพฒันาชุดการสอ น การดาํเนินการสอนและนิเทศก ์
การติดตามผล และการรวบรวมปัญหาและหาแนวทางการ
แกไ้ข 

1.4.2 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ใชผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 13 ท่าน 

1.4.3 การดาํเนินการวิจยั ดาํเนินการในเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2556 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 การพฒันา หมายถึง การปรับปรุงของเก่าท่ีมีอยู่

แลว้ ใหดี้ข้ึน มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน  
1.5.2 รูปแบบ  หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ แบบแผน ตามท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
ไวซ่ึ้งรวมถึงการปรับปรุงให้ส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ดีข้ึน มีคุณภาพมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.5.3 การนิเทศการสอน  หมายถึง  การให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนํา หรือปรับปรุงยุทธวิธีการการสอน ของ
นกัศึกษาปฏิบติัการฝึกสอน ให้มีการพฒันาในแนวทางท่ีดีข้ึน 
โดยมีเทคนิคในการแนะนําแบบกัลยาณมิตรระหว่างผูนิ้เทศ
และผูรั้บการนิเทศ 

1.5.4 อาจารยนิ์เทศก์ หมายถึง อาจารยป์ระจาํการ ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ท่ีส่งนิสิต
ออกฝึกสอนและไดรั้บแต่งตั้งให้ทาํหน้าท่ีนิเทศนิสิตฝึกสอน
และประเมินผลการฝึกสอน  ตลอดจนให้ค ําปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ แก่นกัศึกษาปฏิบติัการฝึกสอน 

1.5.5 ครู พ่ี เ ล้ียง  หมายถึง  อาจารย์ประจําวิชา ท่ี
ประจําการ  ณ  วิทยาลัยสารพัดช่าง /วิทยาลัยการอาชีพ /
วิทยาลยัเทคนิค ท่ีสังกดัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายให้ทาํหน้าท่ีให้
คาํแนะนํา ดูแล ช่วยเหลือตลอดจนมีอาํนาจในการปกครอง 
อบรมและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก่
นกัศึกษาปฏิบติัการฝึกสอน    

1.5.6 นักศึกษาปฏิบัติการสอน  หมายถึง  บุคลท่ี
จ ะต้อ งป ฏิบั ติ ก า รสอน ก่อนสํ า เ ร็ จ ก า ร ศึกษ า โดยนํา
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนภาคสนามโดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมการจดัการ
เรียนการสอนของครูพ่ีเล้ียง และอาจารยนิ์เทศก ์
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1.5.7  ผูเ้ช่ียวชาญ หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
สอน การนิเทศการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน
ดา้นการศึกษามาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

1.6 ประโยชน์ของผลการวจิัย 
ผู ้ วิ จั ย ส า ม า ร ถนํ า รู ป แบบก า ร จั ด ก า ร ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมไปดาํเนินการจดัทาํ
วสัดุดาํเนินการตามรูปแบบต่อไป 

2. วธีิดาํเนินการวจิัย  

งานวจิยั เร่ือง “การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม” มีลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1 กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ท่ีใช้ในการ วิจัยค ร้ั ง น้ี  คื อ  ผู ้เ ช่ี ย วชาญ ท่ี         

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอน  การนิเทศการสอน  ผู ้บริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อนดา้นการศึกษามาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
ในกลุ่มภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
จาํนวน 5 สถานศึกษา เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 13 ท่าน 

2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย รูปแบบการ

จดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ 

2.2.1 รูปแบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบ่งเป็น 6 ระยะ       
ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2  รูปแบบการจดัการการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูของ 
                  นกัศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ระยะที่ 1 แสวงหาแนวร่วม ในการดาํเนินงานจาํเป็นตอ้ง
บรรจุโครงการการดาํเนินงานในแผนการปฏิบติังานประจาํปี 

จากนั้นดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน  กาํหนด
บทบาทหน้าท่ีในความรับผิดชอบร่วมกันในการดาํเนินงาน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งสถาบนัท่ีจดัส่งและสถาบนั
ท่ีรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

ระยะที่ 2 พัฒนาผู้นิเทศ ในการพฒันาผูนิ้เทศจะทาํการ
พฒันาทั้งอาจารยนิ์เทศกแ์ละอาจารยพ่ี์เล้ียงใหมี้ศกัยภาพในการ
เป็นผูนิ้เทศก ์ใหมี้หลกัการการนิเทศในทิศทางเดียวกนั 

ระยะที่ 3 พัฒนาชุดการสอน ในขั้นตอนน้ีนกัศึกษาจะทาํ
การสังเกตการณ์สอนหรือปรึกษาครูพ่ีเล้ียง จากนั้นจะทาํการ
พฒันาแผนการสอนรายวิชา โดยมีอาจารยพ่ี์เล้ียงตรวจแผนการ
สอนก่อนท่ีนกัศึกษาจะนาํแผนมาทาํการซอ้มสอน 

ระยะที่ 4 ดําเนินการสอนและนิเทศ ในการปฏิบติัการสอน 
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-4 คน ปฏิบติัการสอน
ร่วมกนัใน 1 รายวิชา ซ่ึงในการปฏิบติัการสอนนั้นนกัศึกษาจะ
สลบักนัปฏิบติัการสอนจนส้ินสุดภาคเรียน และในการนิเทศ
การสอนนั้ นเพ่ือนของนักศึกษาท่ีร่วมปฏิบัติการสอนใน
สถาบนัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัการสอน 
จะสังเกตการสอน นิเทศการสอน และทาํการประเมินการ
ปฏิบติัการสอนของเพ่ือนร่วมกบัครูพ่ีเล้ียงหรือร่วมกบัอาจารย์
นิเทศก ์ ซ่ึงการนิเทศน้ีกจ็ะสลบักนันิเทศจนเสร็จส้ินภาคเรียน 

ระยะที่ 5 ประเมินผล ในขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ท่ีของอาจารย์
นิเทศก์ในการรวบรวมคะแนนจากครูพ่ีเ ล้ียงเพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยทาํการประเมิน
ร่วมกบัครูพ่ีเล้ียง 

ระยะที่ 6 รวบรวมปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ใน
ขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ท่ีของอาจารยนิ์เทศก์ในการรวบรวมปัญหา
จากการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้
คณะกรรมการดําเนินงานของสถาบันท่ีจัดส่งนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 

2.2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี   

ตอนที่ 1 ความความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการการ
ฝึ กประสบการ ณ์ วิ ช า ชีพค รู ขอ งนั ก ศึ กษ าค รุ ศ าสต ร์
อุตสาหกรรม ลกัษณะของแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบ
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รายการให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
ของกิจกรรมทั้ง 6 ระยะ 

ตอนที่ 2 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป ลกัษณะของแบบประเมิน
เป็นแบบปลายเปิด ซ่ึงลกัษณะของแบบประเมินดงัแสดง         
ในภาพท่ี 3 

 
 
                        
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3  แบบประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบฯ 
 

 

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยนําเสนอรูปแบบแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  และอาจารย์ท่ีสอนด้านช่างอุตสาหกรรม           
ด้วยตนเองพร้อมตอบข้อซักถาม และให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการ
ประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูของนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรม ดงัแสดงในภาพท่ี 3 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ 

2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินฯ 

โดยใชค้วามถ่ีและการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม
แ บบป ล า ย เ ปิ ด  ผู ้ วิ จั ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ น้ื อ ห า  
(Content analysis) และสรุปเป็นค่าความถ่ี 
 

3. ผลการดาํเนินการวจิัย 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ผูว้จิยันาํเสนอในรูปตารางต่อไปน้ี 
 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ
ที ่ ประเดน็การประเมิน 

ความเหมาะสม 

เห
มา
ะส

ม 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

ร้อ
ยล

ะ 

1 กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 1  แสวงหาแนว
ร่วม 

12 1 92.31 

2 กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 2  พฒันาผูนิ้เทศ 12 1 92.31 

3 กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 3 พฒันาชุดการ
สอน 

13 0 100 

4 กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 4 ดาํเนินการสอน
และนิเทศ 

13 0 100 

5 กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 5 ประเมินผล 13 0 100 

6 กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 6 รวบรวมปัญหา
และหาแนวทางการแกไ้ข 

13 0 100 

7 เป็นรูปแบบท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลได ้ 13 0 100 

เฉลีย่รวม 97.80 
 

จากตารางท่ี  1 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบฯ จากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่รูปแบบการจดัการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มีความเหมาะสมเฉล่ียรวม ร้อยละ 97.80 โดยมีประเด็นการ
ประเมินกิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 3 พฒันาชุดการสอน 
การดาํเนินงานระยะท่ี 4 ดาํเนินการสอนและนิเทศ  กิจกรรม
การดาํเนินงานระยะท่ี 5 ประเมินผล  กิจกรรมการดาํเนินงาน
ระยะท่ี 6 รวบรวมปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ข  และเป็น
รูปแบบท่ีสามารถนําไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นวา่เหมาะสมร้อยละ 100  ส่วนประเดน็การประเมิน
กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 1 แสวงหาแนวร่วม กิจกรรม
การดาํเนินงานระยะท่ี 2 พฒันาผูนิ้เทศ  ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน
ความเหมาะสมอยูท่ี่ร้อยละ 92.31  

4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการประเ มินความ เหมาะสมของรูปแบบฯ  จาก
ผูเ้ ช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มีความ
เหมาะสมเฉล่ียรวม ร้อยละ 97.80 โดยมีประเด็นกิจกรรมการ
ดาํเนินงานระยะท่ี 1  แสวงหาแนวร่วม และกิจกรรมการ
ดาํเนินงานระยะท่ี 2 พฒันาผูนิ้เทศ ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมอยูท่ี่ร้อยละ 92.31 โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะ
กิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 1 ดงัน้ีในการดาํเนินงานควร
สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันท่ีจัดส่งและรับนักศึกษา       
และผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะกิจกรรมการดาํเนินงานระยะท่ี 
2 พฒันาผูนิ้เทศ ดงัน้ีการเดินทางเขา้พฒันาผูนิ้เทศของครูพ่ีเล้ียง
ควรจดัสรรงบประมาณ เช่น ค่าเดินทาง  ค่าท่ีพกั ประกอบการ
พิจารณาการจดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมของผูบ้ริหารของสถาบนั
เครือข่าย 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่รูปแบบการจดัการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีความ
เหมาะสมในการดาํเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผูว้ิจัยสามารถ
ดาํเนินการวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม”
เพ่ือให้นักศึกษาท่ีปฏิบติัการสอนไดรั้บประสบการณ์จากการ
ปฏิบติัการสอนภาคสนามในรูปแบบท่ีดี และเพ่ือใหน้กัศึกษาท่ี
ปฏิบติัการสอนสามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ประกอบอาชีพครูในฐานะบุคลากรประจําการในสถาน
ประกอบการและในสถานศึกษาต่อไป เป็นการพฒันาวิชาชีพ
ครูใหส้มกบัเป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นการยกระดบัมาตรฐาน
ทางการศึกษาให้สูงข้ึนทาํให้เกิดการพฒันาดา้นคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป้าหมายอนัสูงสุดคือ
การพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นบุคคลท่ีเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต อนัเป็นพลงัมหาศาลท่ีเป็นกาํลงั
สาํคญัในการพฒันาชาติในระยะยาวและยัง่ยนืสืบต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบสําหรับการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา 
โดยใช้ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI  และ 2) เพ่ือนาํกระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบของระบบ
ประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ท่ีคณะผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ ไปใช้ดาํเนินงานประเมินหลักสูตรในสถานศึกษาโดยการ
วิจัยคร้ังนีเ้ร่ิมจากคณะผู้ วิจัยได้สร้างคู่มือดาํเนินงานตามรูปแบบของระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ให้กับ
สถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยการดาํเนินงาน 6 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี (1) ผู้อาํนวยการสถานศึกษาประชุมชี้แจงผู้ เก่ียวข้อง ระยะท่ี(2) 
ติดต้ังระบบและพัฒนาผู้ดูแลระบบ ระยะท่ี (3)พัฒนาผู้ประเมิน ระยะท่ี (4) ดาํเนินการประเมินหลักสูตร ระยะท่ี (5) จัดทาํรูปเล่ม
รายงานผลการประเมินหลักสูตร และระยะท่ี (6)สรุปผล-รายงานผลการดาํเนินงาน  จากน้ันคณะผู้ วิจัยได้นาํคู่มือดังกล่าว นาํเสนอ
ต่อผู้ เช่ียวชาญด้านการประเมินหลักสูตร และด้านเทคนิค Web Application จาํนวน  4 ท่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน แล้วนาํผลท่ีได้มาใช้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ 
และสุดท้ายได้มีการนาํระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI พร้อมท้ังกระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบ ไป
ทดลองใช้ประเมินหลกัสูตรในสถานศึกษา และทาํการประเมินผลงานตามรูปแบบ  

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมน้ันผู้ เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบ
สาํหรับระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ    E-ERPAI อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้วยค่าเฉล่ีย 4.75 นอกจากน้ันผู้ เก่ียวข้องกับ
การดาํเนินงานของสถานศึกษา กเ็ห็นว่ากระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบดังกล่าว มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉล่ีย 
4.34 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า  กระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบท้ัง 6 ระยะ สําหรับระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-
ERPAI ท่ีคณะผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน้น้ันสามารถท่ีจะนาํไปใช้ประเมินหลักสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาได้จริง และสามารถช่วยบริหาร
จัดการงานด้านหลกัสูตรในสถานศึกษาได้อย่างมีระบบและกลไก โดยเน้นผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถดาํเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

การพฒันากระบวนการดาํเนินงาน 

สําหรับระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบัตจิริงในสถานศึกษา 
The Development Process for Online Curriculum Evaluation System         

On E-ERPAI  Model Into real practice in educational institutes. 

บษุราคัม  ทองเพชร1, สุราษฎร์ พรมจันทร์2  และสมคิด แซ่หลี3 

1สาขาวิชาไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
2ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
3ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
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คาํสําคญั:  การประเมินหลกัสูตร    ระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ 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 

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. 

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 

researchers is appropriate and can ease the curriculum management systematically and constantly.  

Keywords: Curriculum evaluation,  Online curriculum evaluation system on E-ERPAI Model 

1.บทนํา 

1.1 ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 
การประเมินหลักสูตรถือว่าเป็นกระบวนการสําคัญท่ีจะ

นาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร นั่นคือการประเมิน
หลกัสูตรทาํให้ทราบว่าหลกัสูตรดงักล่าวเม่ือใชไ้ปแลว้มีขอ้ดี
ขอ้ดอ้ยอยา่งไร แลว้นาํผลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง
ให้หลกัสูตรให้มีความทนัสมยัข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู ้เ รียนและสภาพสังคมในปัจจุบัน  นอกจากนั้ นการ
ประเมินหลกัสูตรยงัเป็นภาระหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่ง
จะต้องประเ มินหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงศึกษาธิการ[1,2,3]   

จากความสําคญัดงักล่าว คณะผูว้ิจยัเห็นว่าสถานศึกษาทุก
แห่งจะต้องดาํเนินงานเก่ียวกับการประเมินหลกัสูตร จึงได้
พฒันารูปแบบการประเมินหลกัสูตรข้ึนมาใหม่โดยบูรณาการ
ขอ้ดีของรูปแบบการประเมินหลกัสูตรต่างๆ ท่ีนิยมใช้กนัใน
ปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวท่ีพฒันาข้ึนในท่ีน้ี ไดแ้ก่ รูปแบบ

การประเมินหลกัสูตรวิชาชีพแบบ ERPAI (Environment-

Resource-Process-Achievement- Impact) [4]   
ปั จ จุ บัน สถ าน ศึ กษ า โ ด ย ส่ วน ให ญ่ นิ ย ม ใ ช้  Web 

Application เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารจดัการงานใน
สถานศึกษา เน่ืองจากมีความทนัสมยั สะดวกและรวดเร็วใน
การใช้งาน สามารถเขา้ถึงระบบได้ทุกท่ีทุกเวลา ด้วยระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะผูว้ิจัยจึงนาํแนวคิดน้ีมาสร้างเป็น              

ระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ  E-ERPAI 

(Electronic-ERPAI  Model)  ในเวลาต่อมาโดยระบบ
ดังกล่าวท่ีสร้างข้ึนจะสอดรับรายการประเมิน และวิธีการ
ประเมินตามรูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ ERPAI  ซ่ึง
การพฒันาระบบดงักล่าวนั้นไดพ้ฒันาตามกระบวนการวิจยั มี
การประเมินคุณภาพของระบบโดยผู ้เ ช่ียวชาญ  พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงแก้ไขระบบตามคาํแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือให้
ระบบท่ีสร้างข้ึนมีความสมบูรณ์ท่ี สุดก่อนท่ีจะนําไปใช้
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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ภาพที ่1-1  ตวัอยา่งหนา้จอระบบประเมินหลกัสูตร
ออนไลน์ในรูปแบบ E- ERPAI 

เน่ืองดว้ยการท่ีจะนาํระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ใน
รูปแบบ E-ERPAI ท่ีคณะผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนในก่อนหนา้น้ี ไปใช้
ประ เ มินหลัก สูตรในสถานศึกษา  จึ ง จํา เ ป็นจะต้อ ง มี
กระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบใหก้บัสถานศึกษาท่ีชดัเจน 
เพ่ือให้มีระบบและกลไก ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถดาํเนินงาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง คณะผูว้ิจยัจึงคิดท่ีจะทาํ
การวิจยัเร่ืองการพฒันากระบวนการดาํเนินงานสําหรับระบบ
ประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบติั
จริงในสถานศึกษา 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.2.1 เพ่ือพฒันากระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบ

สําหรับการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ
ประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI  

1.2.2 เพ่ือนาํกระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบของ
ระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI ท่ี
คณะผูว้ิจัยพฒันาข้ึน ไปใช้ดาํเนินงานประเมินหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

1.3  สมมุตฐิานการวจิัย 

     1.3.1 ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อกระบวนการ
ดาํเนินงานตามรูปแบบ สําหรับการประเมินหลกัสูตรของ
สถานศึกษาโดยใชร้ะบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ 
E-ERPAI ท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก  

    1.3.2  หลังจากสถานศึกษาประเมินหลักสูตร โดยใช้
กระบวนการดําเนินงานตามรูปแบบของระบบประเมิน
หลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI แลว้นั้น ความเห็นของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ต่อกระบวนการดาํเนินงานตาม
รูปแบบ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

2. เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของการประเมนิหลกัสูตร 
การประเมินหลกัสูตรเป็นการพิจารณาวินิจฉัยคุณค่าความ

เหมาะสมของหลกัสูตร โดยมีการวดัระบบหรือกระบวนการ
แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าตีความหมายว่าส่วนไหนดี ส่วนไหนเป็น
จุดอ่อนเพ่ือการแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึน [5] 

2.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ERPAI 
[4] เป็นรูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ีบูรณาการและ
สังเคราะห์ข้ึนมาจากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ
นักวิชาการ 9 ท่าน ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่รูปแบบการ
ประเมินหลกัสูตรของครอนบคั สคริเวน สเตค  สตฟัเฟิลบีม  
อลัคิน ไทเลอร์  แฮมมอนด์  โพรวสั    และ เคริก์แพทริค ซ่ึง
รูปแบบการประเมินหลกัสูตรวิชาชีพแบบ ERPAI นั้น จะมี
การประเมินทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสภาวะแวดลอ้ม       

2)  ดา้นทรัพยากรในการดาํเนินงาน 3) ดา้นกระบวนการ         
4)ดา้นผลสัมฤทธ์ิ และ 5)ดา้นผลกระทบ   ดงัภาพท่ี 2-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่2-1  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ ERPAI 
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
กญัจน์ชญาน์ สรรเสริญ [6] ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การประเมิน

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิจยัและประเมินผล
การศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 
ซ่ึงใช้รูปแบบการประเมินแบบ Stake โดยการประเมิน
หลกัสูตรใน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นองคป์ระกอบของหลกัสูตร (2) 

ด้านกระบวนการ และ (3) ด้านผลผลิตของหลักสูตร กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชไ้ดแ้ก่ อาจารยแ์ละมหาบณัฑิตของสาขาวิจยัและ
ประเมินผลการศึกษา ผูบ้งัคบับญัชาของมหาบณัฑิต และนิสิต
ปัจจุบัน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ์เพ่ิมเติม โดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
และค่าความถ่ี ผลการวิจยัพบว่า ความเหมาะสมของหลกัสูตร
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น 

3. วธีิการดาํเนินการวจิัย 

การดาํเนินการวิจยัเร่ือง การพฒันากระบวนการดาํเนินงาน
สาํหรับระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI 
สู่การปฏิบติัจริงในสถานศึกษา คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 3-1 ดงัน้ี 

 

 

 
 

ภาพที ่3-1  ขั้นตอนของการดาํเนินการวจิยั 
 

 
จากภาพท่ี 3-1 สามารถอธิบายขั้นตอนของการดาํเนินงาน

วจิยัออกเป็น 9 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ศึกษาระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ      
E-ERPAI เช่นในเร่ืองของวธีิการใชร้ะบบเป็นอยา่งไร  ใครเป็น
ผูใ้ชร้ะบบบา้ง และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานเป็นใครบา้ง 

3.2 ร่างคู่มือดาํเนินงานตามรูปแบบของระบบฯ ให้กบั
สถานศึกษา โดยประกอบดว้ยการดาํเนินงาน 6 ระยะ ไดแ้ก่    
1)ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้ง 2)ติดตั้ ง

ระบบและพฒันาผูดู้แลระบบ 3)พฒันาผูป้ระเมิน 4)ดาํเนินการ
ประเมินหลักสูตร 5)จัดทํารูปเล่มรายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร และ 6)สรุปผล-รายงานผลการดาํเนินงาน 

3.3 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือดาํเนินการ
ตามรูปแบบของระบบฯ เพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน โดยจะ
ประเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของขั้นตอนการดาํเนินงานตาม
ระบบ  6 ระยะของรูปแบบ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขั้นตอนท่ี 3.2 

3.4 นาํคู่มือดาํเนินงานตามรูปแบบ(ฉบบัร่าง) ท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 3.2 นาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินหลกัสูตร
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และดา้น Web Application ทั้งหมด 4 คน พร้อมทั้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 3.3 

3.5 นาํแบบประเมินท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาทาํ
การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย , ค่า SD  และสรุปผล 

3.6 ปรับปรุงคู่มือดาํเนินการตามรูปแบบ ตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นจัดพิมพ์คู่มือฉบบัสมบูรณ์เพ่ือนาํไป
ทดลองใชป้ระเมินหลกัสูตรในสถานศึกษาในขั้นถดัไป 

 
 

ภาพที ่3-2  คู่มือดาํเนินงานตามรูปแบบสาํหรับสถานศึกษา 
 

3.7 นําระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ           
E-ERPAI ไปใชป้ระเมินหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้ นสูง(ปวส .)สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ท่ีวิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี พร้อมให้สถานศึกษาดาํเนินงานตามรูปแบบทั้ ง 6 

ระยะดงักล่าว ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือดงักล่าว 

3.8 ประเมินผลการดาํเนินงานตามรูปแบบทั้ง 6 ระยะ โดย
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานทุกฝ่าย ซ่ึงใชแ้บบประเมินผลการ
ดาํเนินงานท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 

3.9 นาํแบบประเมินท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานทุกฝ่าย มาหาค่าเฉล่ียและค่า SD แลว้ทาํการสรุป
ผลการวิจัยโดยนําค่าเฉล่ียท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1 ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัความเหมาะสม
ของกระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบของระบบประเมิน
หลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่4-1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

4.2 ผลการประเมินจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานประ
ตามรูปแบบ  ของระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ 
E-ERPAI  

 

 
 

ภาพที ่4-2  สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบ โดยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานประเมินหลกัสูตรในสถานศึกษา 
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5. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนั้ นผู ้เ ช่ียวชาญ มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกระบวนการดาํเนินงานตาม
รูปแบบสําหรับระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์ในรูปแบบ    
E-ERPAI อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.75 นอกจากนั้น
หลังจากท่ีนําระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ฯพร้อมทั้ ง
กระบวนการดําเนินงานตามรูปแบบ  ไปทดลองประเมิน
หลกัสูตรในสถานศึกษาแลว้ โดยภาพรวมผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ
ดํา เ นินงานการประเ มินหลัก สูตรของสถานศึกษา  ก็ มี    
ความเห็นว่ากระบวนการดําเนินงานตามรูปแบบดังกล่าว  
มี ค ว า ม เ หม า ะสมอ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ม า กด้ ว ย ค่ า เ ฉ ล่ี ย 4.34  
ซ่ึง เ ป็นไปตามสมมติฐานทั้ งสองข้อดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า  
กระบวนการดาํเนินงานตามรูปแบบทั้ง 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 
ท่ีคณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนนั้นสามารถท่ีจะนาํไปใชป้ระเมินหลกั
สูตรวิชาชีพในสถานศึกษาได้จริง และสามารถช่วยบริหาร
จัดการงานดา้นหลกัสูตรในสถานศึกษาไดอ้ย่างมีระบบและ
กลไก โดยเน้นผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

6. กติตกิรรมประกาศ 

  คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ  ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 4 ท่านท่ีไดเ้สียสละ
เวลาในการประเ มินความเหมาะสมของกระบวนการ
ดาํเนินงานตามรูปแบบของระบบประเมินหลกัสูตรออนไลน์
ในรูปแบบ E-ERPAI ซ่ึงผู ้เ ช่ียวชาญทั้ ง 4 ท่านได้แก่              
ผศ .ดร .จรัญ  แสนราช    ดร .กฤช  สินธนะกุล   ดร .อนันท ์          
งามสะอาด  และ อาจารยว์ณิชย ์อ่วมศรี  

  และขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์สถานท่ี บุคลากร และอุปกรณ์ทุกอยา่ง สาํหรับการ
ดาํเนินงานประเมินหลกัสูตรโดยใช้ระบบประเมินหลกัสูตร
ออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI 

  สุดทา้ยคณะผูว้จิยัขอขอบคุณสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีสนบัสนุนทุนในการวิจยั เพ่ือใชใ้น
การดาํเนินงานประเมินหลกัสูตรในวทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี 
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บทคดัย่อ 

การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ถึงแม้ผู้ปฏิบัติงานจะยึดปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด แต่กมี็โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงานอยู่ เสมอซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ส่งผลให้เกิดความเสียหายทรัพยากร เกิด
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํเป็น การวิจัยคร้ังนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาความเส่ียงในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีและแนวทางป้องกันตาม
ทัศนะของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จาํนวน 76 คน และผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จาํนวน 63 
คน รวม 139 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่าโอกาสความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
การเงินพบว่าเคลียร์เงินยืมล่าช้าเกินกาํหนด การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกับ
ผู้ รับบริการไม่ตรงกัน เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ด้านงบประมาณพบว่าการโอนงบประมาณเปล่ียนแปลง 
แผนงาน กองทุน หมวดรายจ่ายบ่อยคร้ัง การดาํเนินการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ระบบบัญชี 
3 มิติมีความล่าช้า การทํางานซับซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ด้านบัญชีพบว่า
ประมาณเอกสารในการบันทึกบัญชีมีจํานวนมาก ทาํให้บันทึกบัญชีล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขาด
ประสิทธิภาพทาํให้เกิดความล่าช้าผิดพลาด การปรับปรุงรายการทางบัญชีบ่อยคร้ัง 

สาํหรับความเสียหายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ผลการวิจัยพบว่ามีความเสียหายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการเงินพบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วิเคราะห์และตีความระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ ไม่ถูกต้อง ระเบียบ 
ประกาศ มติ ข้อบังคับ ขาดความชัดเจนทาํให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง การตีความ ระเบียบ ประกาศ 
มติ ข้อบังคับ ของผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกับผู้ รับบริการไม่ตรงกัน ด้านงบประมาณพบว่า การดาํเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ระบบบัญชี 3 มิติ มีความล่าช้า การทาํงานซับซ้อนไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน การโอนงบประมาณเปล่ียนแปลง แผนงาน กองทุน หมวดรายจ่ายบ่อยคร้ัง ด้านบัญชีพบว่าระบบ

การศึกษาความเส่ียงในการปฏิบัตงิานการเงนิและบัญชีและแนวทางป้องกนั 
ตามทศันะของผู้ปฏิบัตงิานการเงนิและบัญชี   

A Study of Risk in Financial and Accounting Works and Prevention Guidelines 
as Viewed by Financial and Accounting Officers 

วรทัย  ประจักษ์เพ่ิมศักด์ิ 

สาํนักงานคณบดี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

www.vorathai44@hotamil.com 
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สารสนเทศทางการบัญชีขาดประสิทธิภาพทาํให้เกิดความล่าช้าผิดพลาด ปริมาณเอกสารในการบันทึกบัญชีมีจาํนวนมากทาํให้
บันทึกบัญชีล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไม่ครบถ้วนทาํให้วิเคราะห์รายการทางบัญชีไม่ถูกต้อง 

แนวทางป้องกันติดตามทวงถามเงินยืมตามระเบียบ ซักซ้อมความเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ มติ ข้อบังคับ และถือปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด แจ้งให้ผู้ รับบริการทราบสาํหรับเอกสารท่ีใช้ในการประกอบการเบิกจ่าย 

คาํสําคญั: ความเส่ียง ความเสียหาย แนวทางป้องกนั 

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 

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 

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, 

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 

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, 

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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1. บทนํา 

ความเส่ียงมีอยู่ในทุกกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะอยู่ในภาครัฐและเอกชน ผูป้ฏิบัติงานตอ้งปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบท่ีองค์กรนั้น ๆ กาํหนดไว  ้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แมว้่า
ผูป้ฏิบติังานทุกคนจะปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ีองคก์รกาํหนด
ไวอ้ยา่งเคร่งคดัก็ตาม แต่ก็มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปฏิบติังานได ้ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ทรัพยากร เกิดค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็นอยูเ่สมอ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐถือว่าเป็นองค์กรหน่ึงท่ีเป็น
หน่วยงานของราชการ  ท่ีต้องยึดถือการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนราชการดว้ย ซ่ึงในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จัดการดา้นบริหารอยู่ในหลาย
ดา้น เช่น ดา้นการเงินและบญัชี ดา้นการบริหารพสัดุ ดา้นการ
บริหารบุคคล  ด้านการบริการวิชาการเป็นต้น  โดยทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือจะตอ้ง
จดัการบริหารความเส่ียงภายในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือป้องกนั
หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ละอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายแก่มหาวิทยาลัยซ่ึงในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน
จะต้องพบกับความเส่ียงท่ีเป็นโอกาสผิดพลาดท่ีทาํให้การ
ดาํเนินไม่ประสบความสําเร็จและเป้าหมายอันเกิดจากการ
ปฏิบติังานซ่ึงในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นจะตอ้งปฏิบติังาน
ดว้ยความรอบคอบแลว้ก็ตามซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกท่านจะตั้งใจ
ปฏิบติังานอยา่งรอบคอบตั้งใจแลว้ก็ตามก็ยงัมีโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงข้ึนโดยท่ีพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงแลว้แต่ก็สามารถเกิด
ไดอ้นัอาจจะเกิดจากทุกขั้นตอนการปฏิบติังานหรือนโยบาย
ของหน่วยงาน 

ผูว้ิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี
และแนวทางป้องกนัตามทศันะของผูป้ฏิบติังานการเงินและ
บัญชี  เ พ่ือ ท่ีจะปฏิบัติงานการเ งินและบัญชีได้มีอย่าง มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
วตัถุประสงค์ของการวจิัยม ี4 ข้อดงันี ้

2.1 เพ่ือศึกษาโอกาสความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและ
บญัชี ตามทศันะของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  จาํแนกตาม
หน่วยงานท่ีสังกดั 

2.2  เพ่ือศึกษาความเสียหายในการปฏิบติังานการเงินและ
บญัชี ตามทศันะของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  จาํแนกตาม
หน่วยงานท่ีสังกดั 

2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกันความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
การเงินและบญัชี ตามทศันะของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  
จาํแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั     

2.4  เ พ่ือศึกษาเปรียบเทียบโอกาสความเส่ียงในการ
ปฏิบติังานการเงินและบญัชี โดยจาํแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั
ระหว่างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2.5  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเสียหายในการปฏิบติังานการเงิน
และบัญ ชี  โดยจําแนกตามหน่วยงาน ท่ีสั งกัดระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

3.  ขอบเขตการวจิัย 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey   Research) ได้
กาํหนดขอบเขตของงานวจิยั ตามวธีิการดาํเนินการวิจยัไว ้5 ขอ้
ดงัน้ี 
3.1 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาระดบัโอกาส ระดบัความเสียหาย

และแนวทางป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจาการปฏิบติังานการเงิน
และบัญชีของผูป้ฏิบัติงานการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลยั 
ในกาํกบัของรัฐ 

 3.2 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นผูป้ฏิบติังาน
การเงินและบญัชีท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ โดยผูว้ิจยั
จะศึกษาประชากรจํานวน 2 มหาวิทยาลัยเท่านั้ น คือ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือจาํนวน
จาํนวน 76 คนและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
จาํนวน 63 คน ทั้ง 2 มหาวิทยาลยัมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐ 
3.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งได ้2 ประเภท 
3.3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือบุคลากร

มหาวิทยาลยัท่ีมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ
ไดแ้ก่ 

ก. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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ข. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
 3.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ระดบัโอกาส 

ระดบัความเสียหายและแนวทางป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจาก
การปฏิบติังานการเงินและบญัชีของผูป้ฏิบติังานการเงินและ
บญัชีใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ก.  ดา้นการเงิน 
ข.  ดา้นบญัชี 
ค.  ดา้นงบประมาณ 

3.4 การสาํรวจขอ้มูลโดยการส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3.5 การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัระหว่างเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555 

4.  วธีิการวจิัย 

ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้นาํมากาํหนดประเด็นและวตัถุประสงค์ของงานวิจ ัย
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 
76 คน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จาํนวน 63 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดให้สอดคล้องกับ 

วตัถุประสงคต์ามโครงสร้างของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
แบบสอบถามตอนที่ 1  ข ้อมูล ที่ เ กี ่ยวก ับสถานภาพ 

โดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี (Frequency) แลว้สรุปมา
เป็นค่าร้อยละ ( Percentage ) 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัโอกาส  ระดบั
ความเสียหายความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale)ใชว้ิธีการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean : X ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.)  สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทาง
ป้องกนัความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี  ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้
วิธีการหาค่าความถ่ี   (Frequency  )แลว้สรุปมาเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) โดยภาพรวม 

แบบสอบถามขอ้มูลความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและ
บญัชีและแนวทางป้องกนั ท่ีอยูน่อกเหนือจากแบบสอบถามตอน

ท่ี 2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open -End ) ใช้
วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  แลว้เรียบเรียงออกมา
เป็นค่าความถ่ี  (Frequency) 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระดบัโอกาสความเส่ียงและ
ความเสียหายในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี จากแบบสอบถาม
เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) ใชก้ารวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t-Test 

5.  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30 ปี ไม่เกิน 
40 ปี ตาํแหน่ง นักวิชาการเงินและบญัชี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
 มีประสบการณ์ในการทาํงาน 15 ปี ข้ึนไป สาขาท่ีจบการเงิน
หรือบญัชี 

5.1.2 โอกาสความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและ
บัญชีตามทัศนะผูป้ฏิบัติงานการเงินและบัญชีและแนวทาง
ป้องกนั จาํแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลางสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นการเงิน ใน 3 ลาํดบัแรก 
ก.  การเคลียร์เงินยืมล่าชา้ เกินกาํหนด แนวทางป้องกนั

ติดตามทวงถามเงินยมืตามระเบียบ 
ข.  การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั ของผูป้ฏิบติั 

งานการเงินและบญัชีกบัผูรั้บบริการไม่ตรงกนั แนวทางป้องกนั 
จดัประชุมซกัซอ้มระเบียบ ประกาศ มติ ขอ้บงัคบัอยา่งสมํ่าเสมอและ
ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ค .   เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง  ครบถ้วน 
แนวทางป้องกนั แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบสาํหรับเอกสารท่ีใชใ้นการ
ประกอบเบิกจ่าย 
 ดา้นงบประมาณ ใน 3 ลาํดบัแรก 

ก.  การโอนงบประมาณเปล่ียนแปลง แผนงาน กองทุน 
หมวดรายจ่ายบ่อยคร้ัง แนวทางป้องกนัดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนงาน กองทุน หมวดรายจ่าย 

ข.  การดาํเนินการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี แนวทางป้องกนัแจง้ปัญหา
อุปสรรคท่ีทาํใหเ้บิกจ่ายล่าชา้ใหผู้บ้ริหารทราบ 
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ค.  ระบบบญัชี 3 มิติ มีความล่าช้า การทาํงานซับซ้อน 
ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน 
แนวทางป้องกนัพฒันาระบบบญัชี 3 มิติ ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

ดา้นบญัชี ใน 3 ลาํดบัแรก  
ก.  ปริมาณเอกสารในการบนัทึกบญัชีมีจาํนวนมาก 

ทาํให้บนัทึกบญัชีล่าชา้ ไม่เป็นปัจจุบนั แนวทางป้องกนัจดัลาํดบั
ความสาํคญัของงาน 

ข.  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขาดประสิทธิภาพ 
ทําให้เกิดความล่าช้า  ผิดพลาด  แนวทางป้องกันประยุกต์
โปรแกรมท่ีมีอยูใ่หท้นัสมยั 

ค.  การปรับปรุงรายการทางบญัชีบ่อยคร้ัง แนวทาง
ป้องกนักาํหนดขั้นตอนการขอแกไ้ขปรับปรุงรายการทางบญัชี 

5.1.3 ความเสียหายในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี
ตามทัศนะของผู ้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จําแนกตาม
หน่วยงานท่ีสังกดัโดยภาพรวม พบว่าความเสียหายจากความ
เส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีมีระดบัความเสียหายอยู่ใน
ระดบัมากสรุปไดด้งัน้ี 

ดา้นการเงิน ใน 3 ลาํดบัแรก 
ก.  ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี วิเคราะห์และ

ตีความระเบียบ ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั ไม่ถกูตอ้ง 
ข.  ระเบียบ ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั ขาดความชดัเจน

ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีเกิดความเขา้ใจไม่ถกูตอ้ง 
ค.  การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั ของ

ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีกบัผูรั้บบริการไม่ตรงกนั 
ดา้นงบประมาณ ใน 3 ลาํดบัแรก 

ก. การดาํเนินการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ข.  ระบบบญัชี 3 มิติ มีความล่าชา้ การทาํงานซบัซอ้น ขอ้มูล ไม่
เป็นปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน 

ค.  การโอนงบประมาณเปล่ียนแปลง แผนงาน กองทุน 
หมวดรายจ่ายบ่อยคร้ัง 

ดา้นบญัชี ใน 3 ลาํดบัแรก 
ก.  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขาดประสิทธิภาพ

ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ ผดิพลาด 
ข.  ปริมาณเอกสารในการบันทึกบัญชีจาํนวนมากทาํให้

บนัทึกบญัชีล่าชา้ ไม่เป็นปัจจุบนั 

ค.  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไม่ครบถ้วนทาํให้
วเิคราะห์รายการทางบญัชี 

5.1.4  เปรียบเทียบโอกาสความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงิน
และบญัชีตามทศันะของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี  ตามหน่วยงาน 
ท่ีสังกดัระหวา่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า
โอกาสความเส่ียงในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีโดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ
เม่ือเปรียบเทียบรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน 
ด้านงบประมาณและด้านบัญชี ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อ
พบว่า โอกาสความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จาํนวน 13 
รายการ  

5.1.5   เปรียบเทียบโอกาสความเส่ียงในการปฏิบติังาน
การเงินและบญัชีตามทศันะของผูปฏิบติังานการเงินและบญัชี ตาม
หน่วยงานท่ีสังกดัระหวา่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
พบวา่ความเสียหายจากความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงินและ
บญัชีโดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  .05  และเม่ือเปรียบเทียบรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน 
ด้านงบประมาณ และด้านบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั .05 ส่วนการเปรียบเทียบรายขอ้พบว่าความ
เสียหายในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จาํนวน 15 รายการ 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวิจยัในเร่ืองน้ี ผูว้ิจยัจะไดน้าํมาอภิปรายเพื่อสรุป

เป็นข้อยุติให้ทราบถึงข้อเท็จจริงโดยการนําเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาอา้งอิงสนบัสนุนดงัน้ี 

5.2.1  จากผลการวิจยัพบว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ ธนบุรีมีโอกาสความเส่ียงในการปฏิบติังานการเงิน
และบญัชี ตามทศันะของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี โดย
ภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง โดยมี 3 ลาํดบัแรกไดแ้ก่ การ
เคลียร์เงินยมื ล่าชา้ เกินกาํหนด การตีความ ระเบียบ ประกาศ มติ 
ขอ้บงัคบั ของผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีกบัผูรั้บบริการไม่ตรงกนั  
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และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถกูตอ้ง ครบถว้น ทาํใหก้าร
ปฏิบติังานการเงินและบญัชีล่าชา้ เบิกจ่ายไม่ทนังบประมาณ
ประจาํปี มีความสูญเปล่า ทาํให้กระบวนการในการเบิกจ่ายเงิน 
การควบคุมงบประมาณไม่เป็นปัจจุบันก่อให้เกิดความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรสอดคล้อง
กบันฤมล สะอาด, บุษกร วชัรศรีโรจน์และวาสิตา บุญสาธร, 
(2551) กล่าววา่ความเส่ียงในการดาํเนินการ (Operational Risk)
หมายถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดความสูญเสียทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มอนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวหรือความไม่เหมาะสม
ของแหล่งท่ีมาของความเส่ียง 4 ประเภท คือ กระบวนการ
ดาํเนินการภายใน บุคลากร ระบบและเหตุการณ์ และนฤมล 
สะอาดโฉม, (2550) กล่าวว่า ความเส่ียงทางการเงิน (Financial 
Risk) หมายถึง ความผิดพลาดและความไม่แน่นอนทางการ
ดาํเนินงาน เช่นกระบวนการทาํงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพทาํให้
เกิดการบันทึกข้อมูลทางการเงินผิดพลาด หากองค์กรขาด
ระบบการตรวจสอบท่ีดี ความผิดพลาดเหล่าน้ีอาจนาํไปสู่ความ
สูญเสียทางการเงินท่ีสูงมากต่อองคก์รได ้

5.2.2   จากผลการวิจยัพบว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยธีนบุรี
จะไดรั้บความเสียหายในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ตามทศันะ
ผูป้ฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมี 3 ลาํดบัแรกดงัน้ี ผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชี วิเคราะห์
และตีความระเบียบ ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั ไม่ถูกตอ้ง ระเบียบ 
ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั ขาดความชดัเจนทาํให้ผูป้ฏิบติังานการเงิน
และบญัชีเกิดความเขา้ใจไม่ถูกตอ้ง การตีความ ระเบียบ ประกาศ 
มติ ข้อบังคบั ของผูป้ฏิบัติงานการเงินและบัญชีกับผูรั้บบริการไม่
ตรงกนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานการเงินและบญัชีจะตอ้งยึด ระเบียบ
ประกาศ มติ ขอ้บงัคบั อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานการเงิน
และบัญชีเป็นการปฏิบัติงานท่ีดูแลการเบิกจ่าย การควบคุม
งบประมาณของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามความถูกตอ้ง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา  (2553)  ท่ี ก ําหนดให้ ทุ ก
สถาบันการศึกษาจัดทาํรายงานประจําปี โดยมีตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 
ระบบบริหารความเส่ียงกําหนดเกณฑ์มาตรฐานให้มีการ
วิเคราะห์และระบุความเส่ียงดังนั้ น ประกาศ มติ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเป็นแนวทางในการปฏิบติังานถา้ระเบียบ ประกาศ มติ 
ข้อบังคับ ขาดความชัดเจนเกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน 

ตีความผิดพลาดคนละประเด็นทาํให้ผูป้ฏิบติังานผิดพลาดเป็น
ผลให้ เ กิดความเสียหายกับหน่วยงานได้ สอดคล้องกับ 
นางวนิดา ปอน้อย (2553 ) กล่าวว่ากฎ ระเบียบมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน  ไม่ เหมาะกับสภาพการทํางานจริง  ตีความได้
หลากหลายซ่ึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
และผูรั้บบริการ 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
5.3.1.1 จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานในทุกภาระงานให้

ผูป้ฏิบติังานทุกคนไดศึ้กษาและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
5.3.1.2 หน่วยงานระดบัมหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา 

ควรมีการประชุม ซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
5.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

5 .3.2.1 ศึกษาการลดข้อลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบติังานการเงินและบญัชี 

5.3.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยเส่ียงของการไม่ปฏิบติัตาม กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้น
การเงินและบญัชีระหวา่งมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

6. เอกสารอ้างองิ 
[1]  ธานินทร์ ศิลป์จารุ  .   แนวทางป้องกันการทุจริตในองค์กรธุรกิจ

อุตสาหกรรม.  รายงานวจิยั ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ , 2550 

 [2]  สุพฒัตรา เชยชุ่ม   .2540  . การศึกษาการดาํเนินงานของหน่วยการเงิน
และบญัชีระดบัคณะในมหาวิทยาลยัของรัฐ.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า อุ ด ม ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

[3]  ธารชุดา อมรเพชรกุล  .  การพฒันาระบบบริหารความเส่ียงในส่วน
การพสัดุ สํานกับริหารแผนและการคลงัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์      
มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์  .2546  

386

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

  NCTechEd06IBA02 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับการบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ 2) ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ และ 3) ศึกษาและ
เปรียบเทียบการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ จาํนวน 34  คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาํนวน 32  คน  และมหาวิทยาลัยทักษิณ จาํนวน 29  คน รวมท้ังส้ิน 95 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว โดยมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับการบริหารความเส่ียงอยู่ในระดับมาก คือ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร  ระบุเหตุการณ์เพ่ือการประเมินความเส่ียง  การตอบสนองความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุม และการติดตามผล ในส่วนของ

ระดับความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารท้ัง 3 มหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงอยู่ในระดับมาก คือ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการรณรงค์
เร่ืองการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และด้านกระบวนการบริหารความเส่ียง  หากเปรียบเทียบการบริหารความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย ซ่ึง
ผู้บริหารควรให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง คือ ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ด้านโครงสร้างการจัดองค์กรท่ีเหมาะสมต่อจาํนวนคนและปริมาณงาน และในส่วนของกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมและมีการบริหารความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้แล้ว ผู้บริหารควรมีการติดตามควบคุมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงระดับมหาวิทยาลยัและระดับหน่วยงาน เพ่ือกาํหนดนโยบายและวิธีการท่ีดีสุดในการบริหารความเส่ียง  

ผลการทดสอบตามสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านงานแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมการบริหารความ
เส่ียงแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยเพศ ในส่วนของการมีส่วนร่วมการบริหารความเส่ียงด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านระบุ
เหตุการณ์เพ่ือการประเมินความเส่ียง และด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารแตกต่างกันจะมีระดับความเส่ียงแตกต่างกัน 
นอกจากนีร้ะดับความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านกฎหมายและระเบียบแตกต่างกันจะมีระดับ
ความคิดเห็นการบริหารความเส่ียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 

การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ   
Risk Management of State autonomous University  

ทิพยวัลย์   ศรีพนม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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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. 

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 

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 

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 

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. 

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 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
การนาํการบริหารความเส่ียงมาใชใ้นมหาวิทยาลยั เป็นส่วน

หน่ึงของการบริหารงาน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว ้ เน่ืองจากการบริหารความเส่ียงเป็นการทาํนายอนาคต
อยา่งมีเหตุมีผลมีหลกัการและหาทางลดหรือป้องกนัความเสีย 
หายในการทาํงานแต่ละขั้นตอนไวล้่วงหนา้ หรือในกรณีท่ีพบกบั

เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกบัปัญหาน้อยกว่า
องคก์รอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเป็นความเสียหาย
ท่ีนอ้ยกวา่องคก์รท่ีไม่มีการนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงมา
ใชเ้พราะไดมี้การเตรียมการไวล้่วงหนา้ ในขณะท่ีองคก์รอ่ืนท่ีไม่ 
เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนาํแนวคิดของกระบวนการ
บริหารความเส่ียงมาใช ้เม่ือเกิดสถานการณ์วิกฤตข้ึน องค์กร
เหล่านั้นจะประสบกบัปัญหาและความเสียหายท่ีตามมาโดยยาก 
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ท่ีจะแกไ้ข  ดงันั้น การนาํกระบวนการบริหารความเส่ียงมาช่วย
เสริมร่วมกบัการทาํงานจะช่วยให้ภาระงานท่ีปฏิบติัการอยูเ่ป็น 
ไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และป้องกนัโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียงและปัญหาท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน การบริหาร
ความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการองคก์รเป็นเร่ือง
ส่วนรวมท่ีทุกคนในองคก์ร ตั้งแต่คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบั 
สูงจนถึงบุคลากรทุกคนควรไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ใน
เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัประเดน็ยทุธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบติัการ กิจกรรม
ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงการบริหารความเส่ียงท่ีดีจะเป็นการวดั
ความสามารถและการดาํเนินงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั 
สาํหรับองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีจะมีการดาํเนินงานบน
พ้ืนฐานของ 3 องคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ การตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2553 : 1) ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัท่ี
ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ มีจาํนวนทั้งส้ิน 
15 มหาวทิยาลยั มีอาํนาจในการบริหารจดัการท่ีมีอิสระและความ 
คล่องตวัทั้งเร่ืองการจดัการทางการเงิน การงบประมาณ และการ 
บริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบท่ีกาํหนดโดยมหาวิทยาลยั เพ่ือใช้
บริหารจดัการภายใน ทาํใหก้ารใชจ่้ายเงินและการระดมทุนถือเป็น
ของตนเอง ค่อยขา้งจะอิสระ หากขาดการจดัระบบตรวจสอบท่ีดี
ยอ่มเกิดความเส่ียงจากการแสวงหาผลประโยชน์จากคนบางกลุ่ม 
ซ่ึงอาจกระทบต่อคุณภาพการบริหารจดัการ และอาจกระทบต่อ
ค่าเล่าเรียนอยา่งไม่เป็นธรรม รวมทั้งหากเกิดปัญหาการบริหาร
จดัการและคุณภาพท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ไดเ้ขา้มารับรู้และใหค้วามช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงทีแลว้ จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับนักศึกษา ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งได ้ 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทาํให้ทราบถึงการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีตอ้งมีกลไกการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงมาใชเ้พ่ือป้องกนัและควบคุมหรือลด
ความเส่ียงอนัอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่ในการท่ีจะนาํระบบใดๆ 
มาใชใ้ห้ประสบความสาํเร็จไดน้ั้น “คน” มีความสาํคญัไม่นอ้ย

ไปกวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืนๆ หากบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั
ไม่สนใจ หรือไม่ให้ความร่วมมือการดาํเนินงานนั้นก็ไม่อาจท่ี
จะประสบผลสําเร็จได ้ดงันั้น งานวิจยัเร่ือง “การบริหารความ
เส่ียงของมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ” ผูว้ิจัยใช้ทฤษฎีการ
บริหารความเส่ียงระดบัองคก์รตามแนวทาง COSO-ERM มา
ประยุกตเ์ป็นกรอบแนวคิดการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงผลการวิจยัน้ี
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
       1.2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารกบัการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐ 

       1.2.2 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความเส่ียง
ของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

       1.2.3 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารความ
เส่ียงของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

1.3 สมมตฐิานการวจิัย 
      1.3.1 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีระดบัการมีส่วนร่วมการ
บริหารความเส่ียงแตกต่างกนั 

      1.3.2 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมี
ปัจจยัดา้นงานแตกต่างกนั จะมีระดบัการมีส่วนร่วมการบริหาร
ความเส่ียงแตกต่างกนั 

      1.3.3 ระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารความเส่ียง
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐแตกต่างกัน จะมี
ระดบัความเส่ียงแตกต่างกนั 

      1.3.4 ระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบั
ของรัฐแตกต่างกนั จะมีระดับความคิดเห็นการบริหารความ
เส่ียงแตกต่างกนั 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
      1.4.1 การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาและเปรียบเทียบระดบั

การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกับการบริหารความเส่ียง ศึกษา
ระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ และศึกษา
การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
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      1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากร มุ่งเน้นสอบถาม
ผูบ้ริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งคณบดี รองคณบดี  ผูอ้าํนวยการ และ
รองผูอ้าํนวยการ  ระดบัคณะ/สาํนกั/วิทยาลยั หรือหน่วยงานท่ี
มีฐานะเทียบเท่าคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยใน
กาํกบัของรัฐเบ้ืองตน้ จาํนวน  3 มหาวทิยาลยั  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.5.1 ทราบระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกบั

การบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
      1.5.2 ทราบระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัใน

กาํกบัของรัฐในดา้นต่างๆ 
      1.5.3 ทราบข้อมูลการบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ ในการป้องกันและลดความ
สูญเสียต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ งกาํหนดมาตรการจัดการ
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

2. วธีิดาํเนินการวจิัย 

2.1 กาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวนทั้งส้ิน 115 คน 

จากผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  จํานวน  3 
มหาวิทยาลยั แลว้สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน  
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีจดัส่งแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 95 คน 

2.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย  
      เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยกุตจ์ากแบบสอบถาม

ของ ชฏาธร  เผือกหอม (2553) มนสิชา  แสงวงั (2553) สุพรรษา  
อ่ิมมาก (2552) กชกร  สุขฤทยัเสมอ (2552) และนิศานาถ ภูมิดี 
(2549) เพ่ือให้ไดค้าํถามท่ีเหมาะสมกบัการบริหารความเส่ียง
ของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเกิร์ต โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน จาํนวน 64 ขอ้  

2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
      2.3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม โดยใช้

ความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Mean: X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

S.D.)  

      2.3.2 การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช ้คือ t-test ใช้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียสองกลุ่ม และ ค่า F-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 
โดยการวเิคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way  ANOVA) 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกบัการบริหารความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ พบว่า ผู ้บริหารทั้ ง 3 
มหาวิทยาลยั มีส่วนร่วมกบัการบริหารความเส่ียงอยู่ในระดบั
มาก คือ สภาพ แวดลอ้มภายในองค์กร  ระบุเหตุการณ์เพ่ือการ
ประเมินความเส่ียง   การตอบสนองความเส่ียงและกิจกรรมการ
ควบคุม  และการติดตาม สาํหรับระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
มาก ส่วนผูบ้ริหาร ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือและมหาวิทยาลยัทกัษิณมีส่วนร่วมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  หากพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลยัในกาํกบั
ของรัฐ ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมกบัการบริหารความเส่ียงอยูใ่นระดบั
มากทุกกิจกรรม  

4.2 ระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
พบวา่  ผูบ้ริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลยัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น  เช่นเดียวกบัภาพรวม
ของมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ  

4.3 การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
พบวา่ ผูบ้ริหารทั้ง 3 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง
อยูใ่นระดบัมาก  คือ ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
ด้านการณรงค์เ ร่ืองการปฏิบัติงานท่ีมี คุณภาพ  และด้าน
กระบวนการบริหารความเส่ียง สําหรับดา้นโครงสร้างการจดั
องค์กร ซ่ึงผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือและมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัทกัษิณมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลยั
ในกาํกบัของรัฐ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร
ความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  
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4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
    4.4.1  ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมี

ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้าน
บริหารและตาํแหน่งงานแตกต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วม
การบริหารความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ยกเวน้ปัจจยัดา้นเพศ 

      4.4.2 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงานบริหารความเส่ียงระดบั
มหาวิทยาลยั และระดบัหน่วยงานแตกต่างกนัจะมีระดบัการมี
ส่วนร่วมการบริหารความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  

      4.4.3 ระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารความเส่ียง
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์กร ดา้นระบุเหตุการณ์เพ่ือการประเมินความเส่ียง 
และด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสาร แตกต่างกันจะมี
ระดบัความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ยกเวน้ด้านการตอบสนองความเส่ียงและกิจกรรมการ
ควบคุม และดา้นการติดตามผล  

     4.4.4 ระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐดา้นกลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงาน และดา้น
กฎหมายและระเบียบแตกต่างกนัจะมีระดบัความคิดเห็นการ
บริหารความเส่ียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .05  

       สรุป เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 13 สมมติฐานยอ่ย
และไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้3 สมมติฐานยอ่ย  

5. อภิปรายผลการวจิัย 

5.1 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารกบัการบริหารความ
เส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐอยู่ในระดบัมาก โดยผู ้
บริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลยัเห็นตรงกนั คือ สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร  ระบุเหตุการณ์เพ่ือการประเมินความเส่ียง  การตอบสนอง
ความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุม  และการติดตาม สําหรับ
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงผูบ้ริหารจากมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่เห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูบ้ริหารจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือและมหาวิทยาลยัทกัษิณ

เห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเกิดจากมหาวิทยาลยัมีการนาํ
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารความเส่ียง
อยา่งจาํกดั และอาจไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทาํให้ผูบ้ริหารมี
ขอ้มูลไม่เพียงพอต่อการบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งทนักาล 

5.2 ระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยผูบ้ริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลยัเห็นตรงกนัทุก
ประเดน็ความเส่ียง ทั้งน้ีจากผลงานวิจยัน้ีพบวา่ ผูบ้ริหารสามารถ
ยอมรับความเส่ียงน้ีได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมการปฏิบติังานอย่าง
ต่อเน่ือง  

5.3 การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริหารทั้ง 3 มหาวิทยาลยัเห็นตรงกนั คือ 
ดา้นทรัพยากรบุคคล  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นการณรงคเ์ร่ือง
การปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ และดา้นกระบวนการบริหารความ
เส่ียง สําหรับด้านโครงสร้างการจัดองค์กร ซ่ึงผูบ้ริหารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนผูบ้ริหารของ
มหาวทิยาลยัทกัษิณเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยท่ีมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับ
อตัรากาํลงัและปริมาณงานย่อมทาํให้การบริหารงานภายใน
มหาวทิยาลยัมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
      5.4.1 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมี

ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมการ
บริหารความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิศนาถ  ภูมิดี (2550) ดา้นอาย ุ
ระยะเวลาการปฏิบติังานดา้นบริหาร และตาํแหน่งงาน ส่วนปัจจยั
ดา้นเพศ  ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นิศนาถ  ภูมิดี (2550) และจากผลงานวิจัยน้ี พบว่า การ
บริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงเป็นไปตามบทบาท
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

      5.4.2 ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐท่ีมี
ปัจจยัดา้นงานแตกต่างกนัจะมีระดบัการมีส่วนร่วมการบริหาร
ความเส่ียงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลอ้งกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2553) และมหาวิทยาลยั
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เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2553) ท่ีกล่าวไวใ้น
คู่มือบริหารความเส่ียงว่า มหาวิทยาลยัตอ้งกาํหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงของผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระดบัต่างๆ ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงผูป้ฏิบติังาน โดยการ
แต่งตั้ ง ให้ เ ป็นคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียงระดับ
มหาวทิยาลยัและระดบัหน่วยงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการ
บริหารความเส่ียง 

      5.4.3 ระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารความเส่ียง
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์กร ดา้นระบุเหตุการณ์เพ่ือการประเมินความเส่ียง 
และด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสาร แตกต่างกันจะมี
ระดบัความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบักรอบงานการบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร
ตามแนวทาง COSO - ERM (2547) กล่าววา่ แนวคิด นโยบาย
และบรรยากาศในการบริหารงานระดับสูงมีอิทธิพลต่อ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีทุกคนตระหนกัและความสาํคญั
ในการบริหารความเส่ียงและการควบคุม   โดยการระบุ
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดจากปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รท่ีหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อความสาํเร็จของ
กลยทุธ์และวตัถุประสงค ์รวมถึงการมีระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยแสดงในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายและทนักาล  ส่วนการ
บริหารความเส่ียงดา้นการตอบสนองความเส่ียงและกิจกรรมการ
ควบคุม และดา้นการติดตามผล ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ จากผลงานวิจยัน้ี พบวา่ การบริหารความเส่ียงระดบัองคก์ร
ตามแนวทาง COSO - ERM  ผูบ้ริหารสามารถเลือกวิธีจดัการ
ตอบสนองความเส่ียงโดยการหลีกเล่ียง การควบคุมการกระจาย 
หรือการยอมรับความเส่ียง  ควรพิจารณาจากระดบัความน่าจะ
เกิดและระดับผลกระทบ การพิจารณาความคุ้มค่า และการ
จัดการความเส่ียงเพ่ือให้อยู่ในระดับท่ีองค์การยอมรับได ้
รวมถึงมีระบบการติดตามผลทาํให้มั่นใจว่ากรอบงานและ
องค์ประกอบท่ีใช้เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิผลอยู่
เสมอ 

      5.4.4 ระดบัความเส่ียงของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐดา้นกลยุทธ์ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงาน และดา้น
กฎหมายและระเบียบแตกต่างกนัจะมีระดบัความคิดเห็นการ

บริหารความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคล้องกับแนวความคิดของเจริญ  เจษฎาวลัย์ (2546) 
กล่าวว่า  การบริหารความเส่ียงเป็นเร่ืองของกระบวนการ
วางแผนและการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนให้สามารถอยู่ใน
วิสัยท่ีควบคุมได ้ หรือสามารถป้องกนัได ้ และในกรณีท่ีเป็น
ความเส่ียงท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมหรือควบคุมไดย้าก ตอ้งมี
กระบวนการคอยระมดัระวงัให้มีโอกาสรู้ไดล้่วงหน้า โดยมี
แผนรองรับใหเ้กิดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถเป็นไปได ้

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
       6.1.1 ผูบ้ริหารควรมีส่วนร่วมกบัการบริหารความ

เส่ียงอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอตามองค์ประกอบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไวห้รือเป็นไปตามกรอบงาน
การบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรตามแนวทาง COSO - 

ERM  
      6.1.2 ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัต่อประเดน็ความ

เส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ และต้องมีการควบคุมการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เป็นไปตามกรอบงานการบริหารความ
เส่ียงระดบัองคก์รตามแนวทาง COSO - ERM เพ่ือจดัการ
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

      6.1.3 ผูบ้ริหารควรมีกระบวนการวางแผนและ
กิจกรรมควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีควบคุมได ้ซ่ึงตอ้ง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหาทางลดหรือป้องกันความ
เสียหายในการทาํงานแต่ละขั้นตอนไวล้่วงหนา้ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยในคร้ังต่อไป 
      6.2.1 ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมทุก

มหาวทิยาลยัท่ีเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
      6.2.2 ควรศึกษาเชิงลึกกบัตวัแปรความเส่ียงต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนกบัมหาวิทยาลยั ตลอดจนแนวทางการบริหารความเส่ียง
ท่ีมหาวิทยาลัยนํามาใช้ เ พ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารท่ี
สามารถนาํแนวทางไปปรับใชห้รือเลือกใชใ้ห้กบัเหมาะสมกบั
ความเส่ียง 
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7. กติตกิรรมประกาศ 

การทาํรายงานวจิยัเล่มน้ี สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองดว้ยไดรั้บ
คาํแนะนาํและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจาก รองศาสตราจารย ์
ดร.สันชยั  อินทพิชยั  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉรา  สังขสุ์วรรณ  
คุณนัทธมน  เชยชุ่ม และคุณปิยะชาติ โชคพิพฒัน์ ท่ีกรุณาให้
คาํปรึกษาและใหก้ารสนบัสนุนการทาํรายงานวจิยัฉบบัน้ี  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาความเส่ียงในการปฏิบัติงานด้านการพัสดแุละแนวทางป้องกันตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัสดขุองมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซ้ือ ด้านการตรวจรับ และด้านการควบคุม  เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยไปส่งด้วย
ตนเอง ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าโอกาสเกิดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้บ่อยคร้ังท่ีสุด โดยภาพรวม 
ด้านการจัดซ้ือได้แก่ การจัดซ้ือผกูขาดกับผู้เสนอราคารายเดียว ด้านการตรวจรับ ได้แก่ ครุภัณฑ์ท่ีสาํคัญหรือมีมลูค่าสูง  ๆขาดคณะกรรมการ
ตรวจรับท่ีมีความชาํนาญโดยเฉพาะ ด้านการควบคุมได้แก่ มีการบันทึกรายการวสัดเุข้าคลังล่าช้า ทาํให้บัญชีวสัดคุลาดเคล่ือน    

คาํสําคญั: โอกาสเกิดความเส่ียงการพสัดุ  การจดัซ้ือ  การตรวจรับ  การควบคุม  แนวทางป้องกนั 

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 

การศึกษาความเส่ียงในการปฏิบัตงิานด้านการพสัดุ 

และแนวทางป้องกนัตามทศันะของผู้ปฏิบัตงิานด้านการพสัดุ 
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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1. บทนํา 
   การปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชนหรือ

ภาครัฐบาล  ผู ้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบท่ี
องค์กรนั้ น ๆ กาํหนดไว  ้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แมว้่าผูป้ฏิบติังาน
ทุกคนจะปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ีองค์กรกาํหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัดก็ตาม แต่ก็มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานได้  ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยสิ์น  สูญเสียโอกาส  สูญเสียเวลา  ส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้าย  สูญเสียทรัพยากรและพลงังาน  รวมไปถึงผลเสียต่อ
สุขภาพทั้งทางกายและทางใจของผูป้ฎิบติัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

ดงันั้น เพ่ือป้องกนั หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะทาํให้องค์กร
เ กิดความ เ สี ยหายห รือทํา ให้ก ารป ฏิบั ติ ง านไ ม่บรร ลุ
วตัถุประสงค ์ องคก์รจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบบริหารความเส่ียงท่ี
จะช่วยให้การตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบและรวดเร็ว สามารถ
จดัการกบัความสูญเสียต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานได ้
ซ่ึงการบริหารความเส่ียงถือว่ามีความสําคญัต่อองคก์ร จะเห็น
ได้จากการนาํหลกัการบริหารความเส่ียงมาเป็นดชันีช้ีวดัตวั
หน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนราชการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ถึงแม้
จะเป็นมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐก็ตาม ถือว่าเป็นองค์กร
หน่ึงท่ีเป็นหน่วยงานราชการ แต่ยงัตอ้งยึดถือการประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนราชการดว้ยเช่นกนั ซ่ึงในมหาวิทยาลยั
เองมีแนวนโยบายการจดัการบริหารความเส่ียงอยูแ่ลว้หลายๆ 
ดา้น เช่น ดา้นการบริหารพสัดุ ดา้นการเงินและบญัชี  ดา้นการ
บริหารบุคคล  ดา้นการบริการวิชาการ  เป็นตน้ เพ่ือป้องกัน 
หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดแ้ละอาจจะส่งผลทาํให้
เกิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลยัได ้    

ผูว้ิจยัไดต้ระหนักถึงความเส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังาน
ด้านการพัสดุของผู ้ปฏิบัติงานพัสดุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ใน
มหาวิทยาลยั  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาความ
เส่ียงในการปฏิบติังานดา้นการพสัดุและแนวทางป้องกนัตาม
ทศันะของผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัใน
กาํกบัของรัฐท่ีมีอิสระ และความคล่องตวัในการบริหารจดัการ

ทั้งเร่ืองการจดัการทางการเงิน การพสัดุ การงบประมาณ และ
การบริหารงานบุคคล  มีกฎระเบียบท่ีกาํหนดโดยมหาวิทยาลยั 
เพ่ือใชบ้ริหารจดัการภายในท่ีเหมือนกนั   ซ่ึงงานดา้นการพสัดุ
ของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ  มีหนา้ท่ีสําคญัในการกาํกบั 
ดูแลและบริหารพสัดุซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัและ
ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ  ให้ไดรั้บพสัดุท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตรงตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการและทนัเวลา ส่งผล
ให้ผูรั้บบริการมีความมัน่ใจในการบริการท่ีถูกตอ้ง  โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน     ซ่ึงผลการวิจัยในคร้ังน้ีผูว้ิจัย
คาดหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลและ
แนวทางการจดัทาํระบบบริหารความเส่ียงของมหาวทิยาลยัได ้   

    2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
     ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้5 ขอ้ดงัน้ี 

2.1  เพ่ือศึกษาโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงอนัเกิดจากการ
ปฏิบติังานดา้นการพสัดุจาํแนกตามสถานภาพขององคก์ร 

2.2  เพ่ือศึกษาความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงอนัเกิดจาก
การปฏิบติังานดา้นการพสัดุ จาํแนกตามสถานภาพขององคก์ร 

2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางป้องกนัความเส่ียงตามทศันะของ
ผูป้ฏิบติังานพสัดุ จาํแนกตามสถานภาพขององคก์ร 

2.4  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ โดยจาํแนก
ตามสถานภาพขององคก์ร 

2.5  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างความเสียหายท่ีเกิดจาก
ความเส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ  โดยจาํแนก
ตามสถานภาพขององคก์ร 

 

3.  ขอบเขตการวจิัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาระดบั

โอกาส ระดบัความเสียหายและแนวทางป้องกนัความเส่ียงอนั
เกิดจากการปฏิบติังานดา้นการพสัดุของผูป้ฏิบติังานพสัดุใน
มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ  ประชากรท่ีใชคื้อผูป้ฏิบติังาน
พสัดุท่ีสังกดัมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ  โดยผูว้ิจยัจะศึกษา
ประชากร  จํานวน  2  มหาวิทยาลัย  ได้แ ก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือในกรุงเทพมหานคร
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และในวิทยาเขตปราจีนบุรี จาํนวน 50 คน  และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จํานวน 45 คน   ซ่ึงทั้ ง  2 
มหาวทิยาลยัมีสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

ตวัแปรอิสระของงานวิจยัไดแ้ก่มหาวิทยาลยัท่ีมีสถานภาพ
เป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรัฐ ไดแ้ก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัโอกาส  ระดบัความเสียหายและ
แนวทางป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานดา้นการ
พสัดุของผูป้ฏิบติังานพสัดุ  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจดัซ้ือ ดา้นการ
ตรวจรับพสัดุ และดา้นการควบคุมพสัดุ 

การวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดือนพฤษภาคม 
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2555 

4.   วธีิการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ   (Survey Research)      

เ พ่ือศึกษาความเส่ียงในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
แนวทางป้องกนัตามทศันะของผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุ  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยทั้ งหมดคือผูป้ฏิบัติงานพสัดุท่ี
สังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือใน
กรุงเทพมหานครและในวิทยาเขตปราจีนบุรี จาํนวน 50  คน  
และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  จาํนวน 45 คน  
ณ  เดือน พฤษภาคม  2555   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม  ท่ีนาํไป
ทดลองใช ้(Try–out) หลงัจากนั้นจึงทาํการหาคุณภาพของ
แบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงก่อนนาํแบบสอบถามไปใชจ้ริงโดย
นําไปส่งด้วยตัวเอง   หลังจากนั้ นรวบรวมข้อมูลแลว้นําไป
วเิคราะห์ผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  

ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพขององค์กร 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ใชว้ธีิการหาค่าความถ่ี แลว้สรุปมาเป็นค่าร้อยละ 

ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
โดยทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ ใชว้ิธีการหาค่าความถ่ี แลว้สรุปมาเป็น
ค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับโอกาสและ
ระดบัความเสียหายท่ีเกิดความเส่ียงในการปฏิบติังานดา้นการ
พสัดุ     ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าใช้
วิธีการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) สํ า ห รั บ แนวท า ง ป้ อ ง กัน ค ว า ม เ ส่ี ย ง  ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ใช้วิ ธีการหา
ค่าความถ่ี แลว้สรุปมาเป็นค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเส่ียงในการ
ป ฏิบั ติ ง านด้ า นก า รพัส ดุ แ ละแนวท า ง ป้ อ งกัน  ท่ี อ ยู่
นอกเหนือจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหาออกมาเป็นค่าความถ่ี 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัโอกาสท่ีเกิดความ
เส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ  โดยจาํแนกตาม
สถานภาพขององค์กร จากแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า ใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย  t-Test 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเสียหายของความ
เส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ  โดยจาํแนกตาม
สถานภาพขององค์กร จากแบบสอบถามท่ีเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า ใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย  t-Test 

5.  สรุปผลการวิจัย  
ผู ้วิ จัยขอนํา เสนอข้อส รุปผลการวิจัย ท่ี เ ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีตั้งไวต้ามลาํดบัดงัน้ี 
5.1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม     พบวา่ส่วน

ใหญ่สังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ
และรองลงมาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นเพศหญิง อาย ุ30 ปีไม่เกิน40 ปี ตาํแหน่ง นกัวิชาการ
พสัดุ มีวฒิุการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์
ในการทาํงานตํ่ากวา่ 5 ปี 

5.2 โอกาสความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังท่ีสุด    พร้อม
แนวทางป้องกนั จาํแนกตามสถานภาพขององคก์ร   พบวา่ 

         5.2.1   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ ไดเ้รียง 3 ลาํดบัแรก ของแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
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 ก)  ดา้นการจดัซ้ือ 
                1.  การจดัซ้ือผูกขาดกบัผูเ้สนอราคารายเดียว  

การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางการสั่งซ้ือโดยจะตอ้งยดึหลกั
ให้ไดพ้สัดุท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ราคาเหมาะสม
และทนัเวลา 

               2.  ลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน
พสัดุทั้งท่ียงัไม่รู้กฏระเบียบพสัดุดีพอ การป้องกนัความเส่ียงใช้
แนวทางจัดส่งลูกจ้างชั่วคราวให้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้
เก่ียวกบัระเบียบพสัดุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถกูตอ้ง 

              3.  ดาํเนินการจดัซ้ือล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติั
งาน     การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางแจง้ปัญหาอุปสรรคท่ี
ทาํให้การจัดซ้ือล่าช้าให้ผูบ้ริหารทราบโดยเร็วเพ่ือหาแนว
ทางแกไ้ข 

         ข)  ดา้นการตรวจรับ  
       พบกรณีเดียวคือ การตรวจรับครุภัณฑ์ท่ีสําคัญ

หรือมีมูลค่าสูงๆ  ขาดคณะกรรมการตรวจรับท่ีมีความชาํนาญ
โดยเฉพาะ   การป้องกันความเ ส่ียงใช้แนวทางแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจรับท่ีมีความชาํนาญ โดยเฉพาะสําหรับ
ครุภณัฑ ์นั้นๆ  หรือให้แต่งตั้งผูท่ี้มีความชาํนาญและเช่ียวชาญ
ในครุภณัฑท่ี์จะตรวจรับมาเป็นกรรมการตรวจรับร่วมดว้ย 

         ค)  ดา้นการควบคุม  
              1.  มีการบนัทึกรายการวสัดุเขา้คลงัล่าชา้ ทาํให้

บญัชีวสัดุคลาดเคล่ือน  ไม่ไดจ้ดัทาํใบเบิกวสัดุ/ครุภณัฑท์นัทีท่ี
มีการเบิกไปใช ้  การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางส่งรายงาน
วสัดุคงเหลือทุก ๆ รอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานกาํหนดเพ่ือการ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

             2.  ไม่ไดจ้ดัทาํใบเบิกวสัดุ/ครุภณัฑ์ทนัทีท่ีมีการ
เบิกไปใช้ การป้องกนัความเส่ียงใช้แนวทางกาํหนดขั้นตอน
การเบิกวสัดุใหช้ดัเจนและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

   3.  ไม่กาํหนดระดบัวสัดุคงเหลือสูงสุด   ระดบัตํ่าสุด
และระดบัหรือจาํนวนท่ีควรสั่งซ้ือ เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑก์ารจดัซ้ือ 
การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางตรวจสอบรายการวสัดุคงเหลือ
ก่อนท่ีจะดาํเนินการจดัซ้ือเพื่อไม่ใหมี้วสัดุเกินความจาํเป็น 

5.2.2  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   ได้
เรียง 3 ลาํดบัแรก ของแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

ก)  ดา้นการจดัซ้ือ  
      1.  ดาํเนินการจดัซ้ือล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติั

งาน  การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางแจง้ปัญหาอุปสรรคท่ีทาํ
ใหก้ารจดัซ้ือล่าชา้ใหผู้บ้ริหารทราบโดยเร็วเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

     2.  ลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังาน
พสัดุทั้งท่ียงัไม่รู้กฏระเบียบพสัดุดีพอ การป้องกนัความเส่ียงใช้
แนวทางจัดส่งลูกจ้างชั่วคราวให้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้
เก่ียวกบัระเบียบพสัดุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถกูตอ้ง 

     3.  การกาํหนดคุณลกัษณะครุภณัฑ ์ ไม่เหมาะสม
มากเกินไป/น้อยเกินไป ในเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา 
การป้องกันความเส่ียงใช้แนวทางให้ผูต้ ้องการใช้ครุภัณฑ์
กาํหนดคุณลกัษณะ   ท่ีเหมาะสมใหมี้การแข่งขนัและเป็นธรรม
พร้อมลงลายมือช่ือกาํกบั 

 ข)  ดา้นการตรวจรับ  
            พบกรณีเดียวคือขาดการติดตามกรณีท่ีตรวจพบ

วสัดุ/ครุภณัฑช์าํรุดบกพร่องและไม่ไดแ้จง้ให้ผูข้ายทราบทนัที 
การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางกาํหนดระยะเวลาการตรวจ
รับให้ชัดเจนและให้แจ้งกลับไปยงัผูข้ายทันทีเม่ือพบวสัดุ/
ครุภณัฑช์าํรุด 

ค)  ดา้นการควบคุม  
             พบกรณีเดียวคือไม่ไดจ้ดัทาํใบเบิกวสัดุ/ครุภณัฑ์

ทันทีท่ีมีการเบิกไปใช้  การป้องกันความเส่ียงใช้แนวทาง
กําหนดขั้นตอนการเบิกวสัดุให้ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

5.3  ความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงอยู่ในระดับมาก 
จาํแนกตามสถานภาพขององคก์ร พบวา่ 

 5.3.1  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ไดเ้รียง  3  ลาํดบัแรก ของแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

        ก)  ดา้นการจดัซ้ือ  
              1.  ลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน

พสัดุทั้งท่ียงัไม่รู้กฏระเบียบพสัดุดีพอ การป้องกนัความเส่ียงใช้
แนวทางจัดส่งลูกจ้างชั่วคราวให้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้
เก่ียวกบัระเบียบพสัดุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถกูตอ้ง 

              2.   ผู ้ปฏิบัติงานพัสดุวิ เคราะห์และตีความใน
ระเบียบพสัดุไม่ถูกตอ้งการป้องกนัความเส่ียงใช้แนวทางจัด
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ประชุมซกัซอ้มระเบียบพสัดุอยา่งสมํ่าเสมอและถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 

        3.  คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งยงัขาด
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัครุภณัฑ์ท่ีจดัซ้ือหัวหน้างาน
จะตอ้งวิเคราะห์ความสามารถของบุคคลก่อนเสนอรายช่ือเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
              ข)  ดา้นการตรวจรับ ไม่พบความเสียหายท่ีอยูใ่นระดบัมาก 
              ค)  ดา้นการควบคุม  ไม่พบความเสียหายท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

       5.3.2  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ไดเ้รียง 3 ลาํดบัแรกของแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
            ก)   ดา้นการจดัซ้ือ   
                     1.  ดาํเนินการจดัซ้ือล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติั
งาน   การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางแจง้ปัญหาอุปสรรคท่ีทาํให้
การจดัซ้ือล่าชา้ใหผู้บ้ริหารทราบโดยเร็วเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 
                    2.  ลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน
พสัดุทั้งท่ียงัไม่รู้กฏระเบียบพสัดุดีพอ  การป้องกนัความเส่ียงใช้
แนวทางจดัส่งลูกจา้งชัว่คราวให้เขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบั
ระเบียบพสัดุและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง 
                  3.   ผูป้ฏิบติังานพสัดุวิเคราะห์และตีความในระเบียบ
พสัดุไม่ถูกต้อง   การป้องกันความเส่ียงใช้แนวทางจัดประชุม
ซกัซอ้มระเบียบพสัดุอยา่งสมํ่าเสมอและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
           ข)   ดา้นการตรวจรับ  
                    พบกรณีเดียวคือการตรวจรับครุภณัฑท่ี์สาํคญัหรือมี
มูลค่าสูงๆ ขาดคณะกรรมการตรวจรับท่ีมีความชาํนาญโดยเฉพาะ
การป้องกนัความเส่ียงใชแ้นวทางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับท่ีมี
ความชาํนาญโดยเฉพาะสาํหรับครุภณัฑ ์นั้นๆ หรือให้แต่งตั้งผูท่ี้มี
ความชํานาญและเช่ียวชาญในครุภัณฑ์ท่ีจะตรวจรับมาเป็น
กรรมการตรวจรับร่วมดว้ย 
          ค)   ดา้นการควบคุม ไม่พบความเสียหายท่ีอยูใ่นระดบัมาก 

5.4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของโอกาสท่ีเกิดความ
เส่ียง อันเกิดจากการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จําแนกตาม
สถานภาพขององคก์ร 

        5.4.1  ดา้นการจดัซ้ือ  พบวา่โอกาสท่ีเกิดความ
เส่ียงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
จาํนวน 1 รายการ ไดแ้ก่   การจดัซ้ือผกูขาดกบัผูเ้สนอราคาราย

เดียว ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
มีโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงมากกว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

      5.4.2  ดา้นการควบคุม  พบวา่โอกาสท่ีเกิดความ
เส่ียงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  
จาํนวน 1 รายการ ไดแ้ก่ มีการบนัทึกรายการวสัดุเขา้คลงัล่าชา้
ทาํให้บญัชีวสัดุคลาดเคล่ือน ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือมีโอกาสท่ีเกิดความเส่ียงมากกว่า
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
5.5  การเปรียบเทียบความแตกต่างของความเสียหายท่ีเกิด

จากความเส่ียงอนัเกิดจากการปฏิบติังานดา้นการพสัดุ  จาํแนก
ตามสถานภาพขององคก์ร 

 5.5.1   ดา้นการจดัซ้ือ พบวา่ความเสียหายท่ีเกิด
จากความเส่ียงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี  
ระดบั.05  จาํนวน  1  รายการ  ไดแ้ก่ดาํเนินการจดัซ้ือล่าชา้ไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบติังาน     ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบุ รี   มีความเสียหายมากกว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

          5.5.2   ดา้นการตรวจรับ   พบวา่ความเสียหายท่ี
เกิดจากความเส่ียงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  จาํนวน  1  รายการ   ไดแ้ก่ ขาดการติดตามกรณีท่ี
ตรวจพบวสัดุ/ครุภณัฑ์ชาํรุดบกพร่องและไม่ไดแ้จ้งให้ผูข้าย
ทราบทนัที   ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีมี
ความเสียหายมากกว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

6.  อภิปรายผล 

จากผลการวิจยั ทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงท่ีควรนาํมาอภิปราย
ดงัน้ี 

6.1  จากผลการวิจยัพบวา่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
มีโอกาสเกิดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังท่ีสุด ในดา้นการจดัซ้ือ
ท่ีเหมือนกันคือ การดําเนินการจัดซ้ือล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและลูกจ้างชั่วคราวได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานพสัดุทั้ งท่ียงัไม่รู้กฏระเบียบพสัดุดีพอ  สาเหตุท่ี
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จดัซ้ือล่าชา้อาจเกิดจากผูป้ฏิบติังานมีภาระงานมากเกินไป  ซ่ึง
อาจเกิดจากผูป้ฏิบัติงานได้รับคุณสมบัติของครุภัณฑ์ล่าช้า 
เ น่ืองจากผู ้ก ําหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์จะต้องกําหนด
รายละเอียดครุภัณฑ์ซ่ึงมีคุณลักษณะเฉพาะทางต้องมีการ
กาํหนดรายละเอียดอยา่งรอบคอบและใชร้ะยะเวลาดาํเนินการ 
ถ้าไปเ ร่ง รัดมาก  ๆ  อาจเ กิดข้อผิดพลาดได้  นอกจากน้ี
กระบวนการจดัซ้ือมีขั้นตอนมาก ตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฏ
ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  โดยเฉพาะการจดัซ้ือในวงเงินท่ี
เกิน 2 ลา้นบาทข้ึนไป   จะตอ้งจดัซ้ือโดยวิธีประกวดราคาดว้ย
ระบบ e-Auction ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการมาก  และถา้
ผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจในระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการท่ี
ชัดเจนแล้ว จะทาํให้เสียเวลาในการดําเนินการมากข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัย [2] ท่ีศึกษาการพฒันาระบบการ
บริหารความเส่ียงในส่วนการพสัดุ  สํานกับริหารแผนและการ
คลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีจดักลุ่มประเด็นความเส่ียงและ 
ผลการประเมินพบว่ามีประเด็นความเส่ียง 14 ประเด็น ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีทาํงานไม่ทันและเจ้าหน้าท่ีทาํงาน
ผดิพลาด จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงใน 5 อนัดบัแรก  

6.2  จากผลการวิจยัพบวา่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
ไดรั้บความเสียหายอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเกิดจากการปฏิบติังาน
ในดา้นการจดัซ้ือ ในกรณีท่ีลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บมอบหมายให้
ป ฏิบัติ ง านพัส ดุทั้ ง ท่ี ย ังไ ม่ รู้กฏระ เ บี ยบพัส ดุ ดีพอและ 
ผูป้ฏิบัติงานพัสดุวิเคราะห์และตีความในระเบียบพัสดุไม่
ถูกตอ้ง  ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยัทั้ง 2 แห่ง ไดป้รับเปล่ียน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีความจําเป็นท่ี
จะตอ้งสร้างช่ือเสียง เพ่ิมศกัยภาพให้มหาวิทยาลยัให้มีความ
มั่นคงและเป็นผู ้นําทางการศึกษา   โดยมหาวิทยาลัยได้มี
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาและกระจายฐานบริการ
ระดบัอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่ภูมิภาค
รวมทั้ งดาํเนินการวิจัยและพฒันาการฝึกอบรม การถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่าง ๆ แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้ น
มหาวทิยาลยัจึงมีความจาํเป็นตอ้งรับสมคัรบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
มาปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัภาระกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบุคลากร
ท่ีมาบรรจุใหม่ส่วนมากจะมีประสบกรณ์นอ้ย ไม่เขา้ใจในเร่ือง

ของระเบียบอย่างชัดเจน   ซ่ึงจะเป็นสาเหตุ ท่ีทําให้การ
ปฏิบัติ งานผิดพลาดโดยมิได้ เจตนา  เ ป็นต้น เหตุทําให้
มหาวิทยาลยัมีโอกาสเกิดความเส่ียงสูงและเสียหายมากท่ีเกิด
ในงานบริหารพสัดุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย [3] ท่ีระบุว่า
เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้  ความเข้าใจในระเบียบท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังาน ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจได ้
ซ่ึงมีระดบัความเส่ียงมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยั [1] ท่ีระบุ
ว่าผูป้ฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการพสัดุผูมี้ประสบการณ์ในการ
ทาํงานน้อยจะมีปัญหาการบริหารงานพสัดุทุกด้านมากกว่า
ปัญหาการบริหารพสัดุของผูมี้ประสบการณ์มาก 

 7.  ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางป้องกันความเ ส่ียงและ
ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

7.1  ควรจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานพสัดุในทุกขั้นตอนโดย
จัด เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เ ก่ียวกับกฎ  ระเบียบของ
มหาวิทยาลยัฯ เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไวสื้บคน้ 
ศึกษาและยึดถือปฏิบัติสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลท่ีถูกต้อง
รวดเร็ว 

7.2  ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยั 
ไดรั้บการฝึกอบรมพฒันา ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบโดยเฉพาะ
ผูป้ฏิบติังานท่ีบรรจุใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ 

7.3  มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายทบทวนกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัทางด้านการพสัดุท่ีเป็นระเบียบของมหาวิทยาลยัฯ 
เพ่ือใหมี้ความยดืหยุน่ คล่องตวั มีประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.4  ควรพฒันาระบบเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  ระบบจะช่วยใหค้วบคุมและตรวจสอบการ
ทาํงาน ความถูกตอ้ง ความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพใน
ทุกส่วนงานของมหาวทิยาลยัได ้    
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ  วิชาเครื่องรับวิทยุ  

(2104 2209) เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม  โดยหาประสิทธิผลทางการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนฝกทักษะ

ความสามารถแบบอิงเกณฑ (pre test – post test ) กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน 14 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  ชุดบทเรียนคอมพิวเตอรฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ  วิชา  เครื่องรับวิทยุ (2104 -2209)             
เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม  และการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบฝกทักษะความ สามารถแบบอิงเกณฑ  วิชา เครื่องรับวิทยุ (2104 -2209) เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม                 
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิผลทางการเรียนรูหลังเรียน (Post-test) มากกวากอนเรียน (Pre-test) คิดเปนคาเฉล่ียได 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 

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ 
วิชาเครื่องรับวิทยุ (2104 - 2209)  เรื่อง เครื่องรบัวิทยุเอฟเอ็มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

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 

For Curriculum Vocational Certificate, Vocational Education Commission 
Act 2002 (Revised 2003) 

ศิริวรรณ   พวงภู,   อรรณพ   ภาคพาไชย,  สิทธิโชค  อรุณชัย  และรัฐพล  จินะวงค 

สาขาวิชาครุศาสตรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

E-mail: Lion_King_15@hotmail.com , J_rattapon@hotmail.com  
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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

1. บทนํา 
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง   ทั้งในดานวิทยาศาสตร   ดานการ
บริหารจัดการ  รวมถึงในดานการศึกษาดวยเชนกัน ในดาน
การศึกษาไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  สื่อ
เทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการเรียนการสอนในปจจุบัน
เปนอยางมากคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งเปนสื่อที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจและกระตุนการเรียนรูใหกับผูเรียนไดเปน
อยางดี  มีการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถและศักยภาพ
สวนบุคคล 

สื่อการเรียนการสอนนับวามีความสําคัญมากเพราะสื่อ
การเรียนการสอนเปนเครื่องมือที่จะทําใหผูเรียนเกิดการรับรู
และนําความรูที่ไดจากการเรียนจากสื่อมาวิเคราะหและ
ประมวลผลไดอย า งมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อที่สามารถเราความสนใจและดึงดูดความ
สนใจจะทําใหผูเรียนเกิดความใสใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น [1]  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช (2542)  
หมวดที่ 4 มาตรา 24 บัญญัติไววา “การจัดกระบวนการเรียนรู  
จัดเน้ือหาสาระ  และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู สามารถเรียนไดทุกเวลา ทุกสถานที่   โดยการรวมมือ
ของทุก ๆ ฝายเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ”  [2]  

ปจจุบันสื่อการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบที่
สามารถสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  CBST ถือไดวาเปน
อีกหน่ึงสื่อการสอนที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะใน
การปฏิบัติงาน CBST  เปนกระบวนการฝกฝมือแรงงานท่ี
กําหนดใหผูรับการฝกเปนศูนยกลางของการฝกภาคทักษะและ
เปนผูใฝหาความรูและประสบการณดวยตนเอง  โดยชวง
ระยะเวลาการฝกไมถูกกําหนดดวยเง่ือนไขของเวลา  จํานวน 
หัวขอเรื่อง และหลักสูตร  แตขึ้นอยูกับความสามารถในการฝก
และการเรียนรูของผูรับการฝก  ซึ่ง CBST  เปนระบบการฝกที่
ถูกออกแบบมาเพ่ือฝกทักษะทางอาชีพโดยเฉพาะ [3] 

จากเหตุผลขางตนดังกลาว  ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของ
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มุงเนนให
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานควบคูกับการเรียนการสอน
ผู วิจัยจึงนําบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ   
มาใช เปนสื่ อในการ เรี ยนการสอน  วิชา เครื่ องรับ วิทยุ              
เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม  จะเปนการแกปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวไดในระดับหน่ึง   

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
เ พ่ือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรี ยนฝกทักษะ

ความสามารถแบบอิงเกณฑ วิชาเครื่องรับ วิทยุ  (2104 - 2209) 
เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สํานักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง 2546)  

3. ขอบเขตงานวิจัย   
3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 

3.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับ   ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
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3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
จํานวน 14 คน  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
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 
3.3เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง ประกอบดวย 
1) เรื่อง ภาครับวิทยุเอฟเอ็ม 
2) เรื่อง ภาคขยายไอเอฟ 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิง ทดลอง รูปแบบ One Group 
pre-test-post-test design 

4.1 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
4.1.1 ชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ 

วิชาเคร่ืองรับวิทยุ ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
1) สรางแผนภูมิระดมสมองโดยการศึกษา

หลักสูตรและวิเคราะหเน้ือหาของวิชา เครื่องรับวิทยุ 
2) เขี ยนแผนการสอน  ใบงานการทดลอง        

ใบความรู  
3) นําแผนการสอนที่กําหนดไว มาสรางเปน

ฉากๆ ใหเปนไปตามที่ไดวางแผนไว โดยกําหนด ภาพ เสียง สี 
และการปฏิสัมพันธ 

4) นําเน้ือหาที่ไดเรียบเรียงตามโครงสรางที่วาง
ไว ใหผูเชียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ
เน้ือหา ลําดับขั้นการนําเสนอ รวมถึงความเหมาะสมถูกตอง
ของภาษา จากน้ันแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

5) สรางบทเรียนฝกทักษะความสามารถ โดยนํา
เน้ือหาที่ผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จัดทําเปนบทเรียน
คอมพิวเตอรฯ โดยเลือกโปรแกรมนิพนธบทเรียน Adobe 
Captivate 5.5 

 

ภาพท่ี 1 : รูปแบบบทเรียนฝกทักษะความสามารถ 

4.1.2 เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชเก็บรวบ 
 1) แบบประเมินความสามารถผูเรียน โดยสราง
ตามรูปแบบท่ีไดวางไวและใหครอบคลุมเน้ือที่วิเคราะห ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานของผูเรียน ซึ่งแบบ
ลักษณะมาตราสวนประมาณคา ระดับโดยมี 4 เกณฑการให
ความหมายดังน้ี 
 - 3 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑ 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระไมตองขอคําแนะนําจากผูฝก 
 -  2 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑ แตยัง
ตองปฏิบัติงานโดยขอรับคําแนะนําจากผูฝกบางเปนบางครั้ง 
 -  1 คะแนน หมายถึง มีความสามารถผานเกณฑ แตยัง
ตองปฏิบัติงานโดยขอรับคําแนะนําจากผูฝกอยางใกลชิด
ตลอดเวลา 
 2) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอนบทเรียน
คอมพิวเตอรฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑ 
 3) ชุดฝกปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุเอฟอ็ม 

 
ภาพท่ี 2 : ชุดฝกปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิผลทางการ

เรียนรูของผูเรียน  ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
 4.2.1 เตรียมเอกสาร ชุดบทเรียนฝกทักษะ

ความสามารถ ชุดฝกปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ 
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 4.2.2 ผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน  และทดสอบปฏิบัติกอนเรียนทั้ง                       
2 ใบงาน โดยที่ยังไมไดเรียนจากโปรแกรมบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถ และทําการเก็บรวบรวมคะแนน 

 

 
ภาพท่ี 3 : การสอนการเรียนบทเรียนฝกทักษะความสามารถ 

 4.2.3  จากน้ันนักศึกษาเรียนจากโปรแกรม
บทเรียนฝกทักษะความสามารถ โดยเม่ือเรียนจบในแตเรื่อง 
นักศึกษาจะทําการปฏิบัติการทดลอง 

 4.2.4  นักศึกษาทําการปฏิบัติการทดลองจน
ครบทั้ง 2 ใบงานผูสอนจะใหนักเรียนทําการทดสอบปฏิบัติ
และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอีก
ครั้ง 

 4.2.5 นําผลคะแนนที่ไดในแตละครั้งมา
วิเคราะหหาประสิทธิผลทางการเรียนของบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถ   

 4.2.6  ผูวิจัยไดนําผลการปฏิบัติงานของผูเรียน 
ทั้งการทําแบบทดสอบและการปฏิบัติงานมาวิเคราะหหา
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน 

 
ภาพท่ี 4 : การเรียนบทเรียนฝกทักษะความสามารถ 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล แลวนําผลท่ีไดมาเสนอใน

รูปแบบของตาราง โดยมีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิผลทางการเรียนรูทาง
ทฤษฎีของผูเรียน เร่ือง ภาครับวิทยุเอฟเอ็มและภาคขยายไอเอฟ 

รายการ จํานวนผูเรียน คะแนนรอยละ
คะแนนสอบกอนเรียน 14 28.21 
คะแนนสอบหลังเรียน 14 71.07 

 

ตารางที่ 2:  แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิผลทางการเรียนรูทาง
ปฏิบัติของผูเรียน เร่ือง ภาครับวิทยุเอฟเอ็มและภาคขยายไอเอฟ 

รายการ จํานวนผูเรียน คะแนนรอยละ
คะแนนสอบกอนเรียน 14 39.57 
คะแนนสอบหลังเรียน 14 82.19 

  

4.4 ผลการวิจัย 
  4.4.1 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน โดยการวัดจากคะแนน
การทดสอบ ทําใหทราบวาคาเฉล่ียคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) และคาเฉล่ียคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
หลังเรียน (Post-test) มีคะแนนทดสอบเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 
รอยละ28.21 และคะแนนทดสอบเฉล่ียหลังเรียนเทากับ          
รอยละ 71.07 ซึ่งแสดงใหเห็นวาชุดบทเรียนฝกทักษะ
ความสามารถแบบอิง เกณฑที่ สร า งขึ้ นทํ า ใหผู เ รี ยนมี
ประสิทธิผลทางการเรียนรูที่สูงขึ้น 
  4.4.2 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน โดยการวัดจากคะแนน
การทดสอบปฏิบัติการทดลอง ทําใหทราบวาคาเฉล่ียคะแนนที่
ไดจากการทดสอบปฏิบัติการทดลองกอนเรียน และคาเฉล่ีย
คะแนนท่ีไดจากการทดสอบปฏิบัติการทดลอง หลังเรียน มี
คะแนนทดสอบเฉล่ียกอนเรียน เทากับ รอยละ39.57 และ
คะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ รอยละ 82.19 ซึ่งแสดง
ใหเห็นวาชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑที่
สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรูที่สูงขึ้น 

5. อภิปลายผล 

จากผลของการวิจัย  ชุดบทเรียนฝกทักษะความสามารถ
แบบอิงเกณฑ วิชา เครื่องรับวิทยุ เรื่อง เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม ที่
สรางขึ้นทําใหประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้นดังน้ี 
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 การสรางบทเรียนฝกทักษะความสามารถแบบอิงเกณฑมี
ขั้นตอนการจัดทําและพัฒนาโดยมีการวางแผนเพ่ือควบคุม
คุณภาพทุกขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ ทําให
ไดบทเรี ยนฝกทักษะความสามารถแบบอิง เกณฑ  ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งทําใหประสิทธิผลทางการ
เรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น  ดังน้ันบทเรียนฝกทักษะความสามารถ
แบบอิงเกณฑที่จัดทําขึ้นจึงมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการ
เรียนการสอนไดจริง ซึ่งสอดคลองกับ 

6. เอกสารอางอิง 

[1]  สาวิตรี เรืองจันทร.สื่อการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2550 

[2]  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  พระราชบัญญัติ
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บทคัดยอ 
บทความน้ีนําเสนอการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการ

เรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวยบทเรียนมัลติมีเดีย กับการเรียนตามปกติ
ในช้ันเรียน โดยทดลองกับกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาช้ันปที่ 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  ที่ต้ังไว นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนดวยวิธีการสอนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวา นักศึกษากลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ  และผลการนําไปใชประโยชน  พบวาคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดวา บทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  

คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย  ชุดสาธิต  อุปกรณคอมพิวเตอร  ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ ์

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 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร  
กรณีศึกษา:วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 

A Development of Multimedia-Computer Assisted Instruction  
with The Computer Demonstration Device in Cooperated  

Case Study: Lampang Inter-Tech College 

จันทรขาว  สายแปลง1   และณรงค  เครือกันทา2 

1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วทิยาลัยอินเตอรเทคลําปาง  
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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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 

1. บทนํา 
ปจจุบันความกาวหนาทางดานวิชาการและเทคโนโลยีทํา

ใหทุก  ๆ  ประเทศมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนอีกดานหน่ึงที่ไดรับการพัฒนาและมีความ
เจริญรุดหนาอยูเสมอดังน้ันประเทศไทยจึงตองมีการพัฒนา
ทางดานการศึกษาใหทันกับความเจริญกาวหนาดังกลาว ถือได
วาการศึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความสําคัญอยางย่ิง 
ฉะน้ันในการพัฒนาใหผู ใช ง านคอมพิว เตอรมีความรู
ความสามารถ ตลอดจนมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน จําเปนที่
จะตองมีสื่อประกอบในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สื่อในการเรียนการสอนมีหลายประเภทดวยกันไมวาจะเปน 
โปรแกรมสอนทางคอมพิวเตอร แผนใส สไลด ชุดทดลองและ
ชุดสาธิต [1] โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนดวยชุดสาธิต 
เปนรูปแบบการเรียน ที่มีประโยชนในดานการสงเสริมให
ผูเรียนไดเกิดทักษะจากการสังเกต การพิสูจนทฤษฎีตางๆกับ
การทดลองโดยแสดงขอเท็จจริง และถามีการนําสื่อมัลติมีเดีย
เขามาชวยในการเขามารวม ก็จะสรางแรงจูงใจตอผูเรียนให 
และเกิดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาการ
ตัดสินใจในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ [2]   

จากท่ีผูวิจัยไดทําหนาที่เปนวิทยากรอบรม ในหัวขอเรื่อง
สวนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอรกับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สื่อที่ใชในการใหความรูในเรื่อง
อุปกรณคอมพิวเตอร การซอมประกอบคอมพิวเตอรยังไม
ครอบคลุมกับเน้ือหา รวมทั้งการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการ
บริการงานระบบคอมพิวเตอร[3] ซึ่งนักศึกษาตองเรียนรู
เ ก่ี ยวกับอุปกรณสวนประกอบของเค ร่ืองคอมพิวเตอร 
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร และหากเกิดอาการ
ขัดของของเคร่ืองเกิดขึ้นจะตองสามารถแกไขปญหาอาการ
เบื้องตนได โดยที่ผานมานักศึกษาไดศึกษาจากรูปภาพ อุปกรณ
ของจริงที่แยกชิ้นการทํางาน จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นจากอาการขัดของของเครื่องจริง มีโอกาสไดฝกทักษะ

นอย  รวมท้ังยังขาดสื่อที่ เปนตัวชวยในการเสริมทักษะ 
ประสบการณของนักศึกษามีนอย ทําใหสงผลโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

จากปญหาดังกลาว ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขปญหา 
เพ่ือใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกไปเปนผูที่มีความรู
ความสามารถทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยี และสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน ควรมีการจัดทําสื่อการสอน
มาใชในการเรียนการสอน  

ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยความเขาใจ 
รวดเร็ว และงายตอการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการบริการงาน
ระบบคอมพิวเตอร  หัวขอเรื่องสวนประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอรและการแกไขอาการเสียเบื้องตน ผูวิจัยจึงได
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณ
คอมพิวเตอรน้ีขึ้น เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความเขาใจและมีผลการ
เรียนดีมากย่ิงขึ้น   

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอร 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุด
สาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิต
การเรียนรูอปุกรณคอมพิวเตอร 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ประสิทธิภาพของการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
รวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น สูง
กวาเกณฑ ที่กําหนดระดับ 80/80 
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3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมทดลองที่
เรียนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอร สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

4. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

4.1 คําอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการบริการงานระบบ
คอมพิวเตอร ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการทํางานของ
อุปกรณเช่ือมตอคอมพิวเตอร ทั้งอุปกรณหลักและอุปกรณตอ
พวง การใชโปรแกรมและเครื่องมือตรวจสอบการทํางาน 
วิเคราะหปญหา แกไขและการซอมบํารุง จัดทําคูมือการใชงาน
ระบบอุปกรณเพ่ือการบริการ  

4.2 การสรางสื่อการสอนประเภทชุดสาธิต แนวทางหน่ึง
ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนชางอุตสาหกรรม 
คือการมีสื่อการเรียนการสอนท่ีดีสอดคลองกับหลักสูตรและ
ผูสอนไดนําไปใชไดอยางถูกวิธี จะเปนผลใหคุณภาพการสอน
ของผูสอนดีขึ้น [4] ควรประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ดังน้ี  

4.2.1 ศึกษาขอบขายเน้ือหาวิชา 
4.2.2 กําหนดเน้ือหาและวัตถุประสงค 
4.2.3 การออกแบบและสรางชุดสาธิต 
4.2.4 การทดลองใชงาน 
4.2.5 การปรับปรุง 

4.3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถ
แบงขั้นตอนไดดังน้ี [5] 

4.3.1 การออกแบบบทเรียน  
4.3.2 การสรางสตอรีบอรด (Story Board) 
4.3.3 การสรางบทเรียน  
4.3.4 การตรวจสอบกอนนําไปใช  

5. ขอบเขตของการวิจัย 

5.1 ประชากร 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 สาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง จํานวน 
86 คน 

5.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
เทคโนโลยีการบริการงานระบบคอมพิวเตอร จํานวน 40 คน 
คัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ผูวิจัยไดทําการแบงนักศึกษาทั้งหมด ออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

5.2.1 กลุมควบคุม  เปนกลุมนักศึกษาที่ เรียนดวย
วิธีการสอนตามปกติ จํานวน 20 คน 

5.2.2 กลุมทดลอง  เปนกลุมนักศึกษาที่ เรียนดวย
บทเรี ยนมัล ติมี เ ดียร วม กับชุดสาธิตการ เ รียนรู อุปกรณ
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้น จํานวน 20 คน 

5.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
5.3.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  วิธีสอนดวยบทเรียน

มัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร และ
วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ 

5.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของบทเรียน
มัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดีย และการเรียนการสอนแบบปกติ 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

6.1 แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

ผูวิจัยไดใชแบบแผนการวิจัยแบบสองกลุม วัดผลกอนและหลัง
การทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design)  

6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย  

6.2.1 บทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอร  

6.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
6.2.3 แบบทดสอบทายบทเรียน 

6.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
6.3.1 การสรางชุดสาธิต ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

1.ศึกษาเน้ือหารายวิชาในหลักสูตร และขอมูลที่
เกิดจากการบริการวิชาการ เพ่ือใชในการสรางชุดสาธิต 
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2. กําหนดเน้ือหาและวัตถุประสงค ขั้นตอนน้ีจะ
นําเน้ือหาที่ตองการนําเสนอ มากําหนดวัตถุประสงคในการ
เรียนรู หัวขอที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู  

3. การออกแบบ และสรางชุดสาธิต ในรูปของ
แผงสาธิต ที่ทําการติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอรลงบนแผง และ
ทําการเช่ือมตอผานสายเช่ือมตอ ซึ่งสะดวกตอการสาธิตการ
ทํางานของแตละอุปกรณ โดยลักษณะของแผงสาธิต  

4. นําชุดสาธิต ที่ผานการตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญแลว ไปทดลองใช
กับนักศึกษาที่มีความรู พ้ืนฐานดานการติดต้ังซอมบํารุง
คอมพิวเตอร ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 20 คน 

5. ปรับปรุงแกไขในจุดบกพรองของชุดสาธิต
เพ่ือใหประสิทธิภาพของชุดสาธิตเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไว 

 6.3.2 การสรางบทเรียนมัลติมี เ ดีย  ประกอบดวย
ขั้นตอนดังน้ี 

1. การออกแบบบทเรียน โดยวิเคราะหหลักสูตร
และเน้ือหารายวิชา เ พ่ือกําหนดวัตถุประสงค  และเน้ือหา 
การศึกษาเครื่องมือสําหรับพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  

2.  การสร า งภาพสตอรีบอรด  ผู วิ จั ย ได นํ า
วัตถุประสงคของบทเรียนที่ตองการนําเสนอ มาสรางลงบน
กรอบ และกําหนดเงื่อนไขการแสดงผลในแตละกรอบ โดย
เรียงลําดับตามลําดับเหตุการณ  

3. การสรางบทเรียน จะดําเนินการตามสตอรี
บอรด ที่วางไว นับต้ังแต เน้ือหา ภาพ เสียง ปฎิสัมพันธใน
บทเรียน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Adobe Flash 8 [6] 
และสอดคลองกับอุปกรณคอมพิวเตอรจริงที่ใชในชุดสาธิต 
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 โดยเน้ือหาบทเรียนที่สรางขึ้น
ประกอบดวย 

3.1 สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร 
3.2 การแก ไขอาการ เสี ย เบื้ องตนของ เครื่ อ ง

คอมพิวเตอร 
3.3 การประกอบและการติดต้ังอุปกรณ 

4. การตรวจสอบกอนนําไปใช โดยผูเช่ียวชาญทําการ
ประเมินและตรวจสอบ ความถูกตอง และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง  

 
ภาพที่ 1  การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย 

6.3.4 การสรางแบบประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 7 
ทาน ใชแบบประเมินคุณภาพของส่ือ [7] เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบ ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

6.3.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ เพ่ือวัด
คะแนนกอนและหลังการใชชุดสาธิต เพ่ือหาความแตกตางของ
คะแนนที่ได 

6.4 วิธีดําเนินการทดลอง  
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนของการวิจัย แบบ

สองกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง  โดยดําเนินการ
ทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 4 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการทดลอง
ดังน้ี 

6.3.1 กําหนดใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมเรียนตาม
วันเวลาที่กําหนด 

6.3.2 ดําเนินการสอนโดยนําบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับ
ชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรใชกับกลุมทดลอง และ
ดําเนินการสอนดวยวิธีแบบปกติกับกลุมควบคุม 

6.3.3 ดําเนินการทดสอบความรูของผูเรียน กอนและ
หลังการเรียนการสอนดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิต
การเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น ไปวิเคราะหหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดสอบสถิติคาที (t-test) 

สวนของหวัเร่ือง

รูปภาพประกอบ

สวนของเน้ือหาการอธิบายประกอบ

กลบัเมนูหลกั ออกจากโปรแกรม
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6.3.4 สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและเขียน
รายงาน 

7. ผลของการวิจัย 

7.1 ผลการสรางบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการ
เรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร 

โดยประกอบดวย แผงสาธิตแสดงอุปกรณคอมพิวเตอร 
และบทเรียนมัลติมีเดีย ประกอบไปดวยเน้ือหา 3 บทเรียน 
สรางโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน้ือหา เสียง
ประกอบ วิดีโอ และแบบทดสอบ จํานวน 60 ขอ ซึ่งลักษณะ
ของชุดสาธิต มีดังน้ี 

 
ภาพที่ 2  ชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพวิเตอร 

 
ภาพที่ 3  หนาจอหลกัของบทเรียนมัลติมีเดยี 

 
ภาพท่ี 4  สถานการณจําลองอาการเสียเบ้ืองตนของเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
ภาพที่ 5  การประกอบและติดตั้งอุปกรณ 

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับ
ชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร  

การวิเคราะหหาประสิทธิภาพมีคาเทากับ 85.67/82.16 ซึ่ง
พบวารอยละของคาเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน 
(E1) มีคาเทากับ 85.67 และรอยละของคาเฉล่ียของคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) มีคาเทากับ 82.16  แสดงวา
ประสิทธิภาพของชุดสาธิต (E1/E2) อยูในเกณฑที่ ต้ังไวคือ 
80/80 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

คาเฉล่ีย
รวม 

ประสิทธิภาพ

แบบฝกหัด 60 38.55 771 85.67 

แบบทดสอบ
30 24.65 493 82.16 

 

7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมที่เรียนโดยบทเรียน
มัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร
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 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนของกลุมที่เรียนโดยบทเรียนมัลติมีเดีย สูงกวา กลุมที่
เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ไดผลดังตาราง
ที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

8. บทสรุป 

การนําบทเรียนมัลติมี เ ดียรวมกับชุดสาธิตการเรียนรู
อุปกรณคอมพิวเตอร มีขอดีคือ ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจตอ
เน้ือหาการเรียนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งผูเรียนไดเรียนรูจาก
บทเรียนมัลติมีเดีย ทําใหนักศึกษามีความชัดเจนในการเรียน ไม
มีความสับสนในขณะปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานไดดวย
ความมั่นใจ และต้ังใจในปฏิบัติงาน ซึ่งผูสอนจะตองเขาใจ
เน้ือหาที่จะทําการสอนเปนอยางดีกอนที่จะสอนตองอธิบาย
อุปกรณทุกชนิดพรอมวิธีการใชอุปกรณใหแกผูเรียนกอนเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณและอันตรายตอ
ผูเรียนตอไป 

9. การนําไปใชประโยชน 
ภายหลังจากการวิจัยไดนําบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุด

สาธิตการเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น ไปใชในการ
ใหบริการวิชาการแกโรงเรียน พบวาคาเฉลี่ยของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับชุดสาธิต
การเรียนรูอุปกรณคอมพิวเตอร มีคามากกวาคาเฉล่ียของ
คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรม 

คะแนน จํานวน คะแนนเต็ม X  S.D t 

ทดสอบกอนเรียน 25 30 11.84 3.09 14.93* 

ทดสอบกอนเรียน 25 30 24.36 1.93 

    *p < 0.01 , df = 24, t  = 2.492 

 
ภาพที่ 6  ผลการนาํบทเรียนมัลติมีเดียรวมกบัชุดสาธิตไปใช

ประโยชนรวมกบัการบริการวชิาการ 
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Techniques to get the job done.” Pearson Education.2006. 

[7] อนันต ยิ้มพราย. "การสรางชุดสาธิตระบบปองกันเบรกล็อคแบบ
มีปฎิสัมพันธกับคอมพิวเตอร." กรุงเทพ. 2552. 

กลุม N X  S.D t 

กลุมทดลอง 20 13.65 1.60 4.67* 

กลุมควบคุม 20 9.50 2.85  

*p < 0.01 , df =19, t  = 2.861
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนแบบเบ้ืองตนสําหรับปรับพ้ืนฐานความรูใน

วิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมผูเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน กลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1)
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเน้ือหา 6 เรื่อง แบบทดสอบกอนเรียน ทายบทเรียน และหลังเรียน โดยทํางานบนระบบจัดการเรียน
การสอน มูเด้ิล 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 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน 
สําหรับปรับพ้ืนฐานความรูในวิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 

Development of Web-Based Instruction of Introduction to Drawing for 
Prerequisite Subject of Computer-aided Design and Manufacturing Class 
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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

1. บทนํา 
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดเปด
สอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ.2554) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
[1] โดยคุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขาศึกษาตอจะตองมีวุฒิ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ [2] จาก
การศึกษาขอมูลในปการศึกษา 2549-2553 พบวานักศึกษาที่เขา
ศึกษาตอน้ันมาจากหลากหลายสาขาวิชาจึงมีความแตกตางใน
ดานความรูพ้ืนฐานทางการเรียน ซึ่งความแตกตางน้ีสงผลตอ
การเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการ
ผลิต โดยผูวิจัยไดนําผลการเรียนของผูเรียนในรายวิชาน้ีจํานวน 
296 คน ต้ังแตปการศึกษา 2549-2553 พบวามีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาใน
ประเภทวิชาประเภทวิชาอุตสาหกรรม   และประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ พบวานักศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีผล
การเรียนเฉล่ียอยูในระดับ 2.97 ซึ่งสูงกวานักศึกษาที่อยูในกลุม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับ 2.55 ผูวิจัยจึง
วิเคราะหหาสาเหตุของความแตกตางระหวางผลการเรียนของ
นักศึกษาทั้ ง  2  กลุ มพบว า  ผู เ รี ยนในกลุ มประ เภทวิชา
บริหารธุรกิจขาดความรูพ้ืนฐานทางดานการเขียนแบบ ซึ่งเปน
สิ่งที่มีความจําเปนอยางมากตอการเรียนภาคปฏิบัติ ในรายวิชา
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต ดังน้ันหาก
ผูเรียนในกลุมประเภทบริหารธุรกิจไดรับความรูเพ่ิมเติมเรื่อง
การเขียนแบบกอนการเรียนในวิชาน้ี จะชวยใหผูเรียนสามารถ
มีผลการเรียนที่ดีขึ้นได แตเน่ืองจากการเรียนในช้ันเรียนมี
ขอจํากัดดานเวลา ครูผูสอนจึงไมสามารถจัดการสอนเพ่ือปรับ

พ้ืนฐานใหแกนักศึกษาได เพราะฉะนั้นการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับปรับพ้ืนฐานความรู โดยการนํา
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร และอินเทอรเน็ตเขามาสนับสนุน
อาจเปนทางออกที่ดีได  

บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดทั้งการเรียนการ
สอนและการฝกอบรม ไมวาจะเปนการใชเพ่ือสอนแทนผูสอน
ทั้งในและนอกช้ันเรียน หรือสอนทบทวนเน้ือหาเดิมที่ศึกษา
ผานไปแลว รวมท้ังใชสําหรับสอนเสริมในกรณีที่ผูเรียนศึกษา
ไมทันเพ่ือนหรือไมเขาใจ ใชเพ่ือการศึกษาทางไกล เชนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียวสื่อสาร เพ่ือใชในมหาวิทยาลัยเปด 
และใชในระบบมหาวิทยาลัยเสมือน ใชกับเน้ือหาที่ยุงยากหรือ
ซับซอน โดยไมสามารถศึกษาไดจากของจริง หรือตองอาศัย
การจินตนาการ ยากเกินจะเขาใจไดงาย ใชกับเน้ือหาสาระที่
ตองการแสดงใหเห็นลําดับขั้นการเปล่ียนแปลงท่ีละขั้น โดย
การจําลองเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนมากข้ึน และเพ่ือใหเกิดการแสวงหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมๆ โดยการประยุกตใช
รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยใหเกิดการพัฒนาในมุมมอง
ที่แตกตางออกไป [3] 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียน
แบบเบื้องตน สําหรับปรับพื้นฐานความรูในวิชาคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบและการผลิต 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องการเขียนแบบเบื้องตนที่พัฒนาขึ้น 
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2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้น 

2.4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

2.5 เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

3.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 นันทกรณ  [4] ไดทําการวิจัย เรื่องการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียนแบบกอสรางระบบ 3 มิติ
ดวยคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกวิชาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร พบวา 1) คะแนนเฉล่ียของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีคาเฉล่ียรอยละ 80.11 2) ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.11/82.66 หรือมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของ
ผูเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 

ทวีป [5] ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะการ
เขียนเสนในงานเขียนแบบ ของนักศึกษาช้ันปที่ ศป.บ.อศ.(4ป) 
1 ในรายวิชาหลักการเขียนแบบเบ้ืองตน หลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร พบวานักศึกษาท่ีไดศึกษา และทําแบบฝกทักษะการ
เขียนเสนในงานเขียนแบบ มีความสามารถในการเขียนเสนใน
งานเขียนแบบสูงกวากอนทําแบบฝกทักษะการเขียนเสนในงาน
เขียนแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติที่ดี
ตอแบบฝกทักษะการเขียนเสนในงานเขียนแบบคาเฉล่ียที่ 4.60 
ซึ่งอยูในระดับเห็นดวยมาก และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ี 
0.23 ที่แสดงวามีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ยรรยงค  [6] ไดทํ าการ วิจั ย เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวนสอนระบบมัลติมีเดียวิชาเขียนแบบกอสราง
เ รื่ อ ง โครงสร า งห ลั งคาไมสํ าหรั บ นัก เ รี ยนระ ดับ ช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนระบบมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ
เทากับ 83.11/81.42 ผานตามเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไวคือ 80/80  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
เจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย  หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือบทเรียนสําเร็จรูปที่

ประกอบดวยขอความภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการ
ปฏิสัมพันธ ซึ่งผสมผสานกัน โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายท่ีถูกจัดไวอยางเปนระบบและมีแบบแผน โดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอและจัดการเพ่ือใหผูเรียนได
มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนน้ัน ๆ ตามความสามารถของ
ตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะหรือประสบการณดาน
การใชคอมพิวเตอรมากอนก็สามารถเรียนรูได[3] สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นเมื่อเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนผลสรุปจากการวิจัยเก่ียวกับการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียน
การสอนแบบปกติหรือเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
เวลาที่ใชในการเรียนการสอนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่เกง จะไมเสียเวลา
คอยเพ่ือนรวมช้ัน ความสนใจของผูเรียนสูงขึ้น เมื่อเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยเฉพาะผู เรียนที่ เรียน
คอนขางชา จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีการเรียนการ
สอนแบบปกติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนําเสนอเน้ือหา
ไดรวดเร็ว ฉับไว การยอนกลับหรือการขามบทเรียนไปยัง
เน้ือหาถัดไปสามารถทําไดงายและสะดวก และไมมีขอจํากัด
เวลา และสถานที่ 

3.3 ทฤษฎีมัลติมีเดีย 
มัลติมีเดีย หมายถึง สื่อหลายอยางที่ใชเปนชองทางในการ

ติดตอสื่อสารระหวางบทเรียนกับผูเรียน โดยปจจุบันจะมุงเนน
ไปที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอรและระบบงานนําเสนอเปนหลัก 
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โดย การใชคอมพิวเตอรที่มีความสามารถทางดานมัลติมีเดีย 
นําเสนอผลงานหรือจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอน สวนมาก
จะอยูในรูปแบบของ ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และ
วิดีโอประกอบเสียง  ในการนํา เสนองานหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร [3] มัลติมีเดียมีขอดีในการเรงเราความสนใจ ลด
ความเบ่ือหนายที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน ทําใหการเรียนการสอนมี
ชีวิตชีวามากขึ้น และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
การใชงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียใน
ปจจุบัน  มีความตองการสูงขึ้นเน่ืองจากกระบวนการจัด
การศึกษาในปจจุบัน มุงเนนการจัดการศึกษาทางไกลมากขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง และผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา 

4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรคือ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรชวยใน
การออกแบบและการผลิต ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 
จํานวน 36 คน โดยกลุมตัวอยาง คือ ประชากรท้ังหมด 

4.2 รูปแบบการทดลอง 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ใชแบบแผนการทดลอง

แบบกลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง เริ่มจากการใหผูเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียนจากน้ันจึงทําการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน เมื่อผูเรียนได
เรียนครบทุกบทเรียนตามโครงสรางกิจกรรมการเรียนที่วางไว
แลว ผูเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งจึงจะถือวา
กระบวนการเรียนเสร็จสิ้น 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

4.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการเขียน
แบบเบื้องตน 

4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียน 

 

4.4 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
การทดลองดําเนินการในภาคเรียนที่ 1    ปการศึกษา 2556 

มีระยะเวลาทดลอง จํานวน 2 สัปดาห 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

5.1 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการเขียน
แบบเบ้ืองตน 

5.1.1 วิเคราะหเน้ือหาที่เปนความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอ
การเรียนในวิชาคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 
จากน้ันนําหัวขอที่ ไดใหอาจารยผูสอนตรวจสอบความ
ครบถวนโดยสรุปได 6 เรื่องดังน้ี 

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 ออกแบบโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน และขั้นตอนการเรียนดวยบทเรียนสรุปได ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 : ข้ันตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เขาสูบทเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน 

วัตถุประสงคบทท่ี 1 วัตถุประสงคบทท่ี 5 บทท่ี 6 ส่ือ VDO ... 

เนื้อหาบทที่ 1 เนื้อหาบทที ่5 ... 

แบบฝกหัดบทท่ี 1 แบบฝกหัดบทท่ี 5 ... 

จบบทเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการ
เขียนแบบเบื้องตน ตามโครงสรางของบทเรียนที่ไดออกแบบ
ไว ดวยโปรแกรม Photoshop, Macromedia Flash, Camtasia 
Studio จากนั้นนําบทเรียนไปติดต้ังไวบนเครื่องแมขาย และ
ทดสอบการทํางานเพ่ือหาขอบกพรอง และดําเนินการแกไข 

5.1.4 ทดสอบบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญดานการเขียน
แบบ  จํานวน  5 ทาน  และดานเทคนิคการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 ทาน ผลจากการประเมินพบวา
บทเรี ยนมีประสิทธิภาพดีทั้ ง  2  ด าน  แสดงว าบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน สามารถ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวได 

5.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
5.2.1 ออกขอสอบตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

จํานวน 73 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
5.2.2 นําขอสอบที่ไดไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ทํา

การประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงค 
(IOC) 

5.2.3 คัดเลือกขอสอบที่ผานการประเมิน(IOC > 0.5)
จํานวน 40 ขอ เพ่ือจัดทําเปนแบบทดสอบกอนเรียน ทาย
บทเรียน และหลังเรียน 

5.3 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
5.3.1 ผู วิจัยศึกษาลักษณะของแบบสอบถาม  และ

รายการคําถามท่ีเก่ียวของโดยอางอิงจากงานวิจัยของ ไชยา [7] 
โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ 
จํานวน 5 ดาน 23 ขอ สอบถามความพึงพอใจของผูเรียนหลัง
การใชบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตแลว 

5.3.2 คัดเลือกขอคําถามที่เก่ียวของ หลังจากน้ันนํามา
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบทเรียนและระดับของผูเรียน 

5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางขึ้นจะเปน
ลักษณะมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ โดยมีระดับความพึง
พอใจต้ังแต นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

5.3.4 จัดพิมพเปนเอกสารเพ่ือนําไปใชหลังการเรียน
เสร็จสิ้น 

6. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการวิจัยไดผลดังน้ี 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ
เขียนแบบเบื้องตน ดังภาพที่ 2 และ 3  

 

 
 

ภาพที่ 2 : วิดีโอสอนการใชงานโปรแกรม AutoCAD 
 

ภาพที่ 2 เปนวิดีโอสอนการใชงานโปรแกรม AutoCAD ใน
การเขียนแบบ ที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Camtasia Studio 

 

 
ภาพที่ 3 : ตัวอยางการนําเสนอเนือ้หาบทเรียน 

 
ภาพท่ี 3 การนําเสนอเน้ือหาในบทเรียนจะเนนการนําเสนอ

ดวยภาพพรอมคําบรรยายโดยผูเรียนสามารถควบคุมการเรียน
ไดดวยตนเอง 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่องการเขียนแบบเบื้องตน กระทําโดยนําผลคะแนนเฉล่ีย
การทําแบบทดสอบทายบทเรียน (E1) และแบบทดสอบหลัง
เรียน (E2) ของผูเรียนมาวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพตามสูตร 
80/80 พบวามีคาเทากับ 81.62/86.28 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 : การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
เน้ือหาบทเรียน E1 E2 

บทที่ 1 77.93 

86.28 
บทที่ 2 81.38 
บทที่ 3 67.12 
บทที่ 4 87.39 
บทที่ 5 87.53 
เฉล่ีย 81.62 86.28 

 

6.3 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน กระทํา
โดยนําผลคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนมา
เปรียบเทียบกับคะแนนแบบทดสอบหลัง โดยการทดสอบคาที 
(t-test) ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดผลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน 

คะแนน 
จํานวนผูเรียน 

(N) 
คาเฉล่ีย 

(40 คะแนน) 
t 

คํานวณ 
t  

ตาราง 

กอนเรียน 36 18.62 
18.79* 1.69 

หลังเรียน 36 34.51 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df =35   
 

จากตารางพบวาคา t ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคา t ในตาราง
ซึ่งสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนประเภท
วิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กระทําโดยนํา
ผลคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยการ
ทดสอบคา (Z) ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดผลดังตาราง
ที่ 3 
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ประเภทวิชา 
จํานวน 

(N) 

คาเฉล่ีย 

(40 
คะแนน) 

 
S.D. 

Z

คํานวณ 
Z 

ตาราง 

อุตสาหกรรม 12 36.41 2.87 
1.334* 1.960 

บริหารธุรกิจ 24 35 3.24 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df =34   

จากตารางที่ 3 พบวาคา Z ที่คํานวณไดมีคานอยกวาคา Z ใน
ตาราง ซึ่งสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท้ัง 2 
กลุมไมแตกตางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียน 
ผลการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน 

นํามาวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะหความพงึพอใจของผูเรียน 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. ดานเน้ือหา และการดําเนินเร่ือง  3.95 0.72 มาก 
2. ดานภาพ ภาษา และเสียง 3.99 0.71 มาก 
3. ดานตัวอักษร และสี 4.10 0.72 มาก 
4. ดานแบบทดสอบ 4.16 0.74 มาก 
5. ดานการจัดการบทเรียน 4.11 0.68 มาก 

ผลรวมการประเมินความพึงพอใจ 4.06 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอยู
ในระดับมาก คือมีคาเฉล่ีย (    )โดยรวมเทากับ 4.06 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.71  

7. สรุปผล 

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเน้ือหา 6 เรื่อง แบบทดสอบกอน
เรียน ทายบทเรียน และหลังเรียน โดยทํางานบนระบบจัดการ
เรียนการสอน มูเด้ิล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
หลังจากไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการ
เขียนแบบเบื้องตน  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เ รี ยนของ ผู เ รี ยนกลุ มประ เภทวิชา
อุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มีผลไมแตกตาง
กัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดานการเขียนแบบเบื้องตนเพ่ิมขึ้น จะ
สงผลใหการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและการผลิต ปฏิบัติไดรวดเร็วขึ้น และบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.62/82.68 แสดงวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชในการสอน ปรับ
พ้ืนฐานได รวมทั้งผู เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบเบื้องตน อยู

X

X
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ในระดับมาก สรุปไดวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช
รวมกับการสอนไดดี 

8. ขอเสนอแนะ 
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนแบบ

เบื้องตนที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับพื้นฐานความรูของ
ผูเรียน ใหมีความพรอมกอนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรชวย
ในการออกแบบและการผลิต  ดังน้ันถาบทเรียนสามารถ
วิเคราะหความสามารถของผูเรียนแตละคน และจัดเน้ือหา
ใหแกผูเรียนไดตรงกับสวนที่ผูเรียนขาดจะเปนการสนับสนุน
การเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคลไดดียิ่งขึ้น 

9. เอกสารอางอิง 
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[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 

[3]  มนตชัย เทียนทอง การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
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เหนือ,2554 

[4]  นันทกรณ ภูสมยา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการ
เขียนแบบกอสรางระบบ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา
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หลักการเขียนแบบเบื้องตน หลักสูตรออกแบบส่ือสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายับ เชียงใหม,2553 
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ระบบมัลติมีเดียวิชาเขียนแบบกอสรางเร่ืองโครงสรางหลังคาไม 
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บทคัดยอ 
โครงงานภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship” เพ่ือนําเสนอการดําเนินชีวิตของเพศที่สามในปจจุบัน เปนเรื่องเก่ียวกับความรัก

ของเพศที่สามที่มีความรักตอเพื่อนเพศชายของตน ซึ่งถือเปนอุปสรรคในการที่จะสารภาพรัก อาจทําใหสถานะของความเปนเพ่ือน

จะเปล่ียนแปลงไป โดยมีขั้นตอนในการผลิต 3 ขั้นตอน 1- ขั้นกอนการผลิต เปนการสรางบทภาพยนตร Storyboard 2- ขั้นการผลิต 
ถายทําตามภาพยนตร 3- ขั้นหลังการผลิต นํามาลําดับภาพ เสียง เทคนิคพิเศษตางๆ มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตและประเมินคุณภาพของ
ภาพยนตรสั้นโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.73 อยูในเกณฑดี และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นการยอมรับของ
สังคมเก่ียวกับเพศที่สาม โดยเปรียบเทียบเพศชายและเพศหญิงในชวงอายุ 18-22 ป หลังจากที่ไดรับชมภาพยนตรสั้นดังกลาว จํานวน 
172 คน แบงเปนเพศชาย 86 คนและเพศหญิง 86 คน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 อยูในเกณฑดี อีกทั้งยังพบวากลุมตัวอยางเพศหญิงมีการ
ยอมรับเก่ียวกับเพศที่สามจํานวนรอยละ 39 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมากกวาเพศชาย รอยละ 33 อยูในระดับมาก ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

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 

การศึกษาการยอมรบัเพศท่ีสามโดยภาพยนตรสั้น เรื่อง “Relationship”  
A Study on the Acceptance of the Third Gender through Short Film Entitled 

“Relationship” 

วัยวัฒน   สายทุม1,  ธีระพงศ    คําภา2,  พัทธธิดา   ศักดิ์พิบูลรัตน3   และสุนทรียา    ละอองเภา4 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

waiyawat.sai@kmutt.ac.th1 
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1. บทนํา 
ในอดีตมีเพียงสองเพศคือ เพศชาย และเพศหญิง แตใน

ปจจุบันไดวาปรากฏวามีเพศทางเลือกถือกําเนิดขึ้นมา ซึ่งคําวา 
“เพศทางเลือก” น้ีหมายความถึง เพศที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผูที่
ตองการเลือกเองวาตนตองการเปนเพศใดหรือที่คนในสังคม
เรียกวา “เพศที่สาม” หมายถึงกลุมคนที่มีความพึงพอใจหรือ
ความรักใครกับเพศเดียวกัน ในปจจุบันเพศที่สามไดรับการ
ยอมรับมากขึ้นเน่ืองมาจากความสามารถของเพศที่สามที่โดด
เดนเปนสาเหตุหน่ึง อันมีความสามารถทํางานไดอยางกับคน
ปกติ หรือดีกวาในบางสายงาน ไดรับการยอมรับใหแสดงออก
ในสังคมไทยเห็นไดจากการออกตามสื่อตางๆ  รายการ
โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ 

สมัยกอน คนทั่วไปในสังคมมักมองคนกลุมน้ีวาเปนพวก
ผิดปกติทางเพศทําใหคนกลุมน้ีไมเปนที่ยอมรับในสังคม 
อาจจะเปนการปกปดทางสังคมหรือการที่ครอบครัวไมยอมรับ 
ดวยเหตุผลที่ไมสามารถเปดเผยออกมาไดจึงทําใหบางครั้งการ
ที่เพศที่สามไดมีความรูสึกรักกับใครสักคนแตทําไดเพียงเก็บ
ซอนไว 

ปจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกได เขามามีบทบาทและมี
อิทธิพลตอวัฒนธรรมทางสังคมของไทยมากขึ้น เน่ืองมาจาก
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่กาวหนา รวดเร็ว สงผลทําใหวัยรุน
มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ และดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรม
ตะวันตก ซึ่งวัฒนธรรมบางอยางกอใหเกิดปญหาทางสังคม
มากมาย โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม [1] 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงงานจึงมีวัตถุประสงคที่จะทํา
ภาพยนตรสั้นขึ้นมา เพ่ือนําเสนอการเรื่องราวเก่ียวกับความรัก
ของเพศที่สามท่ีมีความรักตอเพ่ือนชายของตน ที่มักจะไม
สมหวังเพราะเหตุผลหลายประการ ทั้งๆ ที่ในความท่ีเราเปนคน 
มีความรูสึก มีความรักไดไมตางกันกับชายกับหญิงแมแตจะ
เปนเพศที่สามก็ตามที ทั้งน้ีภาพยนตสั้นเปนไปเพ่ือนําเสนอถึง
สิทธิเสรีภาพทางจิตใจของคนกลุมหน่ึง ที่โดยความเปนจริง
แลว ไมวาจะเปนเพศชาย เพศหญิง หรือเพศที่สามน้ัน ตางก็
สามารถเลือกแนวทางที่ตนตองการไดไมตางกัน เพราะทุกคนมี
สิทธิที่จะเลือกการแสดงตัวตนในแบบที่ตนตองการ แตครั้น
สังคมจะยอมรับหรือไม พวกเขาไมสามารถกําหนดได และ

ดวยเนื่องจากวา สื่อประเภทภาพยนตน้ัน สามารถเขาถึงกลุม
ผูชมไดอยางกวางขวาง นําเสนอมุมมองตางๆ ไดโดยใชเทคนิค
การถายทําหลากหลายเพื่อสื่อสารทางตรงเขากับผูรับชม ซึ่งจะ
มีผลตอการรับรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูจัดทําโครงงาน
ไดนําเอาภาพยนตสั้นดังกลาวมาเปนเครื่องมือในการศึกษาการ
ยอมรับเพศที่สามโดยเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิง 
ในช่ือเรื่อง “Relationship” 

2. วัตถุประสงคการทําวิจัย 

1). เพ่ือผลิตภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship” 
2 ) .  เ พ่ื อประ เ มิ นคุณภ าพของภ าพยนตร สั้ น เ รื่ อ ง 

“Relationship” โดยผูเช่ียวชาญ 
3). เพ่ือประเมินความพึงพอใจของภาพยนตรสั้นเรื่อง 

“Relationship” โดยกลุมตัวอยาง 
4). เพ่ือประเมินการยอมรับเพศที่สามโดยเปรียบเทียบเพศ

ชายและ เพศหญิ ง  เ มื่ อ รั บชมสื่ อภ าพยนตร สั้ น  เ รื่ อ ง 
“Relationship” 

3. สมมุติฐานของงานวิจัย 

กลุมตัวอยางอายุ 18-22 ป ของเพศหญิงมีการยอมรับ
เก่ียวกับเพศที่สามไดมากกวาเพศชาย 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.1 ผูเชี่ยวชาญ 
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน โดยแตละคนมีความเช่ียวชาญในดาน

ตางๆ ดังน้ี ดานบทภาพยนตร ดานการถายทําภาพยนตร และ 
ดานการตัดตอลําดับภาพ โดยพิจารณาจากผลงานที่ไดรับการ
ยอมรับวาเปนผลงานที่มีคุณภาพ 

4.2 กลุมตัวอยาง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ประยุกต  - มัลติมี เ ดีย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
จํานวน 172 คน แบงเปนชาย 86 คน และหญิง 86 คน โดยใช
การสุมอยางงาย เน่ืองดวยประชากรท่ีกําหนดมาน้ี อยูในชวงวัย
ที่กําลังรับสิ่งใหมๆ เขามา และทําการปรับตัวเพ่ือเขาหาสังคม 
จึงเปนสิ่งที่นาสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงความคิดที่มีตองานวิจัย 
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5. กระบวนการในการผลิตภาพยนตรสั้น 
5.1 ทฤษฎี 

5.1.1 สิทธิมนุษยชน (Human Right) [2] ความเทา
เทียมกันทางเพศหมายถึงชายและหญิงมีสิทธิและหนาที่
เหมือนกัน มีโอกาสในสังคมเทากัน หากเรื่องเพศเปนสิ่งปดก้ัน
เราจากการไดเห็นขอดีและขอเสียของบุคคล สิ่งเหลาน้ีอาจ
นําไปสูการกีดกันและโอกาสท่ีจํากัดของแตละบุคคล 

5.1.2 เพศที่สาม [3] ปกติมนุษยมี 2 เพศคือ เพศชาย 
และเพศหญิงโดยท่ีใชอวัยวะเพศที่ถือกําเนิดขึ้นมาเปนเกณฑใน
การแบงแยก แตในปจจุบันน้ีไดปรากฏวามีเพศทางเลือกถือ
กําเนิดขึ้นมา ซึ่งคําวา “เพศทางเลือก” น้ีหมายความถึง เพศที่ถูก
กําหนดขึ้นโดยผูที่ตองการเลือกเพศดวยตนเองหรือเรียกวา 
“เพศที่สาม” หรือ “กลุมรักรวมเพศ” คนทั่วไปในสังคมมองคน
กลุมน้ีเปนพวกผิดปกติทางเพศ  ทําใหคนกลุมน้ีไม เปนที่
ยอมรับในสังคม 

5.1.3 การถายภาพ [4] เปนการถายทอดจินตนาการ
สรางขึ้นเปนภาพ ไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง โดยสื่อ
ความหมายทั้งมุมมองเชิงบวกและเชิงลบ สามารถแสดงใหผู
รับชมเขาใจสิ่งที่สื่อความหมายออกมาจากภาพไดอยางชัดเจน 
โดยตัดตอลําดับภาพจนเปนเรื่องเลา 

5.1.4 การลําดับภาพ (Editing) [5] การนําเอาภาพและ
เสียงตางๆ มาเช่ือมโยงเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดลําดับของการเลา
เรื่องราวที่สมบูรณ  มักจะตัดตอและลําดับภาพตามที่บท
ภาพยนตรระบุไวเปนหลัก โดยคํานึงถึงโครงสรางเรื่อง ลําดับ
เรื่อง จังหวะ และอารมณของภาพยนตร อันมีผลตอความรูสึก
ของผูชมที่แตกตางกัน 

5.2 ขั้นตอนกอนการผลิต : วิเคราะหเน้ือหา 
5.2.1 แนวความคิด เพ่ือนําไปทดสอบเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับของการมีตัวตนของเพศที่สาม
ในสังคม โดยนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับความรัก ความรูสึกของ
เพศที่สาม อันมีสิทธิมนุษยชนเทียบเทากับมนุษยโดยทั่วไป 
และประเด็นสําคัญที่ตองการสื่อสารคือสวนที่เราไมสามารถ
ปฎิเสธไดวามีกลุมคนเพศที่สามอยูปะปนกับเพศชายและเพศ
หญิงโดยทั่วไป ดังน้ันการยอมรับในสิทธิความเปนมนุษย [2] 
จึงเปนสวนที่สําคัญที่จะทําใหสังคมมีความสงบสุข 

5.2.2 เน้ือเรื่อง เรื่องราวของปาลม นักเรียนชายวัยรุน
ที่เปนเพศท่ีสามไดมีความรูสึกดีๆ ที่มากกวาเพ่ือนใหกับ “เก็ท” 
ชายหนุมธรรมดา และความรักของเพศที่สามที่มักจะไมสมหวัง
เพราะเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจจะทําใหผูชมภาพยนตรอาจ
มีมมุมองตอเพศที่สามแตกตางออกไป 

5.2.3 ขอบเขตวัตถุประสงคของโครงงานกําหนดบท
ภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship” ใหมีระยะเวลาในการ
นําเสนอประมาณ 20 นาที โดยคํานึงถึงรูปแบบใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของโครงงาน กลุมเปาหมาย และแนวคิดของเน้ือ
เรื่องเปนหลัก รวบรวมทั้งหมดทําเปน Story Board เพ่ือ
นําไปใชในการดําเนินการผลิตตอไป 

5.3 ขั้นตอนการผลิต : ถายทํา 
5.3.1 คัดเลือกนักแสดงในบทตางๆ  ออกสํารวจ

สถานท่ีสําหรับการถายทํา จากน้ันจึงเริ่มการถายทําตามบทท่ีได
กําหนดไว โดยใชกลองที่มีความละเอียดสูง เพ่ือคุณภาพที่ดี
ของผลงาน 

5.4 ขั้นตอนหลังการผลิต : การตัดตอ 
5.4.1 คัดเลือกวีดีโอที่ไดจากการถายทําทั้งหมด และ

เลือกเสียงประกอบดนตรี  เสียง เอฟเฟกซ เ พ่ือใชในบท
ภาพยนตรสั้น 

5.4.2 รวบรวมไฟลวีดีโอที่ไดรับการคัดเลือกมาทํา
การรวมไฟล และทําการใสเสียงประกอบที่ เหมาะสมและ
กระตุนอารมณผูชม เพ่ือที่จะสื่อใหภาพยนตรสั้นที่ไดออกมา
น้ันสมบูรณที่สุด 

5.5 โปรแกรมที่ใช 
1) Adobe Audition ใชสําหรับเสียงประกอบ เสียงดนตรี 
2) Adobe Affect Effect เพ่ือทําการตกแตง เปลี่ยนสีเพ่ือคุม

โทน และใส Effect ตางๆ 
3) Adobe Premiere ใชในการตัดตอ รวบรวมภาพยนตรสั้น

ออกมาจนสมบูรณ 

5.6 การประเมินผล 
เมื่อภาพยนตรสั้นสั้นเสร็จสมบูรณแลวจึงนํามาทดสอบหา

คุณภาพจากผูเช่ียวชาญโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
5.6.1 ผูเช่ียวชาญทดสอบคุณภาพ 
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1) สอบถามความเห็นผูเช่ียวชาญ และแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมสําหรับนําไปประเมินตอไป โดยแบงหัวขอการ
ประเมินออกเปน 5 หัวขอใหญ ไดแก 

- ดานการนําเสนอ 
- ดานองคประกอบภาพ 
- ดานการถายทําและลําดับภาพ 
- ดานเสียง 
2) คิดผลการประเมินจากคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญใหในแบบ

ประเมินคุณภาพสําหรับผูเช่ียวชาญของภาพยนตรสั้น  
3) นํามาหาคาเฉล่ียของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ 

เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือของคะแนนนั้น โดยวัดคาดวย Likert 
Scale กําหนดระดับคุณภาพในรูปของนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 
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) ผลการประเมินคุณภาพมีคะแนนเฉล่ียรวม 3.73 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับดี ซึ่งแสดงรายละเอียดเปน
คาทั้ง 4 หัวขอดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ
คุณภาพโดยรวม 

หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย SD ระดับ 

 
1. ดานการนําเสนอ 
2. ดานองคประกอบภาพ 
3. ดานการถายทําและการลําดับ
ภาพ 
4. ดานเสียง 

 
3.71 
3.81 

 
3.67 
3.75 

 
0.64 
0.58 

 
0.58 
0.68 

ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 

Total 3.73 0.62 ดี

 
5.6.2 กลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจ 
1) กําหนดประเด็นและหัวขอตางๆ ตามท่ีออกแบบไว โดย

การศึกษาแบบประเมินจากโครงงานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบและสรางแบบประเมิน 
โดยนําตารางเขามาประกอบเพ่ือความสะดวก โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 10 หัวขอ ไดแก 

- เน้ือเรื่องมีความนาสนใจ ชวนใหติดตาม 
- การนําเสนอเรื่องราวมีความตอเนื่อง 
- ภาพยนตรสั้นมีความยาวที่เหมาะสม 
- ความเหมาะสมของมุมกลอง 
- ความเหมาะสมของโทนสีที่ใช 
- การขึ้นตัวอักษรและภาพกราฟกชวยสงเสริมงาน 
- มีการใชเทคนิคการตัดตอที่เหมาะสม 
- มีการเรียงลําดับภาพและเรื่องที่ชัดเจน 
- ระดับความดังของเสียงมีความเหมาะสม 
- เสียงประกอบที่ใชมีความสอดคลองกับภาพและเน้ือเรื่อง 
2) นํามาหาคาเฉล่ียของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ โดย

วัดคาดวย Likert Scale กําหนดระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
รูปของนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 4.50-5.00 มากท่ีสุด, 3.50-4.49 
มาก, 2.50-3.49 ปานกลาง, 1.50-2.49 นอย, 1.00-1.49 นอยมาก 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.08 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.75 อยู ในระดับมาก  ซึ่งแสดง
รายละเอียดเปนคาทั้ง 10 หัวขอ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ระดับความพึงพอใจ 

หัวขอในการประเมิน คาเฉลี่ย SD ระดับ 

1 . เนื้อเร่ืองมีความนาสนใจ ชวน
ใหติดตาม 
  2. การนําเสนอเร่ืองราวมีความ
ตอเนื่อง 
  3. ภาพยนตรส้ันมีความยาวที่
เหมาะสม 
  4. ความเหมาะสมของมุมกลอง 
  5. ความเหมาะสมของโทนสีที่
ใช 
  6. การข้ึนตัวอักษรและ
ภาพกราฟกชวยสงเสริมงาน 
  7. มีการใชเทคนคิการตัดตอที่
เหมาะสม 
  8. มีการเรียงลําดบัภาพและเร่ือง

 
 

4.08 
 

4.00 
 

4.08 
4.19 
4.17 

 
3.94 

 
4.07 

 
4.08 

 
 

0.66 
 

0.76 
 

0.82 
0.66 
0.78 

 
0.78 

 
0.74 

 
0.70 

 
ดี 

 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 

 
ดี 
 
ดี 
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ที่ชัดเจน 
  9. ระดบัความดังของเสียงมี
ความเหมาะสม 
10. เสียงประกอบที่ใชมีความ
สอดคลองกบัภาพและเน้ือเร่ือง 

 
3.93 

 
4.22 

0.87 
 

0.76 

ดี 
 
ดี 

Total 4.08 0.75 ดี

 
5.6.3 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดานการยอมรับเพศ

ที่สาม 
1) กําหนดประเด็นและหัวขอตางๆ ตามท่ีออกแบบไว โดย

การศึกษาแบบประเมินจากโครงงานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบและสรางแบบประเมิน 
โดยนําตารางเขามาประกอบเพ่ือความสะดวก โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 7 หัวขอ ไดแก 

- ทานยอมรับภาพยนตรที่เก่ียวกับเรื่องรักรวมเพศ 
- ทานยอมรับการอาศัยอยูรวมกันกับบุคคลที่เปนเพศท่ีสาม 
- ทานยอมรับที่จะมีเพ่ือนเปนเพศท่ีสาม 
- ทานยอมรับความสัมพันธแบบรักรวมเพศ 
- ทานยอมรับถามีการเพ่ิมจํานวนมากขึ้นของเพศท่ีสาม 
- ทานคิดวาสังคมมีการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศ 
- ทานยอมรับการใหเพศที่สามมีสิทธิเทาเทียมในสังคม 
2) นําขอมูลที่ได มาแจกแจงความถ่ีโดยแยกเพศชายและ

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 

 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 1 ดานความคิดเห็นการยอมรับเพศที่สาม กลุมตัวอยางเพศ
หญิงมีการยอมรับเพศที่สามไดมากกวาเพศชาย 

 

6. ผลการวิจัย 
ในการดําเนินการสรางภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship” 

โดยมีแนวคิดในการนําเสนอเน้ือเรื่อง มีกระบวนทําที่พิถีพิถัน
จนไดเปนสื่อที่มีความสวยงาม ผูชมมีความเขาใจในตัวสื่อได
งาย โดยรวมแลวตัวสื่อมีคุณภาพดีสูงกวาคาเฉล่ีย สวนการการ
ยอมรับในเพศที่สาม ผูหญิงยอมรับไดรอยละ 39 ซึ่งเปนระดับ
การยอมรับมากที่สุด สวนผูชาย มีการยอมรับแสดงเปนรอยละ 
33 อยูในระดับมาก น่ันหมายถึงผูหญิง สามารถยอมรับเพศที่
สามไดมากกวาผูชาย 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธในเร่ืองของตัวละคร 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงความรักของตัวละครที่ตางกัน 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางผลการสรางภาพยนตรส้ันเร่ือง “Relationship” 

7. สรุปผลการวิจัย 
1) จากการประเมินของผูเช่ียวชาญ มีการจัดองคประกอบ

ภาพอยางเหมาะสมทําใหสื่อภาพถึงเน้ือเรื่องที่นําเสนอน้ันมี
ความนาสนใจและตรงกับวัตถุประสงคที่ กําหนดไดอยาง
ชัดเจน องคประกอบของเสียงมีความเหมาะสมและสัมพันธกับ
เน้ือเรื่อง ซึ่งทําใหชวยสรางอารมณในการรับชมมากยิ่งขึ้น การ
ประเมิณคุณภาพพบวามีคุณภาพอยูในเกณฑดี 

2) ดานความพึงพอใจ ภาพยนตรสั้นมีเน้ือเรื่องที่มีความ
นาสนใจและนาติดตาม มีการจัดองคประกอบของมุมกลองได
ดี และเสียงประกอบมีความเหมาะสมทําใหชวยสรางอารมณ
ในการรับชม การประเมิณความพึงพอใจพบวามีคุณภาพอยูใน
เกณฑดี 

3) หลังจากไดรับชมภาพยนตรสั้นเรื่อง “Relationship” 
แลว กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นการยอมรับเพศที่สาม 
ออกมาเปนผลการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางเพศหญิงมีการ
ยอมรับเพศที่สามไดมากกวาเพศชาย ซึ่งเปนไปตามสมติฐาน
ที่ต้ังไว น้ันเปนเพราะทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม มีการ
ยอมรับ และมีความเทาเทียมกันทางเพศในปจจุบัน [12] ทั้ง
วัฒนธรรมและศาสนา อีกทั้งหลายปจจัยที่ผลักดันใหสังคม
เปลี่ยนแปลง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือศึกษา
ความเปนไปได ของกรอบแนวคิดและรูปแบบกระบวนการท่ีสรางขึ้น และเพ่ือประเมินความรวมมือในการดําเนินการวิจัยจาก
ผูบริหารสถานศึกษาหรือองคกรที่เก่ียวของ 

การดําเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาหลักแนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัย และหลักสูตรที่เก่ียวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันการ
ดําเนินการในหลายภาคสวนยังไมเปนไปตามเปาหมายและตองไดรับการพัฒนา  ซึ่งพบวาเง่ือนไขความรูเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่สงผลถึง
ความเขาใจ เขาถึงในองคประกอบตัวอื่นๆและเปนจุดเริ่มของความสามารถในการบูรณาการและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง   
ทั้งน้ีเพ่ือตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาพรอมทั้งประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย  จึงทําการวิจัยเบื้องตนจาก
กลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานท่ีมีการศึกษาระดับปวส. ถึงปริญญาตรีจํานวน 37 คน ผูบริหารองคกรที่เก่ียวของ

จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน  9 คน อาจารยผูสอนดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 13 คน และผูเช่ียวชาญที่ทํางาน

เผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 67 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย กรอบแนวคิด
และรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนฯ  รวมทั้งแบบประเมินความรูเบื้องตนในเรื่องหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแบบ
ประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิดและรูปแบบฯ ซึ่งผูวิจัยนําเสนอและเก็บขอมูลกลุมเปาหมายดวยตนเอง 

ผลจากการวิจัยพบวา ทุกกลุมตัวอยางเห็นดวยกับกรอบแนวคิดการวิจัยที่วา เง่ือนไขความรูเปนปจจัยแรกที่ตองมีการพัฒนา เพราะมีผลตอ
การเขาใจองคประกอบอื่นๆและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตองพัฒนารูปแบบการเรียนรู การวัดประเมินผลท่ีเหมาะสม คิด

เปนรอยละ100  โดยกลุมตัวอยาง กลุมที่ 1 เปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน ทําการสํารวจความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พบวามีความรูความเขาใจอยูในระดับนอยคิดเปนรอยละ 56.76  และอยูในระดับปานกลางรอยละ 43.34  กลุมที่ 2 ผูบริหารองคกรและ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความเห็นโดยรวมเปนแนวเดียวกันคิดเปนรอยละ 100  คือเห็นดวยกับกรอบแนวคิดและรูปแบบท่ีจัดสรางขึ้น พรอมทั้ง 
ยินดีอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานและมีความสนใจที่จะใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น แตใหขอแนะนําวาตัวอยางและการวัดประเมินผลเปน

เครื่องมือที่สําคัญตองพัฒนาใหเหมาะสม สวนกลุมที่ 3 ผูเช่ียวชาญมีความเห็นโดยรวมคิดเปน รอยละ 100  เห็นดวยกับกรอบแนวคิดและ
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน แตใหขอแนะนําเรื่องคําศัพทที่ใชตองเขาใจงายและใหศึกษาขอมูลการดําเนินงานท่ีผานการยอมรับในเรื่องหลักคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังเคราะหเปนรูปแบบตามทฤษฎีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในงานวิจัยจะชวยใหงานวิจัยเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรู 
แบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

A Development and Feasibility Assessment of Learning Process Model on How
to Learn Sufficiency Economy Philosophy Principles  

ภริดา  ภูศิริ1  และวรพจน  ศรีวงษคล2 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา มจพ. 
2ภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 
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กลุมที่ 4 อาจารยผูสอนหรือผูที่มีสวนเก่ียวของเห็นดวยกับกรอบแนวคิดและรูปแบบการดําเนินงานและสนใจเขารวมกระบวนการพัฒนาการ
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 

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, 

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, 

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 

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 

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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1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สังคมโลกปจจุบันกําลังเผชิญสถานการณกระแสโลกาภิวัตนมี

การเปล่ียนแปลงดานตางๆเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรง วิถีการ
ดําเนินชีวิตเปล่ียนไปจากอดีต ในการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ขอมูล ป 2555 ครัวเรือนทั่วประเทศ มีคาใชจายเฉล่ียเดือนละ 
18,766 บาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2554  (17,403 บาท) คิดเปน 7.4% โดย
คาใชจายสวนใหญรอยละ 34.1 เปนคาอาหารคาเคร่ืองด่ืม แตเปน
คาใชจายทางการศึกษาเพียงรอยละ 1.8 ซึ่งเปนตัวเลขที่นอยมากเมื่อ
เทียบกับคาใชจายสวนอื่น  ๆและปญหาหน้ีครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ขอมูลยอดคางสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภครวม
มูลคาถึง 2.9 ลานลานบาท ยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการออม
ของภาคครัวเรือน บงช้ีวา ครัวเรือนไทย 9.09 ลานครัวเรือน หรือ
ประมาณ 54% ไมมีความสามารถในการออม สะทอนภาพชัดเจนวา ภาค
ครัวเรือนอยูในภาวะชักหนาไมถึงหลัง จากขอมูลที่กลาวมาขางตนทุก
ภาคสวนที่เก่ียวของตองหันกลับมามองท่ีสาเหตุของปญหาและหาแนว
ทางแกไข พบวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งฉบับที่  
9 ,10 และ 11 ไดเนนและมีแผนใหทุกภาคสวนรวมกันนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอยางตอเน่ือง น้ันหมายถึงปรัชญาดังกลาวมีความสําคัญและมี
สวนชวยพัฒนาคนและองคกรได ถาสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
ถูกตอง ซึ่ งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระราชทานใหคนไทยใหใชเปน
หลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเกิดสมดุลในชีวิตซึ่ง
ใชไดกับทุกระดับทุกภาคสวน เปรียบเสมือนการสรางรากฐานแหง
ความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตเพ่ือความอยูรอดทามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลง[2] แตจะทําอยางไรใหคนสามารถบูรณาการหลักปรัชญา
ดังกลาวประยุกตเขากับการดําเนินกิจกรรมหรือใหคนเขาใจและนําไป
บูรณาการใชได แสดงวานักวิชาการตองดําเนินงานวิจัยตอยอดและ
สรางรูปแบบที่สามารถถายทอดและประยุกตใชไดอยางถูกตองและ
เปนที่ยอมรับ ซึ่งที่ผานมาก็ไดมีความพยายามนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขาสูระบบการศึกษา ระบบการบริหารในองคกรตาง  ๆและจาก
ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ซึ่ง

การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา “คน” ดังน้ันภาคสวนน้ีจึง
ตองเรงพัฒนา 

แตพบวาจากการดําเนินการที่ผานมา ยังไมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดยังตองไดรับการพัฒนา สวนงานวิจัยพบวาสวน
ใหญที่ผานมาเปนการศึกษาในดานสภาพปญหา  ความตองการ  ความ
พรอมในการดําเนินโครงการ ฯลฯ  แตปญหาที่สําคัญคือ ความไมเขาใจ
ในหลักปรัชญของาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถองแท  ซึ่งสงผลให
ความสามารถในการบูรณาการไปสูการถายทอดขาดคุณภาพและไมมี
มาตรฐานเทาที่ควร แสดงวาเง่ือนไขความรูเปนจุดเริ่มตนและเปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดที่สงผลไปสูองคประกอบและเง่ือนไขตัว
อื่น ใๆนการเขาถึงและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [1]  

จากงานวิจัยและจากประเด็นปญหาที่นําเสนอขางตน จึงเปน
ความจําเปนตองพัฒนากระบวนการสรางความรูความเขาใจไปพรอมกับ
การสรางภูมิคุมกันทางความคิดเพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดี น้ันหมายถึง 
รูปแบบการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ วิธีการ
ดําเนินงานและการวัดประเมินผล ตองทําอยางไรท่ีจะสงผลใหผูผานการ
เรียนมีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตคิดวิเคราะหวางแผนการ
ทํางานและดําเนินชีวิตได [4]  ซึ่งเมื่อคนรูจริง คิดวิเคราะหถูก ถือวา
เปนจุดเริ่มตนของการนําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีตามเปาหมายของหลัก
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อเห็นคุณคา ก็สงผลใหนําไปใช
เพ่ิมขึ้นแตจะเรียนรูอยางไร ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาพัฒนา
เรื่อง กระบวนการพัฒนาการเรียนรูแบบรูเรียนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผานกระบวนการระดมขอมูลและความคิดจาก
ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ ผูบริหารและอาจารยที่เก่ียวของมาสรางเน้ือหา 
รูปแบบ วิธีการดําเนินการที่เหมาะสม 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในดําเนินการวิจัย 
จากภาพที่ 1 ปญหาการบูรณาการที่ไมเปนไปตามเปาหมายเพราะ

ความรูที่ไมถองแทซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญสูความสําเร็จ ดังน้ัน
การใหความรู ผานกระบวนการที่ดีมีการวัดประเมินผลท่ีถูกตอง
เหมาะสมโดยมีทฤษฎีรองรับ จะสงผลใหคนที่ผานกระบวนการเรียนรู
ที่วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเขาใจถองแทและสามารถคิดวิเคราะหวาง

กรอบแนวคดิการ
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แผนการดําเนินกิจกรรมไดถูกตองเพ่ือนําไปใชดําเนินชีวิตตามหลัก
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียน

หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความเปนไปได ของกรอบแนวคิดและ

รูปแบบกระบวนการที่สรางขึ้น 
1.2.3. เพ่ือประเมินความรวมมือในการดําเนินการ วิจัย

จากผูบริหารสถานศึกษาหรือองคกรที่เก่ียวของ 

1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
1.3.1 ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ที่ตองบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานเห็นดวยกับกรอบแนวคิดและรูปแบบ
การวิจัยที่พัฒนาขึ้น 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 กระบวนการพัฒนาการเรียนรูแบบรูเรียนฯเปนการวิเคราะห

ขอมูลและ ปญหาของการดําเนินการที่ผานมาและประยุกตรวมกับทฤษฎี 
สรางเปนรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนฯ แนวทางการประเมินผล 
นําเสนอผูที่เก่ียวของเพ่ือหาแนวทางความรวมมือการดําเนินกิจกรรมและ
การวัดประเมินผล 

1.4.2 การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบกระบวนการเรียนรู
แบบรูเรียนฯ เปนการสัมภาษณผูที่เก่ียวของโดยคัดเลือกแบบเจาะจง จาก
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
อาจารยผูที่ทํางานดานการเรียนรูหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และผูเช่ียวชาญ 

1.4.3 การดําเนินการเก็บขอมูล ดําเนินการในชวงเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2556 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.5.1  รูปแบบ หมายถึง กระบวนหรือขั้นตอนในการ

ดําเนินการที่ผู วิจัยและคณะทํางานจัดสรางขึ้น  เ พ่ือใชใน
กระบวนการพัฒนาความรู การคิดวิเคราะหวางแผนโดยใช
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐาน 

1.5.2  การเรียนรูแบบรูเรียน หมายถึง รูปแบบการเรียนรูที่สงผล
ใหผูเรียนเขาใจ หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคที่กําหนด ที่ผูวิจัยวิเคราะหจากขอมูลตางๆวาตอง

เรียนเน้ือหาและทฤษฎีอยางไรที่ทําใหผูเรียนมีพฤติกรรมหลังการเรียน
หรืออบรมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

1.6 ประโยชนของผลการวิจัย 
1.6.1 ไดขอมูลในการพัฒนารูปแบบที่ใชในการดําเนินการ 
1.6.2 รูปแบบกระบวนพัฒนาการเรียนรู ที่สรางขึ้นสามารถ

นําไปดําเนินการพัฒนาการเรียนรูได ตามเปาหมายที่กําหนด 

2. วิธีดําเนินการวิจยั  
มีลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปน้ี 

2.1 กําหนด รูปแบบ จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวของ รวมท้ังการดําเนินการโดยจะศึกษารวมไปถึงปญหาที่ผาน
มาไดรูปแบบการดําเนินงานดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2  รูปแบบกระบวนการพัฒนาการเรียนรูแบบรูเรียนหลัก 
คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเน้ือหา สังเคราะหเปนตัวอยางกรณีศึกษาที่

ครอบคลุมหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัย
ทําการศึกษาวิเคราะหเน้ือหาสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการดําเนินการ 
รูปแบบ การวัดประเมินที่ผานมาสรุปเปนเน้ือหาสําคัญที่ตองเขาใจและ
เรียนรู และศึกษาทฤษฎีการเรียนรู การฝกอบรม สื่อที่เหมาะสมกับบริบท
การถายทอดความรูเพ่ือทําใหผูเรียนหรือผูฝกอบรมเกิดการเรียนรูตรงตาม
วัตถุประสงค พรอมทั้งสังเคราะหตัวอยางกรณีศึกษาที่เปนตนแบบในการ
คิดวิเคราะหตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู ที่เหมาะสมกับเน้ือหาที่จัดทํา
ขึ้น เพ่ือใชพัฒนากลุมตนแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาตนแบบ โดยใชกรอบเนื้อหา รูปแบบ สื่อ ตัวอยาง
กรณีศึกษาที่พัฒนาขึ้นและมีการวัดประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู นําผล ขอมูลที่ไดจากการมา
สรุปและปรับปรุงเปนหลักสูตรการอบรม 

ขั้นตอนที่ 5 ฝกอบรมนักเรียนกลุมตัวอยางผานตนแบบ 
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดําเนินการทั้งหมด สรุปรายละเอียด

นําเสนอตอสาธารณะ 
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2.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
ผูวิจัยทําการกําหนดกลุมตัวอยางจากผูปฏิบัติงาน อาจารยที่

สอนในเรื่องหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารองคกร
หรือสถานศึกษาและผูเช่ียวชาญที่เปนที่ยอมรับจํานวนทั้งสิ้น 67 
คน 

2.3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ทําการศึกษา แบบประเมินที่ผานมา และรางแบบประเมินที่

ครอบคลุมงานวิจัยที่ดําเนินการ จากน้ันใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
แลว สรุปเปนแบบประเมินที่ใชในการวิจัยเปนลักษณะตรวจสอบ
รายการและปลายเปด 

2.3.1ลักษณะแบบประเมินผูวิจัยทําการสรางแบงเปน 4 ชุด 
ดังน้ี 

ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใชกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานและประเมินความเปนไป
ไดของกรอบแนวคิดพรอมทั้งสํารวจความสนใจในการเขารวม
กระบวนการพัฒนาตามรูปแบบที่จัดสรางขึ้น 

ชุดที่ 2 เปนแบบประเมินกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย 
ใชสัมภาษณผูบริหารองคกรและผูบริหารสถานศึกษา พรอมทั้ง
สํารวจความรวมมือในการอํานวยความสะดวกและสงเจาหนาที่เขา
รวมพัฒนาตามรูปแบบที่จัดสรางขึ้น  

ชุดที่ 3 เปนแบบประเมินกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย 
ใชสัมภาษณผู เช่ียวชาญ พรอมทั้งขอคําแนะนําเพ่ือพัฒนาให
รูปแบบ วิธีการประเมิน เหมาะสมครบถวนในการตอบโจทยปญหา
ที่เปนอยู 

ชุดที่ 4 เปนแบบประเมินกรอบแนวคิดและรูปแบบการวิจัย 
ใชสัมภาษณอาจารยผูสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ตรวจสอบความเห็นและความสนใจในการเขารวมพัฒนาตาม
กระบวนการท่ีสรางขึ้น  

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนําเสนอกรอบแนวคิดและรูปแบบกับทุกกลุมดวยตนเอง 

2.4 วิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินฯ โดย

ใชสถิติรอยละและการวิเคราะหขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม
ปลายเปด ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) และ
สรุปเปนคาความถ่ี 

3. ผลการดําเนินการวิจัย 
3.1 ผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ นําเสนอในรูปตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิด
และรูปแบบฯโดยผูเช่ียวชาญ 

ขอ
ที่ ประเด็นพิจารณา 

ผลการพิจารณา 

เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
 

รอ
ยล
ะ 

1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 3 0 100
2 รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ 3 0 100
3 เปาหมายแตละข้ันตอนการดําเนนิการ 3 0 100
4 รูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึนสามารถตอบโจทย

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
3 0 100

5 วิธีการประเมินผลท่ีนาํเสนอ 3 0 100
6 รูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึนนี้เปนจดุเร่ิมตนที่ดี

ของการพัฒนาการคิดวิเคราะหฯ 
3 0 100

เฉล่ียรวม 100 
3.2 ผลการประเมินโดยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร

องคกรที่เก่ียวของ นําเสนอในรูปตารางตอไปน้ี 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเปนไปไดของกรอบแนวคิดและ

รูปแบบฯโดยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารองคกร 

ขอ
ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ผลการพิจารณา
เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
 

รอ
ยล
ะ 

1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 14 0 100
2 รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ 14 0 100
3 เปาหมายแตละข้ันตอนการดําเนนิการ 14 0 100
4 รูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึนสามารถตอบโจทย

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
14 0 100

5 รูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึนสามารถชวยบูรณา
การการดําเนนิงานปจจุบันของทานได 

14 0 100

6 ยินดีที่จะอํานวยความสะดวก เขารวม
กิจกรรมและใหเจาหนาที่เขาอบรม 

14 0 100

เฉล่ียรวม 100 
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3.3 ผลการประเมิน โดยอาจารยผูสอนสอนปรัชญาชองเศรษฐกิจ
พอเพียง นําเสนอในรูปตารางดังน้ี 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบฯโดย
อาจารย ผูสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ
ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ผลการพิจารณา

เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
 

    
   ร

อย
ละ

 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 13 0 100
2 รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ 13 0 100
3 เปาหมายแตละข้ันตอนการดําเนนิการ 13 0 100
4 รูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึนสามารถตอบโจทย

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
13 0 100

5 รูปแบบทีพ่ัฒนาข้ึนสามารถชวยบูรณา
การการดําเนนิงานปจจุบันของทานได 

13 0 100

6 การมีสวนเขารวมพัฒนาตามรูปแบบฯ 13 0 100
เฉล่ียรวม 100 

3.4 ผลการประเมินโดยเจาหนาที่ที่เก่ียวของ นําเสนอในรูปตาราง
ตอไปน้ี 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบฯโดย
เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

 

ขอ
ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ผลการพิจารณา 

เห
น

ดว
ย

ไม
เห็
น

ดว
ย 

  ร
อย
ละ

 

1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 13 0 100
2 รูปแบบกระบวนการที่นําเสนอ 13 0 100
3 ลําดบัข้ันตอนการดําเนินการ 13 0 100
4 รูปแบบกระบวนการที่พัฒนาข้ึนชวย

บูรณาการการดําเนินงานทานได 
13 0 100

5 การเขารวมพัฒนาตามรูปแบบฯ 13 0 100
เฉล่ียรวม 100 

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
งานวิจัย เรื่อง “รูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ

รูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวัตถุประสงคของ
การวิจัยเพ่ือสรางรูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบรูเรียนหลัก

คิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือศึกษาความเปนไปได 
ของกรอบแนวคิดและรูปแบบกระบวนการที่สรางขึ้น และเพื่อ
ประเมินความรวมมือในการดําเนินการวิจัยจากผูบริหาร
สถานศึกษาหรือองคกรที่เก่ียวของ 

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูบริหารฯและกลุมอาจารยฯ มีความเห็น
ดวยกับกรอบแนวคิด รูปแบบฯ ลําดับขั้นการดําเนินการ รวมถึง
เปาหมายที่นําเสนอ คิดเปนเฉล่ียรอยละ 100 และยินดีอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการหรือใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรม กลุม
ผู เช่ียวชาญมีความเห็นดวยกับกรอบแนวคิด รูปแบบฯ ขั้นการ
ดําเนินการ รวมถึงเปาหมายที่นําเสนอและวิธีการประเมินผล คิดเปน
เฉลี่ยรอยละ 100 ทั้งน้ีผลสํารวจความรูเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับผูปฏิบัติงานพบวาสวนใหญมีความรูอยูในระดับนอยถึง
ปานกลางสงผลถึงความเขาใจและการประยุกตใช ซึ่งสอดรับกับ
ขอมูลการศึกษาทั้งน้ีรอยละ100 ของเจาหนาที่  สนใจเขารวม
กิจกรรมพัฒนาตามรูปแบบที่จัดขึ้น 

ดังน้ันจึงสรุปไดว ากรอบแนวคิดและรูปแบบกระบวน
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเปนไปไดในการดําเนินการฝกประสบการณพัฒนา
ผูเขาฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย และเปนแนวทาง 
ขอมูลใหผู วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบกระบวน
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรูเรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”ตอไป 
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ตามแนวพระราชดําริ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กรณีศึกษา จ.
อุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2550. 

[4]  RICHARD M. FELDER. Understanding Student  
       Differences. Journal of Engineering Education.57-72. 2005. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งน้ีมี วัตถุประสงคเ พ่ือ  1) ศึกษาความตองการการมีสวนรวม  ของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมของสถานี

วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ FM 93.25 MHz (K-radio) 2) ประเมินความ
ตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการศึกษา โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ จํานวน 400 คน โดยสุมแบบบังเอิญ ในการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวา เพศหญิง ความตองการการมีสวนรวมของ

นักศึกษาที่มีตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio) ทั้ง 4 ดาน ไดแก ความตองการมีสวนรวมในระดับ
ผูฟง ระดับผูผลิต ระดับบริหารงาน และการมีสวนรวมตอกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานีจัดขึ้น พบวาอยูในระดับดี  

คําสําคัญ: สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา  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 

การประเมินความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียง   
เพ่ือการศึกษา 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) 

พรสวรรค   จันทะคัด 

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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1. บทนํา 
ปจจุบันการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถสื่อสาร

กันไดดวยระยะเวลาอันรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น แตถึงแม
การสื่อสารสมัยใหมจะมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและ
กาวหนาเพียงใดก็ตาม การส่ือสารสมัยเกา ก็ยังมีความจําเปน
และสําคัญอยู วิทยุเปนอีกสื่อหน่ึงที่ยังคงอยูกับสังคมไทยมา     
ชานาน ไมวาบุคคลในกลุมใดก็สามารถเขาถึงได กลาวคือ สื่อวิทยุ
เปนสื่อที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยไมแบงชนช้ัน ศาสนา 
หรือสังคม และอีกทั้งยังมีอิสระในการเลือกรับฟงดวย 

วิทยุเปนสื่อหน่ึงที่หลาย ๆ องคกรไดใหความสําคัญ ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะตนทุนในการลงทุนไมมาก การบํารุงรักษา
ตลอดจนการบริหารจัดการไมยุงยากวุนวาย การเขาถึงสื่อวิทยุ
ของประชาชนก็สามารถทําไดงาย เมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ หากมี
การลงทุนถือวาคุมคา แตการลงทุนทุกอยางก็มีความเสี่ยงอยู
ดวย ดังน้ันจึงควรมีการสํารวจความคิดเห็น ความตองการ ใน
การมีสวนรวมทั้งการรับฟงรายการของสถานีวิทยุและการมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานีวิทยุจัดขึ้น เพ่ือใหไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่ ทั้ง 2 ฝาย 

สุระชัย [1] กลาววา วิทยุชุมชนเปนสื่อที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งสําหรับการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน  เพราะ
แนวคิดสําคัญคือ การเปนสื่อกลางเช่ืองโยงความสัมพันธของ
ความเปนไปในชุมชนทองถิ่นกับความเปล่ียนแปลงของสังคม
ภายนอกชุมชนเขาดวยกัน หลักการสําคัญของวิทยุชุมชนคือ 
เปนสื่อที่ดําเนินการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และเปนของชุมชน 
อันเปนลักษณะโดดเดนแตกตางไปจากสื่อมวลชนท่ัวไป 

ดังน้ัน จําเปนตองมีการประมวลองคความรูและแนวคิดตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับหลักการวิทยุชุมชนแลวพัฒนาเปนดัชนีช้ีวัด
ความเข็มแข็งของวิทยุชุมชน อันเปนหน่ึงในทิศทางการหนุน
เสริมใหภาคประชาชน และผูเก่ียวของตามเจตนารมณของ
สังคมและรัฐธรรมนูญ 

กาญจนา [2] กลาววา สื่อวิทยุเปนสื่อที่ถูกนํามาใชเพ่ือ      
การพัฒนาชนบทมากที่สุด เน่ืองจากธรรมชาติของ สื่อที่เหมาะสม
ทางดานเทคนิค ที่สามารถสงกระจายเสียงไปไดกวางขวาง 
สวนทางดานเศรษฐกิจ เครื่องรับวิทยุมีราคาถูก พกพาไปได
สะดวก หากจะพิจารณาในดานการมีสวนรวมของประชาชน

ในดานการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมในดาน            
การผลิตรายการ สื่อวิทยุก็เปนสื่อที่เปดโอกาส ใหมีสวนรวมได
งายที่สุด ขีดจํากัดของสื่อวิทยุอาจเปนเพียงสื่อที่มีแตเสียงทําให
อัตราการรับรูและจดจําของผูฟงนอย แตที่สําคัญยิ่งกวาน้ันก็คือ
เปาหมายและนโยบายในการใชสื่อวิทยุที่เนนหนักใน ดานความ
บันเทิงมากกวาถูกใชเปนสื่อเพ่ือการพัฒนาและผลประโยชน
สวนรวม 

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี เปนภาควิชาที่อยูในสังกัด
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี           
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดรับหมอบหมายใหเปนผูทํา
หนาที่ดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียง ของมหาวิทยาลัย ที่รูจักกัน
ในนามของ K-radio ทําการกระจายสัญญาณในระบบ FM   
ชองความถ่ี 93.25 MHz สถานีวิทยุแหงน้ีไดออกอากาศมาแลว
เปนเวลากวา 5 ป มีสถานีเครือขาย 2 สถานี ไดแก R-radio FM 
106.25 MHz สถานวิทยุเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ.ปทุมธานี และสถานีวิทยุ Green 
wave Radio FM 89.0 MHz จ.สระแกว สถานีวิทยุเพ่ือการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการตอบรับจาก
ประชาชนท่ีรับฟงทั้ง 2 สถานี เปนอยางดี 

เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากสื่อที่มหาวิทยาลัยมีอยู 
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา ควรจะมีการสํารวจความตองการในการมี
สวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีวิทยุ เพราะ
นักศึกษาถือเปนกลุมประชาชนที่อยูใกลชิดกับมหาวิทยาลัย
มากที่สุด 

2.   วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับวิทยุชุมชน 
จุมพล [3] กลาววา การสื่อสารอยางมีสวนรวมไดยึดถือ

แนวคิดการสรางความเขาใจ การยอมรับ ความมีเกียรติมีศักด์ิศรี
ของประชาชน การยอมรับที่อยูบนพ้ืนฐานของความหลากหลาย 
การไมเปนเพียงหนึ่ง หรือการมีมากกวาหน่ึง Berrigan [4] 
กลาวถึงลักษณะของสื่อเพื่อชุมชน ดังน้ี 

1. สื่อชุมชนเนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับ
ประโยชนการใชงานของชุมชน 
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2. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่ทุกคนในชุมชนสามารถ
เขาถึงไดตลอดเวลา เพ่ือนําไปใชหาขาวสาร ความรูหรือเพ่ือ
ความบันเทิง 

3. สื่อชุมชนเปนสื่อที่ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในหลาย ๆ บทบาทไมวาจะเปนผูวางแผน ผูผลิต ฯลฯ 

4. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน 
ตัวตนท่ีแสดงออกไปน้ันจะตองมาจากการกําหนดของชุมชน
เอง มิใชผูอื่นมากําหนด 

5. สื่อชุมชนตองเปนเวทีแลกเปลี่ยนขาวสารและ
ทัศนะของทุกคน 

 2.2  การประเมินความตองการ 
 สุวรรณ [5] ไดสรุปความตองการเปน 2 อยาง คือ 
 1. ความตองการที่มีจุดมุงหมายในการวัดที่แนนอน 

(Objective Need) หมายถึง ความขาดแคลนหรือชองวางระหวาง
มาตรฐานท่ีปรารถนา หรือสิ่งที่ควรจะเปนกับมาตรฐานที่เปน
จริง 

 2. ความตองการท่ีแทจริง (Felt Need) หมายถึง ความ
ตองการที ่เ ก ิดการแสดงออกมาโดยกลุ มบุคคลนั ้น  ซึ ่ง
อาจจะเปนแตละบุคคล หรือการอภิปรายของกลุมอมรทิพย 
[6] ไดจําแนกความตองการออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความ
ตองการตามทัศนะของผูใหบริการ (Needs of Provider)  2) 
ความตองการตามทัศนะของผูรับบริการ (Needs of Receiver)  

 2.3  พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
 Klapper, J.T  .[7] ไดกลาวไววา กระบวนการเลือกรับ

ขาวสารหรือเปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร
ในการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ขั้น 
ตามลําดับ คือ 1)  การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้น
แรกในการเลือกชองทางการสื่อสารบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ
และขาวสารจากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง 2) การ
เลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมี
แนวโนมที่จะเลือกสนใจขาวจากแหลงใดแหลงหน่ึง โดยมัก
เลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน  เพื ่อสนับสนุน
ทัศนคติเดิมที่มีอยูและหลีกเล่ียงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรู
ความเขาใจหรือ ทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว 3) การเลือกรับรูและ
ตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ

บุคคลเปดรับขอมูลขาวสารแลว ก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมด
ตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไป เพราะคนเรามักเลือกรับรู
และตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 
ประสบการณ ความเช่ือ 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  

 2.4   แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน 
 Jan Servaes and et. [10] การสื่อสารแบบมีสวนรวม

ของประชาชนไว 3 ประการ คือ การเขาถึงสื่อ (Access) การมี
สวนรวม (Participation) การจัดการดวยตนเอง (Self – 
Management)  

 กาญจนา [11] ไดอธิบายทฤษฎีสื่อสารมวลชนกับการ
มี สวนรวมแบบประชาธิปไตยไววา เปนการเนนการสื่อสารใน
แนวนอนมากกวาการสื่อในแนวต้ัง โดยเฉพาะการสื่อสารแบบ
บนลงลาง หลักของทฤษฎีน้ีพยายามตอตานปรากฏการณ 2 ดาน 
ดานหน่ึง คือ การมีสื่อที่เอกชนเปนเจาของมีลักษณะผูขาดและ
มีการนําไปใชเพ่ือประโยชนทางธุรกิจมากเกินไป ในอีกดาน
หน่ึงพยายามตอตานการใชอํานาจของขาราชการแบบรวมศูนย
อํานาจดวย  
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
3.1  เพ่ือศึกษาความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอ

กิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ FM 93.25 MHz (K-radio) 

 3.2 เพ่ือประเมินความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษา
ตอกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีวิทยุ กระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ FM 93.25 
MHz (K-radio) 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
4.1 ทําใหทราบถึงสภาพการณปจจุบันเก่ียวกับการมี     

สวนรวม  ของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกลาพระนครเหนือ (K-radio) 

4.2 ไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบรายการและกิจกรรม
ตาง ๆ ของทางสถานีเพ่ิมขึ้น 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
5.1 ศึกษาขอมูล เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ

กับความเปนมาและบริบทในดานตาง  ๆ  ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ การศึกษาความเปนมาของสถานี
วิทยุจะทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงวิสัยทัศน และวัตถุประสงค 
ในดานตาง ๆ ของสถานีไดอยางถูกตอง เพ่ือนํามาเปนขอมูล
ประกอบในการทําการวิจัย ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความตองการ
มีสวนรวม เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการศึกษาวิจัย และศึกษา
การประเมินความตองการ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาออกแบบและ
สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

5.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง โดยประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือเขตการศึกษาศูนยกรุงเทพมหานคร 
ในปการศึกษา 2555 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 400 คน  

5.3 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ัน คือ แบบสอบถามท่ี
สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด (Open Questions) 
และคําถามปลายปด (End Questions) แบงออกเปน 4 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที่ 2 การเปดรับฟงรายการของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา 

(K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สวนที่ 3 การมีสวนรวมของผูฟงรายการในกิจกรรมตาง ๆ 

สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา (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] 
กลาวไวดังน้ี  
ตารางที่ 1 เกณฑมาตราวัด 5 ระดับ  

คานํ้าหนัก ความหมาย 
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 

6. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การประเมินความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
(K-radio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

6.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
6.1.1 เพศ ผูตอบแบบสอบถามในครั้งมีจํานวนเพศ

ชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ 54.25 
6.1.2 คณะ / วิทยา ลัย  ผู ตอบแบบสอบถาม เปน

นักศึกษาจากสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 41.50 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 

 6.2  พฤติกรรมการเปดรับฟงรายการ
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) 

  6.2.1     ผูตอบแบบสอบถามเคยรับฟง
สถานีวิทยุ กระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 
MHz) คิดเปนรอยละ 26.75 และผูที่ไมเคยฟงวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) คิดเปนรอยละ 73.25 

  6.2.2      ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลา
ในการรับฟงวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 
93.25 MHz)   นอยกวา 6 เดือน  

  6.2.3   ผูตอบแบบสอบถามรูจักสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) จาก
แหลงอื่น ๆ น่ันคือ รานขายของเปด  

  6.2.4      ผูตอบแบบสอบถามท่ีฟงเปดฟง
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 
MHz) มีลักษณะการฟงแบบผานๆ เปดไวเปนเพ่ือน มากที่สุด 

  6.2.5  ผูตอบแบบสอบถามรับฟง
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) ผาน
ทางอินเทอรเน็ต http://k-radio.kmutnb.ac.th/ มากกวาทาง
วิทยุกระจายเสียง 

  6.2.6 ผูตอบแบบสอบถามรับฟง
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 MHz) 
สวนมากมีเวลารับฟง 1 วันตอสัปดาห 

  6.2.7     ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมี
เวลาในการรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-
radio FM 93.25 MHz) นอยกวา 3 ช่ัวโมง ตอหน่ึงวัน 

  6.2.8  ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก
สามารถรับฟงวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 
93.25 MHz)ในชวงเวลา 16.00 น.–21.00 น.  

  6.2.9     ผูตอบแบบสอบถามสวนมากช่ืน
ชอบรายการประเภทผสมหลากหลาย 

6.3 ความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาตอกิจกรรม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (K-radio FM 93.25 
MHz) 

 6.3.1  ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมในระดับผูฟงอยู
ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.84 และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตองการมีสวนรวมใน
ฐานะเปนผูฟงเพียงอยางเดียวมากกวาขออื่น ๆ 

 6.3.2  ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมในระดับผูผลิต 
อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.84 และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการมีสวนรวม
ในการเปนผูเลือกนําเสนอประเด็นตางๆ ในการจัดรายการ 
มากกวาขออื่น ๆ 

 6.3.3  ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมในระดับ
บริหารงาน อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขา
รวมประเมินผลรายการและปรับปรุงแกไขอยาสม่ําเสมอ 
มากกวาขออื่น ๆ 

 6.3.4  ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
(K-radio FM 93.25 MHz) ดานการมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ 
ที่สถานีจัดขึ้น อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการอานหนังสือใหคนตาบอด 
มากกวาขออื่น ๆ 

 6.3.5  ความตองการการมีสวนรวมของ
นักศึกษาตอกิจกรรมของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา 
(K-radio FM 93.25 MHz) ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานความตองการมีสวนรวมตอกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานีจัดขึ้นมี
คาเฉล่ียมากกวาขออื่น ๆ 
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7.  อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความตองการการมีสวนรวมของนักศึกษาน้ัน
อยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจจะปจจัยมากจากหลายสาเหตุ เชน 
ระดับช้ันปที่มีความแตกตางกันเปนตนวา นักศึกษาช้ันปที่ 1 
อาจจะกําลังวุนวายกับการทํากิจกรรมที่รุนพ่ีจัดขึ้นและกําลัง
ปรบัตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาช้ันปที่ 2-3 ซึ่ง
ทําหนาที่ในการจัดกิจกรรมใหกับรุนนองป 1 ขณะเดียวกันก็
ตองเรียนหนังสือ  ดูแลนองรหัส  และยังมี กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมกับเพ่ือน ๆ นักศึกษาช้ันปที่ 3 และ 4 บางสาขา อาจจะ
กําลังวุนอยูกับการเตรียมตัวเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน เปนตน 
นอกจากน้ีความชอบสวนตัวก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ ทั้งน้ี
เพราะปจจุบันสื่อมีหลากหลายใหเลือก สอดคลองกับ วังทราย 
[14] ที่กลาววา ชองทางการเขาถึงสื่อที่มีหลายชองทาง ออกมา
ในหลายรูปแบบทั้งภาพ เสียง การเคล่ือนไหวหรือ ขอความ 
ปจจัยหน่ึงที่คนพบคือ ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงสื่อ
เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลในการเลือกชองทางการเขาถึงสื่อ 
ทั้งน้ีผูรับสารจะเปนผูเลือกท่ีจะรับสาร แตละประเภทเองและ
แมจะเปนสื่อประเภทเดียวกันก็ยังมีรูปแบบรายการที่ตางกัน
ดวย  

วิทยุกระจายเสียงในปจจุบันโดยสวนใหญแลวมุงหวังผล
กําไรทางธุรกิจ มีสถานีวิทยุเพียงไมก่ีแหงที่จัดต้ังขึ้นโดยมิได
หวังผลกําไรและดวยเหตุที่ไมมีผลกําไร การดําเนินการหลาย
อยางจึงเกิดปญหา ไมวาจะเปนดานตนทุนหรือการบริหาร
จัดการ การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เห็นความสําคัญ
และอุดมการณที่แนวแนจึงเปนสิ่งที่ทําใหสถานีวิทยุเหลาน้ียัง
อยูไดในปจจุบัน 

8. ขอเสนอแนะ 
8.1  สถานีวิทยุควรทําการประชาสัมพันธเชิญชวนเพ่ือให

คนในชุมชนเกิดความตองการมีสวนรวมในวิทยุชุมชนของ
ตนเองใหมากขึ้น 

8.2 ควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับสถานีวิทยุอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมอีกทั้งยังเปนการ
ประชาสัมพันธไปดวย 
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 บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษาที่สอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรูโดยใชสื่อหลายมิติแบบปรับตัวรวมกับเทคนิคการใหคําปรึกษา ผานบทเรียนออนไลน โดยนําแนวคิดการเรียนรูแบบ
ออนไลนภายใตระบบบริหารจัดการการเรียนรู โดยใชสื่อหลายมิติแบบปรับตัวรวมกับการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูใหผูเรียน
ไดรับความชวยเหลือจากผูใหคําปรึกษา  เพื่อชวยเสริมศักยภาพในการเรียนรู สําหรับเน้ือหาตัวอยางที่ใชคือเรื่อง ผังงาน ในหัวขอ 
สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน ซึ่งผูวิจัยคาดวารูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีจะทําใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น  

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําระบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไปสอบถามผูเช่ียวชาญจํานวน 15 ทาน เก่ียวกับความเหมาะสมดาน
เน้ือหาและความเหมาะสมดานเทคนิค และไดผลสรุปคือ ระบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมดานเน้ือหาและความ

เหมาะสมดานเทคนิค อยูในระดับดีเชนเดียวกัน (  =3.96, S.D. =.575,  =4.12, S.D. =.558) แสดงวาระบบจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นน้ีมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชงานได 
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. 

การพัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษา 
The Development of Learning Management System 
Consist of Learning Styles Filter and Mentorship. 

สิริพร  เอ่ียมวลัิย1, สุราษฎร  พรมจันทร2  และจิรพันธุ  ศรีสมพันธุ3 
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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 
 

1. บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ได

กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา ที่มุงเนนการจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานที่ อยางทั่วถึงและเทา
เทียม โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหตรงตาม 
ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน [1] แตเน่ืองจาก
ผูเรียนแตละคนมีความสามารถในการเรียนรูที่ไมเหมือนกัน 
ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน ซึ่งถือเปนปจจัยพ้ืนฐานที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรู ดังน้ันผูสอนควรพิจารณาเลือกใชเทคนิค
ที่เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะทั่วไปของผูเรียนแตละคน 
ซึ่งแบบแผนการเรียนรู หรือจริต (Learning Styles) เปนวิธีที่
ผูเรียนแตละคนมีความถนัดในการรับรูขอมูล นักจิตวิทยาแบง
รูปแบบการเรียนรูออกเปน 4 สไตล เรียกยอ ๆ วา VARK 
ไดแก การดู (Visual) การฟง (Auditory) การอาน-การเขียน 
(Read/Write) และการสัมผัสหรือการเคล่ือนไหว (Kinesthetic) 
[2] การรูจักผูเรียนวามีความถนัดในการเรียนรูแบบใด จะทําให
ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมในการเรียนไดอยางเหมาะสม 
นอกจาก น้ี ยั งมี ผลการ วิจั ยส นับส นุนว า  ถ า ผู สอนจั ด
สภาพแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพที่ผู เรี ยนชอบแลว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงกวากลุมที่ไดรับการเรียนที่ไม
สอดคลอง  

ในสวนของการสอนบนเว็บ (Web-based Instruction) เปน
การผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบ
การเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาใน
เรื่องขอจํากัดทางดานสถานที่และเวลา สนองความตองการของ
ผูเรียนที่แตกตางกัน โดยนําเสนอบทเรียนผานสื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) จนกระทั่งเกิดแนวทางใหมของสื่อหลายมิติที่
เรียกวา “สื่อหลายมิติแบบปรับตัว (Adaptive Hypermedia)” ที่
มีความสัมพันธกันระหวางสื่อหลายมิติกับรูปแบบการเรียนรู
ของผู เ รี ยน  ดัง น้ันสื่อหลายมิ ติแบบปรับตัวจึ ง เปนการ

ผสมผสานระหวางสื่อหลายมิติและระบบการสอนที่ฉลาดใน
การตอบสนองผูเรียนแตละคน [3] ชวยใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพของตนเอง เน่ืองจากส่ือหลายมิติ
แบบปรับตัวมีความยืดหยุนในการทํางานเพราะสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามลักษณะของผูเรียนแตละคน [4] 

นอกจากน้ีเมื่อผูเรียนไดทําการศึกษาเน้ือหาตามจริตและภูมิ
ตามรูปแบบเฉพาะของแตละบุคคลแลว เมื่อเกิดปญหาติดขัด
ควรจะไดรับคําแนะนําจากผูใหคําปรึกษามาชวยเสริม ดวยการ
ใชวิธีการสื่อสาร เพ่ือแลกเปล่ียนสาระความรู ความคิด ผาน
ทางกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกัน [5] ผานเครื่องมือที่มีอยูใน
อินเทอรเน็ต เชน เครือขายสังคมออนไลน เพ่ือชวยใหผูเรียนมี
องคความรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตองอาศัยขั้นตอนและวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพไปดําเนินการ โดยประเด็นดังกลาวน้ี ผูวิจัยไดทํา
การสังเคราะหกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
สื่อหลายมิติแบบปรับตัวรวมกับเทคนิคผูใหคําปรึกษา ผาน
บทเรียนออนไลน ตามภาพที่ 1 และนํามาพัฒนาเปนระบบ
จัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษาที่สอดคลอง
กับรูปแบบ เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการจัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกโอกาส ทุกเวลา ทุกสถานที่ สอดคลองกับ
ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนแตละคน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและ
ใหคําปรึกษาท่ีสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
สังเคราะหขึ้น 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอระบบ
จัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษา ทั้งความ
เหมาะสมดานเน้ือหาและความเหมาะสมดานเทคนิค 
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3. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

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 และความแตกตางน้ียังขึ้นอยูกับสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรรม ทําใหมีพฤติกรรมการสื่อสารและการรับสารที่
แตกตางกัน 

3.3 แบบแผนการเรียนรู หรือจริต (Learning Styles)  
เปนวิธีที่ผูเรียนแตละคนมีการเรียนรูไดดีที่สุดดวยการใช

ประสาทสัมผัสรับรู นักจิตวิทยาแบงผูเรียนตามแบบแผนการ
เรียนรู ออกเปน 4 แบบดังน้ี 

3.3.1 เ รี ย น รู จ า ก ก า ร ดูห รื อ ม อ ง เ ห็ น  ( Visual 

Learning Styles) ผูเรียนประเภทน้ีจะเรียนรูไดดีถาหากไดดู
ภาพหรือเห็นการแสดง การสาธิต 

3.3.2 เ รี ยนรู จ า กก า รฟ งหรื อ ได ยิ น  ( Auditory 

Learning Styles) ผูเรียนประเภทน้ีจะเรียนรูความหมาย และ
เขาใจจากสิ่งที่ไดฟงมากกวาขอมูลที่เปนตัวหนังสือหรือภาพ 

3.3.3 เ รี ยนรู จ ากการอ านหรื อ เขี ยน  ( Reading-

Writing Learning Styles) ผูเรียนประเภทน้ีชอบเรียนรูจาก
การอาน สามารถอานเอง เรียนรูดวยตัวเองได 

3.3.4 เรียนรูจากการสัมผัสหรือเคล่ือนไหวรางกาย 
(Kinesthetic/Tactile Learning Styles) ผูเรียนประเภทน้ีจะ
เรียนรูไดดีถาหากไดปฏิบัติกิจกรรมที่ทําอะไรดวยตนเอง 

3.4 สื่อหลายมิติแบบปรับตัว (Adaptive Hypermedia)  
สื่อหลายมิติแบบปรับตัวเปนการผสมผสานระหวางสื่อ

หลายมิติและระบบการสอนที่ฉลาดในการตอบสนองผูเรียนแต
ละคน ทั้งน้ีสื่อหลายมิติที่ไดรับการออกแบบอยางถูกตองและ
เปนระบบ  จะชวยตอบสนองให เ กิดการ เรี ยนรู ไดตาม
ความสามารถและความตองการของผูเรียน เปนการดึงดูดความ
สนใจและสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพได [4] 

3.5 ผูใหคําปรึกษา (Mentorship)  
เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลดวยการเรียนรูรวมกัน ดวย

การใชวิธีการสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนสาระความรู ความคิด 
ผานทางกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกัน โดยกําหนดบทบาทให
ผูมีความสามารถเปนที่ยอมรับ มีหนาที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
แกผูมีประสบการณนอยกวา [5] 

 

           

      ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชส่ือหลายมิติแบบปรับตัว รวมกับเทคนิคผูใหคําปรึกษา ผานบทเรียนออนไลน 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
ระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษา  

มีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
4.1 วิเคราะหและออกแบบระบบตามกรอบแนวคิดที่

สังเคราะหขึ้น ซึ่งประกอบดวยระบบคัดกรอง คือการวัดจริต
ในการเรียน เพ่ือแยกแยะลักษณะการเรียนรู และการวัดภูมิใน
การเรียนของผูเรียนที่มีตอบทเรียนที่สรางขึ้น โดยเมื่อผูเรียนได
ทําการศึกษาเน้ือหาตามจริตและภูมิ ตามรูปแบบเฉพาะของแต
ละบุคคลแลว เมื่อเกิดปญหาติดขัด จะมีระบบการใหคําปรึกษา
มาชวยเสริม ตามกรอบแนวคิดในภาพที่  

4.2 พัฒนาระบบตามท่ีไดวิเคราะหและออกแบบไว โดย
ระบบจัดการเรียนรูที่ พัฒนาขึ้น  ใชระบบจัดการเรียนรู 
(Learning Management System: LMS) Moodle 1.9 เปนฐานใน
การพัฒนา รวมกับเว็บไซตลักษณะเครือขายสังคมออนไลน 
เชน Facebook สําหรับภาพกราฟกและภาพเคล่ือนไหวใช
โปรแกรม Poser, Photoshop, Flash และ Image Ready ในการ
สราง จากน้ันนําระบบไปทําการทดสอบพรอมปรับปรุงแกไข 
จนระบบสามารถ ทํ าง านตรงตามที่ ออกแบบไว  โดย
ความสามารถของระบบที่พัฒนาขึ้นมีขอบเขตการทํางานที่
สําคัญดังน้ี 

4.2.1  ระบบ Login เขาสูระบบ 
4.2.2 ระบบจัดการการเรียนการสอน (LMS) และ

ระบบจัดการหลักสูตร (CMS) 
4.2.3 ระบบคัดกรองจริตสําหรับผูเรียนโดยการตอบ

คําถามจิตวิทยา เมื่อผูเรียนยืนยันคําตอบ ระบบจะคัดกรอง
ผูเรียนเขาสูกลุมตามจริตโดยอัตโนมัติ โดยใชแบบสอบถาม 
VARK ของ Neil Fleming 

4.2.4 สิ่งสนับสนุนในระบบเพ่ือใหผูใชงานสามารถ
แลกเปล่ียนขอมูล ที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู 

4.2.5 คูมือการใชงานระบบจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูเก่ียวของ เพ่ือที่จะสามารถเรียนรูการใชงานไดดวยตนเอง 

4.2.6  วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเน้ือหาตัวอยาง 
เรื่อง ผังงาน ในหัวขอ สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน 

ซึ่งระบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นแสดงตัวอยางหนาจอไว
ในภาพท่ี 2- ภาพท่ี 5 ดังน้ี 

 
ภาพที่ 2 หนาจอ Title กอนเขาสูหนาหลักระบบจัดการเรียนรู 

 

 
ภาพที่ 3 หนาจอหลักระบบจัดการเรียนรู 

 

 
ภาพที่ 4 หนาจอการสมัครสมาชิกที่ตองตอบคําถามคัดกรองจริต 
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ภาพที่ 5 เม่ือผูใชเขาสูระบบจะถูกคัดกรองเขากลุมโดยอัตโนมัต ิ

 

 
 

ภาพที่ 6 คูมือการใชงานสําหรับผูทีเ่กี่ยวของ 
 

4.3 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของระบบจัดการ
เรียนรู 2 ชุดประกอบดวย แบบประเมินความเหมาะสมดาน
เน้ือหา และแบบประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคเปนแบบ
มาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

4.4 เก็บรวบรวมขอมูล  โดยนําระบบจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้นพรอมแบบสอบถาม ใหผูที่มีความเช่ียวชาญทางดาน
บทเรียนออนไลนหรือที่เก่ียวของ หรือมีประสบการณทางดาน
การสรางบทเรียนออนไลนมาไมนอยกวา 5 ป และมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาและเทคนิคการสอน จํานวน 15 ทาน 
ซึ่งผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  
พ.ศ. 2556 

4.5 นํ าแบบประ เมินที่ เ ก็บรวบรวมข อมู ลได จ าก
ผูเช่ียวชาญมาตรวจสอบความสมบูรณและวิเคราะหขอมูลโดย
การหาค า เฉ ล่ี ย  ( Mean)  และส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.6 สรุปผลการศึกษา โดยพิจารณาคาเฉล่ีย (Mean) ความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญตอรูปแบบ ดังน้ี 

คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 

คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง พอใช 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมดาน
เนื้อหา 
รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

1. ดานรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม 
1.1 รูปแบบการนําเสนอ

สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการดูหรือการ
มองเห็น

3.80 .414 ดี

1.2 รูปแบบการนําเสนอ
สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการฟงหรือการ
ไดยิน

4.07 .594 ดี

1.3 รูปแบบการนําเสนอ
สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการอานหรือ
การเขียน

4.13 .834 ดี

1.4 รูปแบบการนําเสนอ
สอดคลองกับจริตของผูเรียน
ที่เรียนรูจากการสัมผัสหรือ
การเคล่ือนไหว

3.93 .458 ดี

เฉล่ีย 3.98 .575 ดี

2. ดานรูปแบบการวัดและการประเมินผล 
2.1 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง

กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการดูหรือการมองเห็น 

4.00 .655 ดี

2.2 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการฟงหรือการไดยิน 

3.73 .458 ดี

2.3 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการอานหรือการเขียน 

4.07 .594 ดี

2.4 รูปแบบการวัดผลสอดคลอง
กับจริตของผูเรียนที่เรียนรู
จากการสัมผัสหรือการ
เคล่ือนไหว

3.93 .594 ดี

เฉล่ีย 3.93 .575 ดี
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมดาน
เทคนิคของระบบ 
รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
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1. ดานตัวอักษรและสี 
1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบ

ตัวอักษรที่ใช 
4.07 .594 ดี

1.2 ขนาดตัวอักษรที่ใช 4.20 .561 ดี
1.3 สีตัวอักษรโดยภาพรวม 4.13 .743 ดี
1.4 สีพื้นหลังโดยภาพรวม 4.27 .458 ดี

เฉล่ีย 4.17 .589 ดี

2. ดานมัลติมีเดีย 
2.1 ความสอดคลองระหวางภาพกับ

เนื้อหาท่ีใช 
4.20 .676 ดี

2.2 ความชัดเจนของภาพนิ่ง 4.47 .516 ดี
2.3 ความชัดเจนของ

ภาพเคล่ือนไหว 
3.93 .458 ดี

2.4 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 4.07 .458 ดี
เฉล่ีย 4.17 .527 ดี

3. ดานการจัดการระบบ 
3.1 ความเหมาะสมในการตอบรับ

การลงทะเบียนของผูใช 
3.93 .594 ดี

3.2 ความชัดเจนของการนําเสนอ
คําถามคัดกรองจริต 

4.20 .414 ดี

3.3 ความถูกตองในการนําเสนอ
เนื้อหาตามจริตของผูใช 

4.00 .535 ดี

3.4 การสะดวกในการควบคุมระบบ 
เชน การใชแปนพิมพ เมาส  

4.13 .516 ดี

3.5 สิ่งสนับสนุนที่มีใหในระบบ 
เชน ผูใหคําปรึกษา คูมือการ
ใชงาน 

Web board, Social Network  

4.00 .535 ดี

เฉล่ีย 4.05 .519 ดี

4. ดานการออกแบบการปฏิสัมพันธ 
4.1 การออกแบบระบบปฏิสัมพันธ

มีประสิทธิภาพ งายตอการใช
งาน 

4.00 .535 ดี

4.2 วิธีการโตตอบระหวางผูใชกับ
ระบบโดยภาพรวม 

4.13 .743 ดี

4.3 ความเหมาะสมของการ
ออกแบบหนาจอโดยภาพรวม 

4.13 .516 ดี

เฉล่ีย 4.09 .598 ดี

5. ผลการวิเคราะหขอมูล 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญจํานวน 15 

ทาน ตอระบบการจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและให
คําปรึกษา ทั้งความเหมาะสมดานเน้ือหา และความเหมาะสม

ดานเทคนิค (ดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2) พบวาผูเช่ียวชาญเห็น
ดวยทุกรายการประเมิน โดยภาพรวมรายการประเมินตาง ๆ อยู
ที่คาเฉล่ีย 4.06 

6. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบวาผู เ ช่ียวชาญเห็นดวยตอระบบจัดการ
เรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและใหคําปรึกษาที่พัฒนาขึ้นใน
ระดับดี ซึ่งความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอความเหมาะสม
ดานเน้ือหา ในดานรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาและกิจกรรม 
และดานรูปแบบการวัดและการประเมินผล ผูเช่ียวชาญเห็นดวย
ในระดับดีดวยคาเฉล่ีย 3.98 และ 3.93 ตามลําดับ ในสวนของ
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอความเหมาะสมดานเทคนิค
ของระบบ ในดานตัวอักษรและสี ดานมัลติมีเดีย ดานการ
จัดการระบบ และดานการออกแบบการปฏิสัมพันธ ผูเช่ียวชาญ
เห็นดวยในระดับดีดวยคาเฉล่ีย 4.17, 4.17, 4.05 และ 4.09 
ตามลําดับ 

สรุปไดวาระบบจัดการเรียนรูที่มีการคัดกรองจริตและให
คําปรึกษาที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได 

7. เอกสารอางอิง 

[1] กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545: โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546 

[2] สมชาย สุริยะไกร. "แบบการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร: ทฤษฎี
และขอคนพบ)." วารสารเภสัชศาสตรอีสาน 2554; 7(1) : 1-10 

[3] วรัท  พฤกษากุลนันท .  "สื่อหลายมิ ติแบบปรับตัว  (Adaptive 
Hypermedia)."  วารสารวิชาการทางบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร. ปที่ 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2550) : 17-
24.  

 [4] ชนิดา  แกวเพชร .  "การพัฒนาระบบจัดกิจกรรมใบงานแบบ
ปรับเปลี่ยน กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนาและเขียนโปรแกรมบน
เว็บ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ." บทความวิจัย 
การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 4, 2554 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  สําหรับผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินและใชกระบวนการเรียนรูปญหาเปนฐาน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนําเสนอปญหา ขั้นสราง
ประเด็นการเรียนรู ขั้นศึกษาเน้ือหา และขั้นสรุป และขั้นตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายที่

พัฒนาขึ้น ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 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/ 80 ตามที่กําหนดไว 

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 1 Students with Hearing Impairment (WBI-PBLHI), and 2) to evaluate the 

efficiency of WBI-PBLHI. 

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 

นิพนธ  พิมพเบาธรรม  และจรัญ  แสนราช 

ภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

nipon.pi@rmuti.ac.th,jsr@kmutnb.ac.th 
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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 

activities and sign language video lecture lesson. 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. 
 

Keyword: Web-based Instruction, Problem-based Learning, Hearing Impairment 
 
 

1. บทนํา 
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและ

เป น เ ค รื่ อ ง มื อที่ นํ า ไปสู ก า ร พัฒนาคุณภ าพ ชี วิ ตขอ ง
มนุษย การศึกษาจึงเปนบริการทางสังคมที่ทุกคนควรจะมี
โอกาสไดรับอยางเทาเทียมกันไมวาผูเรียนจะมีความบกพรอง
ทางรางกายอารมณและสติปญญาซึ่งรัฐบาลไทยไดตระหนักถึง
สิทธิและโอกาสความเทาเทียมกันทางการศึกษาจึงไดกําหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 มาตรา 10 วรรค
สอง  ความวา“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพรองทางรางกายจิตใจสติปญญาอารมณสังคมการสื่อสาร
และการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพภาหรือ
บุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมีผู ดูแลหรือดอย
โอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ” [1] การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการนอกจากจะตองคํานึงถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
แลวยังจะตองคํานึงถึงรูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษารวมถึง
การจดัสื่อการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมในแตละสภาพ
ความพิการหรือลักษณะการเรียนรูของคนพิการแตละประเภท
ดวย [2] คนหูหนวกเปนกลุมคนที่มีความพิการลักษณะ
หน่ึง  ซึ่งหมายถึงคนท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับรู
ขอมูลผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเครื่องชวยฟงก็
ตามกโดยท่ัวไปหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการได
ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป คือ เมื่อเปรียบเทียบระดับเริ่ม
การไดยินของคนทั่วไปเมื่อเสียงดังไมเกิน  25 เดซิเบล  

คนหูหนวกจะเริ่มไดยินเสียงที่ดังมากกวา 90 เดซิเบล ซึ่งการ
สูญเสียการไดยินดังกลาวทําใหคนหูหนวกใชวิธีการรับรูผาน
ทางประสาทสัมผัสที่เหลืออยูในการเรียนรูสิ่งตางๆ แทนการ
ไดยินหรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือคนหูหนวกเปนกลุมบุคคลที่ไม
สามารถไดยินเสียงพูดหรือไดยินเสียงแตนอยมากจนไม
สามารถเปลงเสียงพูดเลียนแบบไดซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหคนหู
หนวกมีขอจํากัดในการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรูจากผล
การศึกษาเก่ียวกับคนหูหนวกพบวาคนหูหนวกสวนใหญ
ประสบปญหาในการเรียนโดยมีปญหาเก่ียวกับเรื่องการอาน
การเขียนภาษาไทย [3] และมีปญหาเรื่องเวลาที่ใชในการเรียน
ในวิชาตางๆ ซึ่งคนหูหนวกจะใชเวลาเรียนหรือใชเวลาในการ
ทําความเขาใจบทเรียนมากกวาคนท่ัวไปในเน้ือหาเดียวกัน [4] 
สําหรับสาเหตุของปญหาดังกลาว นอกจากจะเกิดจากขอจํากัด
ในการรับรูแลวสาเหตุอีกสวนหน่ึงมาจากการขาดสื่อการเรียน
การสอนที่มีความเหมาะสมกับวิธีการรับรูที่คนหูหนวกใชแทน
การไดยินสื่อการเรียนการสอนกับการรับรูของคนหูหนวก [5] 

ในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโล ยีคอมพิว เตอรที่ ทั นสมั ยการ เ รี ยนรู ผ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสเปนทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
สื่ อ ก าร เ รี ยนการสอนที่ พัฒนาขึ้ น โดยใช เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนหลักในการนําเสนอ โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนดวยบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนสื่อ
ในระบบการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนรูมีผลการตอบสนองได
รวดเร็วกวาสื่อประเภทอื่นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดโดย
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ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  โดยสามารถนําเสนอเน้ือหาความรู ภาพประกอบ รวมทั้งคําอธิบายท้ังที่เปนขอความและภาษามือ
เพ่ือเปนการชวยเสริมสรางพัฒนาการทางการรับรู เพ่ิม

ความสามารถของคนพิการแตละบุคคลในการเรียนรูมีความ
พรอมในการทํางานรวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให
ดีเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป  

การนําหลักการเรียนรูปญหาเปนฐานมาใชกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง
อีกทั้งจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในกลุมยอย 
จัดการเรียนรูโดยฝกกระบวนการคิดวิเคราะหปญหาเพื่อแกไข
ปญหาที่นําไปสูการศึกษาเน้ือหาที่ผูสอนไดจัดเน้ือหาใหผูสอน
ไดเรียน รวมถึงการนําภาพและวีดีโอภาษามือมาบรรยาย
บทเรียนในแตละสวนของเน้ือหาเพ่ือเพ่ิมการรับรูนอกจาก
ตัวอักษรท่ีไดบรรยายบทเรียนนอกจากการอานตัวหนังสือ 

จากการคนควาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ัง
ศึกษาปญหาดังกลาวผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียน
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
ปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กพิการใหดีเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดย
จัดการเ รียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

2.2  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดย
จัดการเ รียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาปที่  1และวรรณกรรมไดศึกษาสรุปได
ดังตอไปน้ี 

3.1 หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 [6] กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร สํานัก
บริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาปที 1 และหนังสือเรียนสาระการ
เรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชวงช้ันที่ 3 ประกอบดวย 3 หัวขอ 

เรื่อง สารและการจําแนก 
  หัวขอที่ 1 สสารและสาร 
  หัวขอที่ 2 การจําแนกประเภทของสาร 
  หัวขอที่ 3 สารกับการจัดเรียงอนุภาค 

3.2 หลักการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน  
สมบัติ เผาพงคคลาย [7]ไดเสนอวิธีจัดการเรียนการ

สอนแบบใชปญหาเปนฐานดังน้ี 
 3.2.1 ขั้นนําเสนอปญหา  เปนการนําเสนอ
สถานการณปญหาตามวัตถุประสงคและเน้ือหาที่ผูเรียนตอง
ศึกษาหาความรูโดยเปนปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงที่
ปรากฏอยูในชุมชนหรือสังคม 

 3.2.2 ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู เปนขั้นตอน
ของการเรียนเปนกลุม ซึ่งประกอบดวย 

1) ระบุปญหา เปนการกําหนดปญญาและ
ใหคําอธิบายของปญหาโดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความเขาใจ
ปญหาที่ถูกตองตรงกัน 

2) วิเคราะหปญหา เปนการใหนักเรียนนํา
ความรูเดิมมาระบุสาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหเกิดปญหา 

3 )  กํ าหนดประเด็นการ เรี ยนเปนการ
อภิปรายภายในกลุมและชวยเหลือกันกําหนดประเด็นการเรียน
เพ่ือไปคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมนําไปสูการแกปญหาตามสาเหตุ
ที่ระบุ 

 3.2.3 ขั้นคนควาหาความรู  สมาชิกในกลุม
จะตองไปศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ
ที่เก่ียวของกับปญหาน้ันๆ 
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  3.2.4 ขั้นสรุป เปนขั้นตอนการอภิปรายเปน
กลุม ประกอบดวย 

1) อภิปรายแลกเปล่ียนความรู สมาชิกแต
ละคนจะนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนความาเสนอและ
อภิปรายแลกเปล่ียนความรูภายในกลุม 

2)  รวบรวมความรู เ พ่ือนํามาแกปญหา 
สมาชิกในกลุมวิเคราะหและรวบรวมความรูที่ไดเพ่ือนํามาเปน
ขอมูลในการอธิบายและแกปญหาตามประเด็นการเรียนที่
กําหนด 

สรุปความรู นักเรียนรวมกันสรุปความรูหลักการ
ตางๆที่ไดจากการศึกษาปญหา รวมทั้งเห็นแนวทางในการนํา
ความรูและหลักการน้ันไปใชในการแกปญหาในสถานการณ
ทั่วไปได 

3.3 ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน [8] หมายถึง ผูที่
สูญเสียสมรรถภาพในการไดยินเสียงนอยกวาระดับที่คนปกติ
ไดยิน อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการ
สูญเสียการไดยินในภายหลัง จําแนกไดดังตอไปน้ี   

  คนหูตึง หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน ระหวาง 26-89 
เดซิเบลในหูขางที่ดีกวาวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถ่ี 500 
1,000 และ2,000 เฮิทซ เปนผูที่สูญเสียการไดยินเล็กนอยไป
จนถึงการไดยินขั้นรุนแรง 

        คนหูหนวก หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล
ขึ้นไป โดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถ่ี 500 1,000 และ 2,000 เฮิทซ 
ในหูขางที่ดีกวาโดยไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชน
เต็มประสิทธิภาพในการฟง 

  สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน มีสาเหตุ
ดังตอไปน้ี  

 1. หูหนวกกอนคลอด (Congenital Deafness) 
หมายถึง ทารกท่ีจะเกิดมาน้ันมีความพิการของอวัยวะรับเสียง
ต้ังแตอยูในครรภมารดา เมื่อคลอดออกมาแลวก็ ปรากฏอาการ
หนวกแตแรกเกิด 

 2. หูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง 
ทารกที่เกิดมามีอวัยวะและประสาทหูผิดปกติแตตอมาภายหลัง
ปรากฏวาหูหนวกขึ้น ซึ่งอาจมาจากโรคการไดรับสารพิษและ
ผลกระทบของเสียงที่อยูในสิ่งแวดลอมประจําวันที่ดังเกินไป 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 4.1 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร จาก
หลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร  สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พ้ืนฐานและหนังสือ เรี ยนสาระการ เรี ยนรู พ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร ชวงช้ันที่ 3  

เรื่อง สารและการจําแนก 
หัวขอที่ 1 สสารและสาร 
หัวขอที่ 2 การจําแนกประเภทของสาร 
หัวขอที่ 3 สารกับการจัดเรียงอนุภาค 

 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 4.2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก 

นักเรียนชวงช้ันที่ 3 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

4.3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 4 .3 .1  ตัวแปรอิสระ( Independent Variables) 

รูปแบบการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร        

 4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดย
จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร 

 4 . 3 . 3  บท เรี ยนคอม พิว เ ตอร ช ว ยสอน ท่ี
พัฒนาข้ึนตามมาตรฐานของกSCORM เปนบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน  สามารถนํา เสนอเ น้ือหาความรู 
ภาพประกอบ รวมทั้งคําอธิบายท้ังที่เปนขอความและภาษามือ 

4.4 ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 

4.5 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 

4.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดย
จัดการเ รียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

สวนที่ 2 แบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.7 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
       ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2/2555  

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
5.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ดังน้ี 

 5.1.1 ศึกษาหลักสูตรและลักษณะรายวิชาวิทยาศาสตร 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 

 5.1.2 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 5.1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต และโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
บทเรียน  

5.2 การออกแบบบทเรียน 
 5.2.1 ออกแบบโครงสรางบทเรียนใหสอดคลองกับ

เน้ือหาและลักษณะการเรียนของผูมีความบกพรองทางการได
ยนิใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน รวมถึงบท
นําเรื่องของบทเรียน 

 5.2.2 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตในสวนของการนําเสนอเน้ือหา ภาษามือ
บรรย า ย  กิ จ ก ร รม  และส วนแบบทดสอบก อน เ รี ยน 

แบบทดสอบหลังเรียนและสวนที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

5.3 การพัฒนาบทเรียน 
 5.3.1 ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหาจํานวน 3 คน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน 
3 คน โดยผูเช่ียวชาญทดลองใชงานเบื้องตนและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 5.3.2 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
โครงสรางบทเรียนที่จัดสถานการณการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐานและบทนําเรื่องที่ออกแบบไว โดยมีการนําเสนอเน้ือหา 
ภาพกราฟก วีดีโอภาษามือบรรยาย กิจกรรมเสริมการเรียนรู 

5.4 การนําไปใชและการประเมิน 
 ผู วิจัยไดปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม

คําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใชกับผู เรียน
รายบุคคลโดยทดลองใชกับกลุมยอย  จํานวน 10 คน เพ่ือ
ทดลองขั้นตนและหาขอผิดพลาด  แลวนําบทเรียนไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจประเมินทั้งดานเน้ือหาและผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิควิธีการ จํานวน 3 คน  ผลการประเมินอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย  เทากับ  4.00 จากน้ันนําบทเรียนที่ผานการตรวจ
ประเมินจากผูเช่ียวชาญไปเก็บขอมูลตางๆ ดังตอไปน้ี 

 5.4.1 ใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แลวเก็บคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน  

 5.4.2 ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาแตละเรื่องที่ไดจัดไวให
ผูเรียน 

 5 .4 .3  ใหผู เ รี ยนทํ าแบบทดสอบหลั ง เรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 5.4.4 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทํา แบบทดสอบ
หลังเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
เปรียบเทียบเพ่ือวัดประสิทธิภาพของบทเรียน 

6. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
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6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิ ทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวย 4 ขั้นตอนการเรียนรู ของ
หลักการเรียนรูปญหาเปนฐาน ดังภาพที่ 1 

 
  การจัดการเรียนรูปญหาเปนฐานรวมกับการเรียนการ

สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต มีขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนบน WBI ดังน้ี 

6.1.2  ขั้นนําเสนอปญหาผานบทเรียนเร็จรูปในรูปแบบ
ของ SCORM ดังภาพที่ 2 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

6.1.2 ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู ในสวนน้ีจะให
ผูเรียนไดรวมกันสนทนาปรึกษากันในกลุมผานหองสนทนา

และกระดานสนทนา บนระบบบริหารจัดการบทเรียน WBI ดัง
ภาพท่ี 3 

 
6.1.3 ขั้นศึกษาหาความรู ผานบทเรียนสําเร็จรูปใน

รูปแบบของ SCORM ในสวนน้ีจะมีแบบฝกหัดใหผูเรียนดวย 
ดังภาพที่ 4 

 

ภาพท่ี 1 : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไดพัฒนาขึ้น 

 

ภาพท่ี 3 : ขั้นสรางประเด็นการเรียนรู 

ภาพที่ 4 : ข้ันศึกษาหาความรู 

 

 

ภาพท่ี 2 : ขั้นนําเสนอปญหา 
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 6.1.4 ขั้นสรุป โดยผานกระดานสนทนารวมกันใน
กลุมเพ่ือสรุปและอภิปรายความรูที่ไดศึกษามา เพ่ือนําความรูที่
ไดศึกษามาไปแกปญหาในการทําแบบทดสอบ ดังภาพที่ 5 

 

 
 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผูวิจัยได
เปรี ยบ เที ยบผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนของผู เ รี ยนจาก 
การทําแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) ปรากฏวาแบบทดสอบระหวางเรียน 
(E1) มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 85.01  และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 84.19 
สรุปผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต  สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน  โดยจัดการ เ รียนรู แบบปญหา เปนฐาน  ราย วิชา
วิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาปที่  1  ซึ่ งสู งกว า เกณฑ  
ที่ ผู จั ดทํ า ได กํ าหนดไว คื อ  8 0 / 8 0  สรุปได ว าบท เรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  สําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปน
ฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมา
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และอยูในเกณฑ
ที่ดี ดังตารางที่ 1 

 

 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1   สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตามเกณฑ 

80/80  

7. สรุปผล 

จากการดําเนินงานในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินโดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชา
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของปญหาพิเศษไดดังตอไปน้ี 

7.1 ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดย
จัดการเ รียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

7.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 

สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตสําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินโดย
จัดการเ รียนรูแบบปญหาเปนฐานรายวิชาวิทยาศาสตร  
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมสามารถ

กลุมที่ 

ประสิทธิภาพของบทเรียน 

แบบทดสอบ
ระหวางเรียน (E1) 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน (E2) 
1 84.17 74.79 

2 86.60 85.47 

3 86.07 79.49 

4 81.92 88.46 

5 86.29 92.74 

เฉล่ีย 85.01 84.19 
E1 85.01 
E2 84.19 

ภาพที่ 5 : ขั้นสรุป 
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นําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 ได  

8. ขอเสนอแนะ 
8.1 การสื่อสารกับผูเรียนทีมีความบกพรองทางการไดยิน

ตองมีครูผูสอนหรือลามภาษามือคอยชวยบรรยายภาษามือ 
8.2  ควรใหผูสอนเปนคนควบคุมกิจกรรมการเรียนการ

สอนทีละขั้นควรมีการฝกอบรมการใชงานใหกับผูสอน 
8.3 ควรเพ่ิมจํานวนเน้ือหาบทเรียนใหครอบคลุมรายวิชา 
8.4 ควรมีการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความ
หลากหลาย ที่สามารถวิเคราะหความสามารถของผู เรียน 
แตละคนได และจัดเน้ือหาใหแกผูเรียนไดตามความสามารถแต
ละบุคคล  

8.5 ควรกําหนดเวลาของกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความสนใจและกระตือรือรน ในการเรียนและทําแบบทดสอบ 

9. เอกสารอางอิง 
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แกปญหาของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 เร่ืองเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองโดยการเรียนแบบปญหาเปนฐาน.วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 

[4] พวงแกว กิจธรรม. ผูพิการทางการไดยิน .สืบคนเมื่อ  23  มีนาคม 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่1  

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินและ2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นและ3)เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ4)หาคาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน

ที่พัฒนาขึ้น โดยมีกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน ที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

จากผลการดําเนินงานพบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นนําเสนอเน้ือหาที่มีตัวอยางและวีดีโอภาษามือประกอบสื่อการเรียนใหกับผูเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.11/80.59 ซึ่งไดคาที่มีความเหมาะสมรับไดตามเกณฑที่ทางผูจัดทําได
กําหนดไวคือ 80/80 และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม    ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

Abstract 
This research aims 1 ) Develop the Computer Assisted Instruction Remedial Thai Course Thai subject for 

Mathayomsuksa 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. 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  
สําหรับผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยิน 

Computer-assisted Instruction Remedial for Thai Subject Mattayomsuksa 1 
for those with Hearing Impairment Student  
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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. 

 
 
1. บทนํา 

การศึกษาในปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศได
เขามาเปนสวนหน่ึงในการศึกษาของผูเรียนในยุคน้ี ไมวาจะ
โดยทางตรงและทางออม โดยผูเรียนสามารถคนควาหาขอมูล
การศึกษาจากอินเทอรเน็ตไดอยางแพรหลาย แตมีบุคคลกลุม
หน่ึงซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะ สื่อไมเอื้ออํานวยใน
การศึกษา หรือผูปกครองไมใหความสนใจที่จะสงเด็กที่มีความ
บกพรองไปศึกษา ทําใหเด็กที่มีความบกพรองสวนใหญไมได
รับโอกาสทางการศึกษา สื่อและอุปกรณชวยในการสงเสริม
การเรียนรูของผูที่มีความบกพรอง จึงเปนสวนจําเปนที่จะตอง
พัฒนาและจัดหาใหเพียงพอสําหรับการเรียนการสอนในการ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรอง ซึ่งในขณะน้ี
ยังไมแพรหลาย ไมครบถวนตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
และในปจจุบันการเรียนการสอนในหองเรียนอาจจะทําให
ผูเรียนเรียนไมทันและไมเขาใจเน้ือหาอาจจะเปนเพราะเวลาใน
หองเรียนมีอยูอยางจํากัดหรืออาจจะเปนเน้ือหาที่ยากและมี
ความซับซอน 

การนําความคิดการสอนซอมเสริมไปใชในช้ันเรียนปกติ
สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน  ไดรับการเห็นชอบจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และไดกําหนดใหมีการสอนซอมเสริมแก
ผูเรียน ซึ่งไมผานจุดประสงคการเรียนรูในวิชาหรือกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  )ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา (แตในทางปฏิบัติยังคงมีปญหาในประเด็นที่วา 
ครูยังมีความเขาใจไมตรงกันและมักมีความเขาใจผิดกันอยูไม
นอย ทั้งในเรื่องของการจัดประเภทผูเรียนที่จะเขารับบริการ
สอนซอมเสริม  การวินิจฉัยปญหา ตลอดจนวิธีการสอนซอม
เสริม   คือ ผูที่เรียนชา  สติปญญาต่ํา การสอนซอมเสริมจึงมุง
เฉพาะผูที่เรียนออน และจุดประสงคในการสอนซอมเสริมก็
เ พ่ือที่ จะให เรี ยนทันเ พ่ือน  ทันหลักสูตร  และสอบผาน

เทาน้ัน  วิธีการสอนก็มักทําโดยการสอนพิเศษ คือ เพ่ิมเวลา
สอนโดยสอนซ้ําวิธีการเดิม ใหทําแบบฝกหัดมากขึ้น ไมได
พิจารณาถึงการนําสื่อการสอนที่เหมาะสมมาใช ผลก็คือผูเรียน
เกิดความเบื่อหนาย เครงเครียดจนเปนเหตุใหเกิดปญหาทาง
อารมณและหาทางออกดวยการเกเร แกลงเพ่ือน หนีโรงเรียน 
ฯลฯ เปนตน [1] 

ดังน้ันผูวิจัยทําจึงไดมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม รายวิชาภาษาไทย ระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
เพ่ือทําหนาที่สอนชวยครูผูสอนในขั้นตอนการใหเน้ือหาทั้งใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนและในขั้นตอนการทําแบบฝกหัด
สําหรับผูเรียน โดยบทเรียนสามารถตอบสนองตอการเรียนรู
รายบุคคลได อีกทั้งผูเรียนยังสามารถเรียนรูจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดตลอดเวลาและใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กพิการใหดีเทาเทียมกับคนปกติทั่วไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   สําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  1 กอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1   สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่
พัฒนาขึ้น 
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2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่พัฒนาขึ้น 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
3.1 หลักสูตรสถานศึกษาท่ีจักการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 [2]  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

สุรินทร สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาปที 1 ประกอบดวย 2 
หนวยการเรียน 

 หนวยที่ 1 การอานออกเสียง 
 หนวยที่ 2 การอานในชีวิตประจําวัน 
 หนวยที่ 3 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ 
 หนวยที่ 4 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 หนวยที่ 5 การเขียนสื่อสารดวยถอยคํา 

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทบทวน/ซอมเสริม  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีจะเปนการสอน

ทบทวนใหแกนักเรียน คอมพิวเตอรจะเปนเหมือนครูสอน
นักเรียนเปนรายบุคคล บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็จะตอง
ดําเนินตามขั้นตอน วิธีการสอนหนวยหน่ึงๆ เหมือนกับครูสอน 
ในหองเรียน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสวนใหญจะใช
ลักษณะน้ีเพราะจะใชกับวิชาใดก็ไดและจะสอนอะไรก็ได
เชนกัน นักคอมพิวเตอรการศึกษาเช่ือวามีความเปนไปได
คอนขางสูงในอนาคตที่จะใชบทเรียนคอมพิวเตอรแบบน้ีเพ่ือ
สอนเสริมหรือสอนทบทวนหรือเพ่ือใหผูเรียนศึกษาหาความรู
ลวงหนากอนการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผูเรียนอาจเรียนดวย
ความสมัครใจหรืออาจเปนมอบหมายงานจากผูสอนในหรือ
นอกเวลาเรียนปกติ  [3] [4] 

3.3 ผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน [5] หมายถึง ผูที่
สูญเสียสมรรถภาพในการไดยินเสียงนอยกวาระดับที่คนปกติ
ไดยิน อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการ
สูญเสียการไดยินในภายหลัง จําแนกไดดังตอไปน้ี   

 คนหูตึง หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน ระหวาง 26-89 เดซิ
เบลในหูขางที่ดีกวาวัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถี่ 500 1,000 

และ2,000 เฮิทซ เปนผูที่สูญเสียการไดยินเล็กนอยไปจนถึงการ
ไดยินขั้นรุนแรง 

        คนหูหนวก หมายถึง ผูที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบล
ขึ้นไป โดยใชเสียงบริสุทธิ์ความถ่ี 500 1,000 และ 2,000 เฮิทซ 
ในหูขางที่ดีกวาโดยไมสามารถใชการไดยินใหเปนประโยชน
เต็มประสิทธิภาพในการฟง 

 สาเหตุของความบกพรองทางการไดยิน ไดแก 
1. หูหนวกกอนคลอด (Congenital Deafness) 

หมายถึงทารกท่ีจะเกิดมานั้นมีความพิการของอวัยวะรับเสียง
ต้ังแตอยูในครรภมารดา เมื่อคลอดออกมาแลวก็ ปรากฏอาการ
หนวกแตแรกเกิด 

2. หูหนวกหลังคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง 
ทารกที่เกิดมามีอวัยวะและประสาทหูผิดปกติแตตอมาภายหลัง
ปรากฏวาหูหนวกขึ้น ซึ่งอาจมาจากโรคการไดรับสารพิษและ
ผลกระทบของเสียงที่อยูในสิ่งแวดลอมประจําวันท่ีดังเกินไป 

4. ขอบเขตการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูที่มี
ค ว า มบกพร อ ง ท า ง ก า ร ไ ด ยิ น  โ ร ง เ รี ย น โสตศึ ก ษ า 
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 
30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 

4.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หมายถึง 

รูปแบบการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   สําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน  

  4.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) หมายถึง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
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4.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบซอมเสริมหรือการ
ทบทวน 

 เปนบทเรียนเพ่ือใชสําหรับผูที่ยังไมเคยเรียนและผูที่เคย
เรียนผานมาแลวสามารถกลับมาเรียนทบทวนได ที่มีการ
นําเสนอเน้ือหาสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1  

4.4 ขอบเขตดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
ทบทวน 

เปนบทเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานพุทธิพิสัย 
ที่เก่ียวกับกระบวนการทางสมอง เชน การเรียนรู การแกไข
ปญหาและสติปญญา 

4.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชา

ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   สําหรับผูที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน 

สวนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สวนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

4.6 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2/2555  

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
5.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ดังน้ี 

5.1.1 ศึกษาหลักสูตรและลักษณะรายวิชาภาษาไทย 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน พ.ศ. 2551 

5.1.2 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

5.1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนแบบทบทวน/ซอมเสริม และโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา
บทเรียน  

5.2 การออกแบบบทเรียน 
5.2.1 ออกแบบโครงสรางบทเรียนใหสอดคลองกับ

เน้ือหาและลักษณะการเรียนของผูมีความบกพรองทางการได
ยิน รวมถึงบทนําเรื่องของบทเรียน 

5.2.2 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอม
เสริมในสวนของการนําเสนอเน้ือหา ภาษามือบรรยาย กิจกรรม 
และสวนแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและ
สวนที่ใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.3 การพัฒนาบทเรียน 
 5.3.1 ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญดาน

เน้ือหาจํานวน 3 คน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน 
3 คน โดยผูเช่ียวชาญทดลองใชงานเบื้องตนและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 5.3.2 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
โครงสรางบทเรียนและบทนําเรื่องที่ออกแบบไว โดยมีการ
นําเสนอเน้ือหา ภาพกราฟก วีดีโอภาษามือบรรยาย กิจกรรม
เสริมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนการสอน 

5.4 การนําไปใชและการประเมิน 
 ผู วิจัยไดปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม

คําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใชกับผู เรียน
รายบุคคลโดยทดลองใชกับกลุมยอย  จํานวน 10 คน เพ่ือ
ทดลองขั้นตนและหาขอผิดพลาด  แลวนําบทเรียนไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจประเมินทั้งดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีมาก คาเฉล่ีย เทากับ 4.69  และผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิควิธีการ จํานวน 3 คน  ผลการประเมินอยูในระดับดี
มาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.78 จากน้ันนําบทเรียนที่ผานการตรวจ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญไปเก็บขอมูลตางๆ ดังตอไปน้ี 

 5.4.1 ใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แลวเก็บคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน  

 5.4.2 ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาแตละหนวยเรียนที่ไดจัด
ไวใหผูเรียน 

 5 .4 .3  ใหผู เ รี ยนทํ าแบบทดสอบหลั ง เรี ยนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 5.4.4 ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน   แบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทียบเพ่ือวัดประสิทธิภาพของ
บทเรียน 

 5.4.5 ผูเรียนประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือนําขอเสนอแนะของผูเรียนไปพัฒนา
บทเรียนชวยสอนเรื่องตอไป 

6. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียน บทเรียนที่พัฒนาขึ้นเปนแบบ
ซอม เสริมมี เ น้ื อหา   5  หน วยการ เ รี ยน  ประกอบด วย
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 15 ขอ ขอสอบที่ผานการวิเคราะห
จํานวน 45 ขอ ไดนําขอสอบไปใชในบทเรียนในสวนของ
แบบทดสอบก อน เ รี ยน  แบบทดสอบหลั ง เ รี ยน  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ภาพที่ 1 : พัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชา
ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 สําหรับผูที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนจากคะแนนท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน E1 มีคาเฉล่ียเทากับ 84.11 และคะแนน

ที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน E2 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 80 .59 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ทางผู วิจัยไดกําหนดไวคือ 

80 /80  สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   สําหรับผูที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน ที่สรางขึ้นมามีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว และอยูในเกณฑที่ดี ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 1   สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ตามเกณฑ 

80/80  

แบบทดสอบ 
คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลี่ย 

คิดเปน
รอยละ 

E1/E2 

แบบทดสอบหลัง
เรียน (E1)

30 25.233 84.11 84.1 
1/8 
0.59 แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(E2)

45 24.178 80.59

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .00 ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียน จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น มีคาเฉล่ียเทากับ 36 คะแนน ซึ่งสูงกวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู เรียนจากแบบทดสอบกอนเรียนดวย
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคาเฉล่ียเทากับ 28.83 คะแนน สรุปไดวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 กอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย 
ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1   สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 

คะแนน จํานวนคน คะแนนเต็ม X  S.D. df Sig. 

แบบทดสอบกอน
เรียน (Pretest) 30 45 27.83 6.62 

29 .00 แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Posttest) 

30 45 36.26 3.82 
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** นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .00 ,df=29 , t-test = -10.22 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1   สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยผูเรียนมี
คาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นโดยรวมมีคาเทากับ 4.55 แสดง
วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย 
ระดับชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1   สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน 

รายการประเมิน จํานวน X  SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ

ดานเนื้อหาและการดําเนินการ 30 4.52 0.564 ดีมาก 
ดานมัลติมีเดีย 30 4.57 0.546 ดีมาก 
ดานอักษรและสี 30 4.50 0.513 ดีมาก 
การออกแบบปฏิสัมพันธ 30 4.55 0.548 ดีมาก 

รวม 30 4.55 0.543 ดีมาก 

7. สรุปผล 

จากการดําเนินงานในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1   
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการไดดังตอไปน้ี 

7.1 จากท่ีไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   

 สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียนที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผูเรียนเปนอยางดี ทั้งน้ีเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีภาพ และภาษามือประกอบ เพ่ือทําใหผูเรียนเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น ไมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียน ผูเรียนสามารถที่จะ
ศึกษาเน้ือหาไดเปนรายบุคคล สามารถทบทวนบทเรียนไดตาม
ความตองการไมจํากัดในเรื่องของเวลานอกจากนี้ยังทําใหมีการ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนเปนอยางดี 

 
 

7.2 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม
รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1    

สําหรับผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา คะแนน
เฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เทากับ 84.11/80.59 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
80/80 ที่กําหนดไว  

7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .00    

7.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมทดลอง ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมรายวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1   สําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก มี
คะแนนคาเฉล่ียเทากับ 4.55 

8. ขอเสนอแนะ 
8.1 พัฒนาบทเรียนใหสามารถใชงานบนเครือขาย

อินเทอรเน็ตได 

8.2  พัฒนาบทเรียนใหสามารถเพ่ิมหรือแกไขเพ่ือใชกับ
รายวิชาอื่นๆ ได 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกําลังและพ้ืนฐาน

ทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 บนแอนดรอยดแท็บเล็ต และ 2) ประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิธีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนบนแท็บแล็ต 

จํานวน 5 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเน้ือหารายวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่อการเรียนการสอน
เสริม เรื่องเลขยกกําลังและพ้ืนฐานทางเรขาคณิต บนแอนดรอยดแท็บเล็ต และแบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอสื่อ
การเรียนการสอนในดานเทคนิค และดานเน้ือหา ขอมูลที่รวบรวมไดจากการวิจัยจะนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ ไดแก คาเฉล่ีย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอสื่อ พบวา สื่อมีความเหมาะสมในดานเทคนิคอยูในระดับ

ดี  (  = 4.22, S.D = 0.57) และมีความเหมาะสมในดานเน้ือหาอยูในระดับดีเชนเดียวกัน (  = 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 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกําลังและพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

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 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

1pen_154@hotmail.com, 2scc_suthida@hotmail.com 
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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  
 

1.*บทนํา 
1.1*ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
วิชาคณิตศาสตรไดมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของ

มนุษยทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตองอาศัยความรูทางดานคณิตศาสตรเปนสําคัญ 
วิชาคณิตศาสตรจึงถือไดวาเปนวิชาพ้ืนฐานในการศึกษาวิชา
ตางๆหลายสาขา การสรางสรรคสิ่งตางๆ รวมท้ังการแกปญหา
ทั้งในชีวิตประจําวันและดานอื่นๆ ก็ตองอาศัยคณิตศาสตรเปน
พ้ืนฐานทั้งสิ้น [1] การศึกษาวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จะมีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องเลขยกกําลัง ซึ่งมี
กระบวนการคิดคํานวณที่ซับซอน ยุงยาก ในการแกโจทย
ปญหา และเรื่องพ้ืนฐานเรขาคณิต ซึ่งมีขั้นตอนหลากหลายและ
ตองใชวิธีการคิดอยางเปนระบบ กระบวนการเหลาน้ีอาจทําให
ผูเรียนเกิดความสับสนแกผูเรียน จากงานวิจัยของนวลนภา 
[2]พบวารอยละของนักเรียนที่ไมผานการทดสอบวัดความรู
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการคิดคํานวณและดานการแก
โจทยปญหาสูงเกินรอยละ 50 น่ันแสดงวา นักเรียนเกิน
ครึ่งหน่ึงของนักเรียนทั้งหมดมีปญหาในการคิดคํานวณและ 
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

จากความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ทันสมัย ไดมีการประดิษฐคิดคนนวัตกรรมใหมๆเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรแบบพกพาหรือคอมพิวเตอรโนตบุก เปล่ียนเปน
คอมพิวเตอรพกพารูปแบบใหม ไดแก แท็บแล็ต (Tablet) ซึ่ง
เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางทั่วโลก [3]  เหตุผลที่แท็บแล็ต
กําลังเปนที่นิยมในขณะน้ี น่ันเพราะประโยชนอันหลากหลาย 
และ รูปแบบ ท่ีทันสมั ย  พกพาไดสะดวกสบาย  ใช ต อ
อินเทอรเน็ตได ถายรูปได เปนแหลงคนควาหาความรู 
ตรวจสอบขอมูลขาวสาร อานหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
ได และคุณสมบัติอีกอยางที่แตกตางจากคอมพิวเตอรทั่วไปคือ 
เปนอุปกรณที่สามารถสัมผัสหนาจอได ทําใหสามารถใชน้ิว

สัมผัสหนาจอไดโดยตรง ดวยคุณสมบัติน้ีของแท็บแล็ต ผูเรียน
จึงสามารถใชแท็บแล็ต ในการเรียนรูสิ่งตางๆไดงายขึ้น [4]   

จากผลการสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับนโยบายการแจก
แท็บแล็ตแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2556 พบวา 
ทั้งผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนที่อยูในขายของการ
ไดรับการจัดสรรเครื่องแท็บแล็ต สวนใหญรอยละ 96.4 และ
รอยละ 92.5 ตามลําดับ พึงพอใจตอนโยบายการแจกเคร่ือง 
แท็บแล็ตใหเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในระดับปาน
กลางถึงมากที่สุด ซึ่งผูบริหารและครูผูสอนไดเล็งเห็นขอดีของ
นโยบายน้ี คือ การนําสื่อแท็บแล็ตมาใชกับการเรียนการสอนจะ
ทําใหเด็กตองการเรียนรูและสนใจการเรียนมากขึ้น [5]  

จากคุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอนเสริมที่สามารถ
ขยายเน้ือหาและประสบการณที่ผูเรียนไมสามารถเขาใจอยาง
ถองแทจากสื่อหลักทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น และชวยใหผู เรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูที่
แตกตางกันใหเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น [6] ทั้งน้ีผูวิจัยจึงคิดวา
การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน ไดมีความ
มุงหวังใหผู เรียนสามารถนําความรูมาใชประโยชนไดจริง 
ดังน้ันการนําเทคโนโลยีใหมๆ อยางแท็บแล็ตมาประยุกตใช
การเรียนการสอนน้ันจะชวยเสริมแรงใหกับผูเรียน และเปน
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีใหมๆใหกับวงการการศึกษาให
เ พียงพอและมีประสิทธิภาพให ดียิ่ งขึ้ น  สอดคลอง กับ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยของ กิตติพันธ และคณะ [7] กลาววา 
การนําแท็บแล็ตไปใชใหเกิดประโยชนควรไดมีการดําเนินการ
พัฒนาควบคู กันไปในดานตางๆ  คือ  ดานการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู เน่ืองจากสื่อที่มีอยูอาจไมเพียงพอ ไม
เหมาะสม ไมครอบคลุม หรือไมตรงเน้ือหาที่ตองการ จึงควร
สงเสริมใหมีการพัฒนาสื่อขึ้นเองใหสอดคลองกับความ
ตองการในแตละบริบท 
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1.2*วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1.2.1*เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยก

กําลังและพ้ืนฐานทางเรขาคณิต  รายวิชาคณิตศาสตร  ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 บนแอนดรอยดแท็บแล็ต 

1.2.2*เพื่อประเมินความความเหมาะสมทางดาน
เทคนิคและดานเน้ือหาของสื่อการเรียนการสอนเสริมที่
พัฒนาขึ้น 
2.*เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1*สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการสอน หมายถึง การนําวัสดุ อุปกรณ ระบบและ

วิธีการมาเปนตัวกลางในการใหการศึกษาแกผูเรียนไดบรรลุ
จุดมุงหมายในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ [8] 

สื่อเสริม คือ สื่อที่ขยายเน้ือหาและประสบการณที่ผูเรียนไม
สามารถเขาใจอยางถองแทจากสื่อหลักทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจชัดเจนย่ิงขึ้น และชวยใหผูเรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนรูที่แตกตางกันใหเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งขึ้น [6] 

2.2*แท็บแล็ต (Tablets ) 
แท็บแล็ต คือ เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่สามารถ

พกพาไดและใชหนาจอสัมผัสในการทํางาน ออกแบบให
สามารถทํางานไดดวยตัวเอง อุปกรณแบบหนาจอสัมผัส
แตกตางจากคอมพิวเตอรต้ังโตะ คือไมมีแปนพิมพในการใช
งานแตจะใชแปนพิมพเสมือนจริงในการใชงาน จะมีอุปกรณไร
สายสําหรับการเช่ือมตออินเทอรเน็ตและระบบเครือขายภายใน
มีระบบปฏิบัติการท้ังที่เปน Windows, IOS และ Android  [3]  

 
ภาพที่ 1  ตัวอยางลักษณะภายนอกทั่วไปของแท็บแล็ต 

2.3*ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
เปนซอฟตแวรที่มีโครงสรางแบบเรียงทับซอนหรือแบบ

สแต็ก (Stack) ซึ่งรวมเอาระบบปฎิบัติการ มิดเดิลแวร และแอพ
พลิเคชันที่สําคัญเขาไวดวยกัน  เ พ่ือใชสําหรับทํางานบน
อุปกรณพกพาเคลื่อนที่ 

การทํางานของแอนดรอยดมีพ้ืนฐานอยูบนระบบลีนุกซ 
เคอรเนล (Linux Kernel) ซึ่งใช Android SDK (Software 
Development Kit) เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
แอพพลิเคช่ันบนระบบปฎิบัติการ Android โดยใชภาษา Java 
ในการพัฒนา [9] 

2.4*งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กิตติพันธ และคณะ [7] ไดทํางานวิจัยเรื่อง ผลการใชแท็บ

แล็ต ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทย 
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรินสรอยแยลส
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลการใช
แท็บแล็ต  ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนปรินส
รอยแยลสวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม กําหนดกลุมตัวอยาง 1 
หองเรียน จํานวนนักเรียน 39 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูที่ใชแท็บแล็ต บทเรียนสําเร็จรูปใน
แท็บแล็ต แบบทดสอบวัดความรูความสามารถเฉพาะวิชา แบบ
ประเมินทักษะทางดานการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแท็บแล็ตในการจัดการ
เรียนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และรอยละ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) ดานความรู 
ความเขาใจและทักษะในเน้ือหา 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
ใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับดี 4) นักเรียนและ
ผูปกครองมีความพึงพอใจในการใชแท็บแล็ตในการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับพึงพอใจมาก 

จากการศึกษางานวิจัยของกิตติพันธ และคณะ สรุปไดวา 
การนําแท็บแล็ตมาใชในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชา
ภาษาไทย  สงผลใหนักเรียนประถมศึกษาปที่  1 มีผลการ
ทดสอบในระดับสูงขึ้น และมีความเขาใจตอการใชแท็บแล็ต 
ในระดับมาก 
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3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1*ประชากรและกลุมตัวอยาง  
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 น้ี  

             1) ผูเช่ียวชาญดานเทคนิค คือ ผูที่มีประสบการณใน
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนคอมพิวเตอร
หรือแท็บแล็ต  

2) ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา คือ ครูผูสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร  

3.1.2*กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญไดมาโดยการ
คัดเลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 ทาน
แบงออกเปน ดานเทคนิค 5 ทาน และดานเน้ือหารายวิชา
คณิตศาสตร 5 ทาน  

3.2*ขอบเขตของเน้ือหา 
แบงขอบเขตเน้ือหาเปน 2 หนวยการเรียนรู ไดแก 

3.2.1*เลขยกกําลัง 
1) ความหมายของเลขยกกําลัง 
2) การดําเนินการของเลขยกกําลัง 
3) การนําไปใช 

3.2.2*พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
1) จุด เสนตรง สวนของเสนตรง รังสีและมุม 
2) การสรางพ้ืนฐาน 
3) การสรางรูปเรขาคณิตอยางงาย 

3.3*อุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
แท็บแล็ต โดยใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเวอรช่ันต้ังแต 

2.3.3 ขึ้นไป มีขนาดหนาจอ 7 น้ิว ความละเอียดหนาจอ     
1,024 × 600 พิกเซล 

3.4*เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 

3.4.1*สื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกําลังและ 
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
บนแอนดรอยดแท็บแล็ต  

3.4.2   แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและดานเน้ือหา 

 

4.*วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1*ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
4.1.1 ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนและ

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร เลมที่ 1 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
[10] เพ่ือนํามากําหนดหัวขอยอยของเน้ือหารายวิชา สราง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปประเมินความสอดคลอง
ของเน้ือหากับวัตถุประสงค และจัดลําดับของเน้ือหาบทเรียน 

4.1.2*ศึกษาเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนเสริม รายวิชาคณิตศาสตร บนอุปกรณแบบหนาจอสัมผัส 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซึ่งเก่ียวของและสัมพันธกับการ
สรางสื่อ เน้ือหาบทเรียน การทําแบบฝกหัด โดยใชโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS4 ในการออกแบบหนาจอตางๆของสื่อ 
และใชโปแกรม eclipse ในการพัฒนาส่ือโดยใชภาษาจาวาใน
การพัฒนา  

4.1.3*ศึกษาเทคนิคการสรางแบบประเมินจากทฤษฎี
การออกแบบแบบสอบถาม และการสรางแบบประเมินสื่อการ
เรียนการสอน 

4.2*การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
4.2.1*ออกแบบแผนผังการเรียน และออกแบบหนาจอ

และสวนประกอบตาง ๆ 
4.2.2 พัฒนาสื่อ 

1) ใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 ในการ
สรางสรรคงานกราฟกตางๆ และตกแตงภาพน่ิงในสวนของ
เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู และแบบทดสอบ เปนหนาๆเพ่ือ
เตรียมไวสําหรับใชงานในสื่อ  

2) ใชโปรแกรม eclipse ในการสรางสื่อ เขียนscript 
โดยใชภาษาจาวาในการพัฒนา เมื่อพัฒนาเสร็จแลวนําสื่อที่ได
พัฒนา Import หรือติดต้ังลงบนอุปกรณหนาจอสัมผัส ซึ่งเปน
นามสกุลไฟล .apk เพ่ือทําการทดสอบสื่อวาสามารถทํางานได
ถูกตองตามตองการหรือไม  

4.2.3*สรางแบบประเมินแบบประเมินความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญดานเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการประมาณคา 5
ระดับ แบงเปน 6 ดาน ไดแก 1) ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง
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2) ดานภาพและภาษา 3) ดานตัวอักษรและสี 4) ดาน
แบบทดสอบ 5) ดานการจัดการบทเรียน 6) ดานการใชงานสื่อ
การเรียนบนแท็บแล็ต และแบบประเมินความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ซึ่งมีลักษณะการประมาณคา 5 ระดับ 
แบงเปน 4 ดานไดแก  1) ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง            
2) ดานภาพและภาษา 3) ดานแบบทดสอบ 4) ดานการจัดการ
บทเรียน 

4.3*การทดสอบเคร่ืองมือ 
4.4.1*ทดสอบการทํางานของสื่อโดยผูวิจัย เปนการ

ทดสอบความถูกตองในการทํางานของสวนยอยตางๆ และ
ปรับปรุงขอผิดพลาดตางๆ กอนนําไปใช 

4.4.2*นําสื่อและแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสมของสื่อ  

4.4 วิเคราะหผลการทดลอง 
นําผลท่ีไดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหทาง

สถิติ ไดแก คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.  ผลการดําเนินการวิจัย 

5.1 ผลการพัฒนาสื่อ 
สื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่อง เลขยกกําลัง และ พ้ืนฐาน

ทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 บน
แอนดรอยดแท็บแล็ต มีผลการพัฒนา ดังภาพที่ 2 และ 3 

 

 
ภาพที่ 2  หนาหลกัของส่ือ 

     
ภาพที่ 3  หนาเมนูยอยของหนวยที ่1 เลขยกกําลัง และหนวยที่ 2

พื้นฐานเรขาคณิต 

5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค  

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของส่ือโดยผูเชี่ยวชาญ 
ดานเทคนิค จาํนวน 5 ทาน 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ 
1. ดานเนือ้หาและการดําเนินเร่ือง 4.07 0.52 ดี
2. ดานภาพและภาษา 4.20 0.59 ดี
3. ดานตัวอักษร และสี 4.16 0.57 ดี
4. ดานแบบทดสอบ 4.40 0.63 ดี
5. ดานการจดัการบทเรียน 4.20 0.61 ดี
6. ดานการใชงานส่ือการเรียนบน
แท็บแล็ต 

4.32 0.51 ดี 

รวม 4.22 0.57 ดี 
5.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของส่ือโดยผูเชี่ยวชาญ 

ดานเนือ้หา จํานวน 5 ทาน 
รายการประเมิน  S.D. ระดับ 

1. ดานเนือ้หาและการดําเนินเร่ือง 4.45 0.56 ดี
2. ดานภาพและภาษา 4.25 0.46 ดี
3. ดานแบบทดสอบ 4.43 0.51 ดี

4. ดานการจดัการบทเรียน 4.20 0.61 ดี

รวม 4.37 0.54 ดี 
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6. สรุปผลการวิจัย 
ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเช่ียวชาญ สรุป

ไดดังน้ี 
6.1 ดานเทคนิค  
สื่อมีความเหมาะสมดานเทคนิคโดยภาพรวมอยูในระดับดี               

(  = 4.22, S.D = 0.57) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญอยูในระดับดีทุกดาน โดยเฉพาะดาน
แบบทดสอบที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด อาจเปนเพราะผูเช่ียวชาญเห็น
วาการสรุปคะแนนหลังการทําแบบทดสอบมีความเหมาะสมอยู
ในระดับดีมาก 

6.2 ดานเน้ือหา 
สื่อมีความเหมาะสมดานเน้ือหาโดยภาพรวมอยูในระดับดี               

(  = 4.37, S.D = 0.54) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญอยูในระดับดีทุกดานโดยเฉพาะดาน
เน้ือหาและการดําเนินเรื่องที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด อาจเปนเพราะ
ผู เ ช่ียวชาญเห็นวา  ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหา  ความ
เหมาะสมของเน้ือหากับระดับผูเรียน และความนาสนใจในการ
ดําเนินเรื่อง มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก 

7. ขอเสนอแนะ 

ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอสื่อ
ไดพบขอเสนอแนะ ดังน้ี 

7.1 ดานเทคนิค 
สื่อควรมีการเพ่ิมลําดับการนําเสนอดวยสีสันมากขึ้น ควร

จัดรูปแบบตัวอักษรใหมีมาตรฐานและมีความเหมาะสมมากขึ้น 
และควรเพ่ิมคําแนะนําในการใชงานสื่อ  

7.2 ดานเน้ือหา 
ควรพัฒนาและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเสริม 

และควรปรับปรุงแบบทดสอบบางขอใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

ซึ่งขอเสนอแนะท่ีไดรับผูวิจัยจะนําไปปรับปรุงและพัฒนา
สื่อใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือนํา
สื่อที่ไดไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการ

เสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จํานวน 
30 คน โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอน
เรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.22 ตามสูตรของเมกุยแกนส์ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า
หลังเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สรุปว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช้ประกอบใน
การเรียนการสอนได้ 
คําสําคัญ:บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสริมแรง, ทฤษฏีเสริมแรง 

Abstract 

This research is an experimental research. The objectives of this research were  1) to develop the Computer-

Assisted 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. 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา 
ของนักเรียนระดับชั้นอนบุาล 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 

วรรษมน  มียอด 

ภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
dainnarok@gmail.com 

           467

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06CED04   

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

1. บทนํา 
การวางแผนการจัดประสบการณทางภาษาควรเริ่มตนจาก

การทําความเขาใจวา การจัดประสบการณ มีความหมายที่กวาง
กวาการสอน หรือการถายทอดความรู แตเปนการจัดเตรียมทุก
สิ่งทุกอยางเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาทางภาษา และควรทํา
ความเขาใจดวยวาการเรียนรูภาษาเปนเรื่องที่สัมพันธกับการรู
หนังสือ (Literacy) ซึ่งหมายถึงปฏิสัมพันธทางสติปญญาที่มี
ความซับซอน ที่เกิดขึ้นระหวางผูอานกับขอความ และระหวาง
ความรูเดิมกับขอมูลใหม และการรูหนังสือของ     เด็กปฐมวัย
เปนการรูหนังสือที่อยูในระยะแรกเริ่ม (Emergent literacy) เปน
การเรียนรูของเด็ก กอนที่จะพัฒนาไปสูการมีทักษะการรู
หนังสืออยางเปนทางการ  การจัดประสบการณทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัยจึงตองวางแผนใหครอบคลุมทั้งเรื่องภาษา
และการรูหนังสือในระยะแรกเร่ิม โดยแผนดังกลาวจะตอง
เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาและการรูหนังสือของเด็ก 
และมีลักษณะบูรณาการ ใหเด็กไดใชภาษาอยางมีความหมาย
เปนรายบุคคล 

การเสริมแรง คือ การทําใหความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
อันเปนผลเน่ืองมากจากผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมน้ัน ผล
กรรมที่ทําใหพฤติกรรมมีความถี่เพ่ิมขึ้น 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
นําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชน เงิน รางวัล คํา
ชมเชย เปนตน  

การจัดกิจกรรมครูควรใหการเสริมแรง โดยการชมเชยหรือ
ใหแรงจูงใจ โดยวิธีการตาง ๆ เชน การใหรางวัล ทั้งน้ีเพราะ
เด็กในวัยน้ีตองการใหผูอื่นสนใจตนหรือเห็นวาตนเองสําคัญ
กวาคนอื่น    การใหแรงจูงใจจะทําใหเด็กเกิดความสนใจ พอใจ
ที่จะเรียน โดยจัดแบงเน้ือหาวิชาออกเปนสวนยอย ๆ เปนขั้น ๆ 
จัดลําดับใหเปนเหตุเปนผลเพ่ือใหเรียนไดงาย และเมื่อสําเร็จแต
ละขั้นจะไดรับแรงเสริม หรือใหรางวัลทันที ทั้งน้ีบทเรียน
สําเร็จรูปเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีคําตอบ        
ที่ถูกตองไวให ซึ่งบทเรียนดังกลาวควรนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนจะทาํใหเด็กเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยสนับสนุนใหสถานที่
เรียนไมจํากัดอยูเพียงหองเรียนเทาน้ัน ผูเรียนอาจเรียนรูที่บาน 
ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอื่นๆ ตามเวลาท่ีตนเอง
ตองการ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสนับสนุนให เรา
สามารถใชกับผูเรียนไดทุกระดับอายุและความรู หลักสําคัญอยู
ที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทาน้ัน 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
สนุกกับภาษา โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งจะชวยใหเด็กเกิด
ความสนใจ สามารถจับตองได ทําใหเด็กไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงอยางเปนรูปธรรม เพราะตัวอักษรพยัญชนะ
ตองดูดวยตาอานดวยปาก และฟงดวยหู การอานและการเขียน
ใหถูกตองเพ่ือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอาจจะเปนเรื่องยาก
สําหรับเด็กในวัยน้ี สามารถนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนตอ     
ในระดับสูงตอไปเด็กจะเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการดาน
ภาษาในทิศทางใด ซึ่งผลในการวิจัยครั้งน้ีจะไดนําไปเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย
ในโอกาสตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎี
การเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนช้ัน
อนุบาล 1 ที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

3. สมมติฐานของวิจัย 
3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้นมีคาสูงกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
4.1 ตามหลักสูตรคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ -

ศักราช 2546 สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป   จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการสาระ
ที่ ควรเรียนรู เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นํามาเปนสื่อในการจัด
กิจกรรมใหเด็กเกิดการเรียนรู ผูสอนสามารถกําหนด
รายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย ความตองการ และความ
สนใจของเด็ก โดยเด็กไดเรียนรูผานประสบการณสําคัญ ทั้งน้ี
อาจยืดหยุนเน้ือหาได ในการวิจัยเน้ือหา สนุกกับภาษา ของ
นัก เ รี ยน ช้ันอ นุบ าล  1 โร ง เ รี ยน วัดโม ลี  ( นันท วิมล ) 
ประกอบดวย 3 บท รายละเอียดดังน้ี 

บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว โดยมีภาพสัญลักษณที่ใช
ประกอบพยัญชนะ เพ่ือใหเด็กระดับปฐมวัยเกิดความจําภาพ
สัญลักษณประกอบกับตัวพยัญชนะไทยท้ัง 44 ตัว 

บทที่ 2 การออกเสียงอานพยัญชนะ  ประกอบดวยเสียง
พยัญชนะไทยท้ัง 44 รูป 21 เสียง 

บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว  คําคลองจอง
สําหรับเด็กเล็กเปนคําที่ตองใชถอยคําที่สั้นๆ งายๆ และมีความ

ยาวไมมากนัก  มีเน้ือหาสาระที่ไมมาก เด็กทองแลวเกิดความ
สนุกสนาน งายตอการจํา มีความเพลิดเพลินตอคําสัมผัส 

4.2 ทฤษฎีการเสริมแรง 
การเสริมแรง คือ การทําใหความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 

อันเปนผลเน่ืองมากจากผลกรรม     ที่ตามหลังพฤติกรรมน้ัน 
ผลกรรมที่ทําใหพฤติกรรมมีความถ่ี เ พ่ิมขึ้น  เรียกวา  ตัว
เสริมแรง (Reinforcer) Skinner (1971) ตัวเสริมแรงที่ใชกันอยู
จะมี 2 ชนิดคือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิเปนตัวเสริมแรงที่มี
คุณสมบัติดวยตัวของมันเองในการตอบสนองความตองการ
ทางชีวภาพหรือมีผลตอ    ผูไดรับโดยตรงเชน อาหาร ความเย็น 
เปนตน และตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เปนตัวเสริมแรงที่ตองผาน
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติของการเปนตัวเสริมแรง โดยการ
นําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชน เงิน รางวัล คํา
ชมเชย เปนตน  

5. ขอบเขตการวิจัย 
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากร คือ นักเรียน
ช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี 
(นันทวิมล) จํานวน 30 คน เพ่ือทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

5.2 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเน้ือหา สนุกกับภาษา ของนักเรียน
ช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ประกอบดวย 3 บท 
ดังน้ี 

บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว 
บทที่ 2 การเขียนและการออกเสียงพยัญชนะ 
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว 

5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการ

เสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 
โรงเรียนวัดโมลี )นันทวิมล(  

สวนที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

           469

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06CED04   

สวนที่ 3 ทฤษฏีเสริมแรง 

5.4 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 2/2555  

6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
6.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ดังน้ี 

 6.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1.2 ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู 
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย 

6.1.3 ศึกษาแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู 
เน้ือหาทักษะภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

6.1.4 กําหนดสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 
ตามขอบขาย ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
โดยการกําหนดจุดมุงหมาย สื่อ กิจกรรมใหสอดคลองกับ
เน้ือหา ประกอบกิจกรรมเสริมประสบการณ และเขียนแผนการ
จัดประสบการณจํานวน 20 แผน โดยใชเวลาสอน แผนละ 30 
นาที 

6.2 การออกแบบบทเรียน 
ออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย เขียนบท

ลงในกระดาษแผนเรื่องราว (Story board) ใสเน้ือหา รูปแบบ 
รูปภาพ กําหนดเสียงบรรยาย สิ่งที่คาดหวังที่ใชในบทเรียน 
ดําเนินการเขียนบทเรียน ตามแผนเรื่องราว (Story Board) ลง
แผนกระดาษโดยมีวิธีการดังน้ี 

6.2.1 กําหนดพยัญชนะและรูปภาพที่สอดคลองกัน 
6.2.2 กําหนดตําแหนงและสัดสวนของรูปภาพและ

พยัญชนะลงบนกระดาษ 
6.2.3 กําหนดเทคนิคทางคอมพิวเตอรในการเนนคํา

สําคัญ  
6.2 .4  กําหนดชวงเวลาการแสดงผลแตละกรอบ 

รูปแบบการลบหนาจอ และการนําเสนอกรอบความคิดใหม 
โดยใชรูปแบบการนํา (Effect) ของโปรแกรม 

6.2.5 การโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร 
6.2.6 การใหการทบทวน หรือสรุปสาระสําคัญของ

เน้ือหา กอนทําแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ 

6.2.7 เง่ือนไขการใหขอมูลปอนกลับ 

6.3 การพัฒนาบทเรียน 
6.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม

โครงสรางบทเรียนและบทนําเรื่องที่ออกแบบไวโดยมีการ
นําเสนอเน้ือหา ภาพกราฟก กิจกรรมเสริมการเรียนรู 

6.3.2 เกมส ประกอบดวย 2 เกมส คือ เกมสจับคูและ 
เกมสทายภาพ  เ พ่ือ เปนการเสริมแรงกระตุนใหผู เ รี ยน
ตอบสนองตอบทเรียน การโตตอบกับบทเรียนโดยใชเมาส 
(Mouse) เพราะดานความสัมพันธระหวางตากับมือยังไม
สมบูรณ มีการเสริมแรงโดยการการชมเชยผูเรียนในกรณีที่
ผูเรียนตอบสนองถูกตอง 

6.3.3 ประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญดาน
เน้ือหาจํานวน 3 คน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน 
3 คน โดยผูเช่ียวชาญทดลองใชงานเบื้องตนและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

6.4 การนําไปใชและการประเมิน 
ผู วิจัยไดปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม

คําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใชกับผู เรียน
รายบุคคลโดยทดลองใชกับกลุมยอย  จํานวน 10 คน เพ่ือ
ทดลองขั้นตนและหาขอผิดพลาด  แลวนําบทเรียนไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจประเมินทั้งดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ผลการ
ประเมินอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉล่ีย  เทากับ  4.73 และ
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิธีการ จํานวน 3 คน  ผลการประเมินอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.28 จากน้ันนําบทเรียนท่ีผาน
การตรวจประเมินจากผูเช่ียวชาญไปเก็บขอมูลตางๆ ดังตอไปน้ี 

6.4.1 ใหผูเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว
เก็บคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน  

6.4.2 ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาแตละหนวยเรียนที่ไดจัดไว
ใหผูเรียน 

6.4.3 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.4.5 ใหผูเรียนทําการเลนเกมส จํานวน 2 เกมสที่มีการ

เสริมแรงโดยการการชมเชยผูเรียนในกรณีที่ผูเรียนตอบสนอง
ถูกตอง 

6.4.4 ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอน
เ รี ยน  แบบทดสอบห ลั ง เ รี ยนมา เปรี ยบ เ ที ยบ เ พ่ื อ วั ด
ประสิทธิภาพของบทเรียน 
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7. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา ของ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมลี )นันทวิมล(  

7.1 ผูจัดทําไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน้ือหา
ที่ใชในการวิจัยเน้ือหา สนุกกับภาษา ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 
โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) ประกอบดวย 3 บท ดังน้ี 

บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว 
บทที่ 2 การเขียนและการออกเสียงอานพยัญชนะ 
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว 
 

 
 

ภาพที่ 1 : พัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีการ
เสริมแรง เร่ือง สนุกกับภาษา ของนักเรียนระดับช้ัน

อนุบาล 1 โรงเรียนวัดโมล ี(นนัทวมิล) 

7.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรโดยการใช

สูตรตามเกณฑมาตรฐาน    ของเมกุยแกนส  (Meguigans) 
ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

คะแนน จํานวน     
ผูเรียน 

คะแนน
เต็ม X S.D. ประสิทธิภาพ

(เมกุยแกนส) 
แบบทดสอบ
กอนเรียน 

30 20 8.60 3.16 
1.22 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

30 20 
17.
47 

1.72 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 
30 คน  ซึ่ งคะแนนเ ต็ม เท า กับ  20 คะแนน  โดยการทํ า
แบบทดสอบกอนเรียนไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.60 คะแนน 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.16 คะแนน และการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 17.47 คะแนน 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72 คะแนน และเมื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนโดยการใชสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
ของเมกุยแกนสมีคาเทากับ 1.22 ซึ่งมีคามากกวา 1.00 ถือวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพไดตามเกณฑ
มาตรฐานของเมกุยแกนส 

7.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดนําผลการ
ทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน โดย
ใชการทดสอบคาที (t-test) ดังน้ี 
ตารางที่ 2 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน 

แบบทดสอบ 
จํานวน    
ผูเรียน 

คะแนน
เต็ม 

X S.D 
t 

คํานวณ 
t 

ตาราง 
กอนเรียน 30 20 8.60 3.16 

14.68 1.699 
หลังเรียน 30 20 17.47 1.72 

ระดับนัยสําคัญ .05 df = 29 
จากตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้น พบวาคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคามากกวาคาเฉล่ียของคะแนน
กอนเรียน ไดคา t คํานวณ 14.68 และจากการเปดตาราง คา t ที่ 
df = 29 มีคา 1.699 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05ผลของการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนน คา t คํานวณ สูงกวาคา t 
ตาราง ดังน้ันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน    หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

8. สรุปผล 

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎี
การเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษา   ที่พัฒนาขึ้นพบวา 

8.1 ผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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โดยใชทฤษฎีการเสริมแรง เรื่อง สนุกกับภาษาประกอบดวย
บทเรียนจํานวน 3 บท ดังน้ี 

บทที่ 1 พยัญชนะไทย 44 ตัว 
บทที่ 2 การเขียนและการออกเสียงอานพยัญชนะ 
บทที่ 3 คําคลองจองพยัญชนะไทย 44 ตัว 
และมีเกมสเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยบทเรียน

ทั้งหมดจะประกอบดวยเสียงเปนสวนใหญ เน่ืองจากเด็กระดับ
ปฐมวัยยังไมสามารถที่จะอานโจทยหรือขอความออกตองอาศัย
การฟงเปนสวนใหญ โดยมีสามารถสรุปความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญท้ังทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค ดังน้ี 

8.1.1 แบบทดสอบสอบถามจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา
ทั้ง 3 ทาน คาเฉล่ียอยูที่ 4.73 อยูในระดับมากที่สุด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.45 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญไปในทิศทาง
เดียวกัน  

8.1.2 แบบทดสอบสอบถามจากผูเช่ียวชาญดานเทคนิค
ทั้ง 3 ทาน คาเฉล่ียอยูที่ 4.28 อยูในระดับมาก คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญไปในทิศทาง
เดียวกัน  

8.2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
สนุกกับภาษา โดยใชทฤษฎี การเสริมแรงโดยคิดจากคะแนน
เฉลี่ยการทําแบบทดสอบการเรียน และหลังเรียนของกลุม
ตัวอยาง ที่ใชบทเรียน ไดคาประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ 
1.22 ซึ่งมีคามากกวา 1.00 ตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 

8.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบผลการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาข้ึน โดยใชการทดสอบคา (t-test) วิเคราะห
ขอมูล ผลปรากฏวาผลคะแนนสอบของผูเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05 

9. ขอเสนอแนะ 
9.1 ครูผูสอนคอยชี้แนะ ช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนเขาใจ และใหผูเรียนไดเปนผูลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง เมื่อผูเรียนเขาใจข้ันตอนการปฏิบัติสงผล
ใหการเรียนประสบผลสําเร็จ 

9.2 ครูควรศึกษาคนควาจัดเตรียมทรัพยากรตางๆ เชน 
เน้ือหา รูปภาพ เสียงประกอบ เพ่ือความสะดวกในการสรางสื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาหาความรูเก่ียวกับ
โปรแกรมท่ีจะใชสรางบทเรียนเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลให
บทเรียนน้ันเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

9.3 ในการจัดประสบการณน้ัน ครูผูสอนตองไมตัดสินการ
พูดของเด็ก และไมบังคับเด็กพูด เด็กจะเกิดความกลัว และไม
ยอมที่จะสื่อสารกับผูสอน 

9.4 ควรมีการสรางหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความ
หลากหลาย ที่สามารถวิเคราะหความสามารถของผูเรียนแตละ
คนได และจัดเน้ือหาใหแกผูเรียนไดตามความสามารถแตละ
บุคคล เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคล 

9.5 ความสนใจของเด็กในระดับปฐมวัย จะมีเพียง
ระยะเวลาสั้นๆกเทาน้ัน ฉะน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนในแต
ละคาบการเรียนจะตองกระชับรวดเร็ว 

9.6 โรงเรียนควรกระตุนและสนับสนุน ใหครูผูสอนทําการ
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นมาใชเองเพราะจะทําให
ตรงกับสภาพการเรียนรูของผูเรียนไดมากที่สุด 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรมเรื่อง ระบบหลักประกันและประกันภัย 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลัง
เรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาข้ึนและ 3) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีคือ เจาหนาที่วิเคราะหสินเช่ือจํานวน 42 คน โดยการคัดเลือกแบบสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บ
ชวยฝกอบรม แบบทดสอบ แบบสอบถามและใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) 
ประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรมเทากับ 1.65 สูงกวาเกณฑที่ต้ังไวคือ 1.5 ตามสูตรของเมกุยแกนส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการฝกอบรมดวยเว็บชวยฝกอบรม
แบบปฏิสัมพันธในระดับมาก 
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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1. บทนํา 
ในป พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 ปรับ
สถานะของ บอย. เปน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) ภายใต
การกํากับการดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค 
“เพ่ือประกอบธุรกิจอันเปนการพัฒนา สงเสริม ชวยเหลือ และ
สนับสนุนการจัดต้ัง  การดําเนินงาน  การขยาย  หรือการ
ปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหสินเช่ือ
ค้ําประกันรวมลงทุนใหคําปรึกษาแนะนําหรือใหบริการที่
จําเปนอื่น [1] 

จากนโยบายประจําป 2555 ดานการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานใหแกบุคลากรของธนาคารใหมีศักยภาพทั้งทักษะ
ทางดานการสื่อสาร ทักษะทางดานการวิเคราะหขอมูล ทักษะ
ทางดานการนําเสนอผลงาน เปนตน แตเน่ืองดวยทางธนาคารมี
การฝกอบรมในรูปแบบปกติคือเขาฝกอบรมท่ีสํานักงานใหญ
ในบางครั้งจึงประสบปญหาในเรื่องตาง ๆ อาทิเชน วิทยากรใน
การฝกอบรมไมเพียงพอ  ระยะเวลาในการฝกอบรมที่ไม
เพียงพอ ความไมสะดวกในการเดินทางเพ่ือเขารับการฝกอบรม 
อาทิเชน สาขาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  มีชองทางในการ
ทบทวนบทเรียนจากคูมือเทาน้ัน รวมท้ังงบประมาณที่ใชใน
การฝกอบรมแตละครั้งคอนขางสูง [2] 

การฝกอบรมโดยใชเว็บชวยฝกอบรมมีประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอนเปนรายบุคคล ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนเอง
ไดตามความตองการ ตามความสามารถของผูเรียน โดยไม
จํากัดในเรื่องของเวลาเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนภายใน
บทเรียนจะมีการผสมผสานทั้ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง และ
เสียงประกอบ ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ในการเรียนรูที่ดีและสนุกสนานในการเรียนรวมถึงการสราง
ทัศนคติที่ดีตอการเรียน สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีจะชวยแกปญหาตาง ๆ 
ที่ เ กิดขึ้นใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ดวยคุณสมบัติในการ
นําเสนอเน้ือหาที่นาสนใจท้ังขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
วีดิทัศนและเสียง ผานอินเทอรเน็ตที่ผูเรียนสามารถเรียนไดทุก
ที่ ทุกเวลา นอกจากน้ันยังเปนสื่อที่สามารถนํามาสอนเสริม 

หรือฝกทักษะใหกับผูฝกอบรม  ไดอีกดวย  ซึ่งผูฝกอบรม 
สามารถเรียนรูบทเรียน ทบทวนหรือเพ่ิมเติมความรูไดดวย
ตนเอง [3] 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดทํา
เว็บฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง ระบบหลักประกัน
และประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย โดยการใชเว็บชวยฝกอบรมจะทําให
เจาหนาที่ สามารถทําเรียนรูไดโดยสะดวก จะนําไปสูความรู
ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานของระบบหลักประกัน
และประกันภัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บชวยฝกอบรม เรื่อง ระบบหลักประกัน
และประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย 

2.2 เ พ่ื อหาประสิทธิ ภาพของ เ ว็บช วยฝ กอบรม ท่ี
พัฒนาขึ้น 
 2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังเรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
 2.4 เ พ่ือหาความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอเ ว็บชวย
ฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
3. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

3.1   ระบบหลักประกันและประกันภัย 
ระบบหลักประกันและประกันภัย  (Collateral and 

Insurance System) เปนระบบงานเพ่ือรองรับการทํางานดาน
การประเมิน และอนุมัติราคาหลักประกัน รวมท้ังดําเนินการ
ดานการทํานิติกรรม การทบทวนการประเมิน และการทํา
ประกันภัยของหลักประกัน  สามารถเ ช่ือมตอขอมูลกับ
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยาง
รวดเร็ว เริ่มต้ังแตการจัดทําใบคําขอประเมินหลักประกัน การ
ประเมินราคาหลักประกัน การรับราคา การทํานิติกรรม การ
ทบทวนราคาหลักประกันและการไถถอนหลักประกัน รวมถึง
การบันทึกขอมูลเก่ียวกับการทําประกันภัยหลักประกัน และ
สามารถบันทึกขอมูลเก่ียวกับการทํา  บสย . และบุคคลค้ํา
ประกัน [4] 
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3.2 การฝกอบรมผานเว็บ (Web-Based Training : WBT)  
การฝกอบรมผานเว็บ หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษา 

โดยใชเว็บเปนสื่อกลาง ผานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
หรืออินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
ผูเรียน [5] ดังน้ี 

3.2.1 ตอบสนองตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
3.2.2 ตอบสนองตอการเรียนรูในทุกเวลาสําหรับ

ผูเรียน 
3.2.3 ตอบสนองตอการ เ รียนรู ใน ลักษณะของ

หองเรียนเสมือนจริง (เหมือนการเรียนในหองเรียน) 
 3.   การเรียนรูแบบปฏิสัมพันธ 

  การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผูเรียนมีการโตตอบปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร และ
บทเรียนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และไดรับการเสริมแรง จาก
การไดรับขอมูลยอนกลับทันที เปนการเรียนรูในรูปแบบการ
สื่อสารสองทาง การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน้ือหา
จะถูกสงจากเครื่องไปยังผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนทําการตอบสนอง 
โดยสงคําตอบหรือขอมูลกลับไปยังเครื่องอีกครั้งหน่ึง การเรียน
การสอนในลักษณะน้ีมีขอดีหลายประการ เชน ความฉับพลัน
ของการใหคําตอบจากโปรแกรมบทเรียนที่วางไวเพ่ือความ
เขาใจท่ีถูกตองแกผูเรียน เปนการทําใหงายตอการเรียนรูและทํา
ใหการถายทอดความรูบรรลุผลดวยดี  
  มุ ม ม อ ง ข อ งป 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
สื่อสารกับโปรแกรมในคอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิดการทํางาน
บางอยาง เพ่ือใหเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ (3) มุมมองดาน
สื่อ (Media perspective) คอมพิวเตอรจะเปนสื่อกลางสําหรับ
การสื่ อสารระหว า งมนุษย กับบุคคลอื่ น  เชนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การสอนทางไกล (4) มุมมองดานเครื่องมือ 

(Tool perspective) เปนการใชคอมพิวเตอรในลักษณะที่เปนชุด
เครื่องมือ ซึ่งผูใชจะตองควบคุมการใชดวยตนเองโดยผูใชถูก
มองวาเปนผูที่มีทักษะและคอมพิวเตอรถูกออกแบบมาใชได
สรางเปนผลงานออกมาโดยสิ่งที่ออกแบบมาน้ันตองใหมีสภาพ
ใกลเคียงกับความเปนจริง  

4. วิธีดําเนินการวจิัย 

4.1   กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง น้ีคือ  เจ าหน าที่

วิเคราะหสินเช่ือที่ทํางานอยูใน 6 ภูมิภาคของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ที่ไดรับ
การบรรจุในระหวางป 2554-2555 จํานวน 250 คน 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ เจาหนาที่
วิเคราะหสินเช่ือจํานวน 42  คน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบสุม
แบบแบงช้ัน[6] คือสุมอยางงายมาจากในแตละภูมิภาคจํานวน
ภูมิภาคละ 7 คน 

4.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง 
 แบบแผนการทดลองท่ีใชเปนแบบกลุมเดียวสอบกอน-
สอบหลัง เริ่มจากการใหผู เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
จากน้ันจึงทําการเรียนโดยใชเว็บชวยฝกอบรมแบบปฏิสัมพันธ
เมื่อจบการเรียนผูเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 4.3.1 เว็บชวยฝกอบรม เรื่องระบบหลักประกัน
และประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย มีขั้นตอนในการพัฒนาดังน้ี 

 4.3.1.1 วิเคราะหหลักสูตรและคําอธิบายระบบ
หลักประกันและประกันภัย รวบรวมหัวขอเรื่อง โดยการ
วิเคราะหงาน  ประเมินความสําคัญของหัวขอเรื่อง โดยคํานึงถึง
คําอธิบายระบบเปนหลัก วิเคราะหเน้ือหาสําคัญของหนวยการ
เรียน และจัดลําดับตามความสําคัญไดมา 7 หนวยการเรียน 
ดังน้ี 
  หนวยที่1  การเขาใชงานระบบ  
  หนวยที่2 แสดงรายการ / บันทึกใบคําขอ
ประเมิน 
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  หนวยที่3 ตรวจสอบ / แกไข / สงอนุมัติใบ
คําขอประเมิน   
  หนวยที่4 พิ ม พ ใ บ คํ า ข อ ป ร ะ เ มิ น
หลักประกัน (5) สงกลับเพ่ือทําการแกไข (6) ยกเลิกใบคําขอ
ประเมิน (7) เพ่ิมหลักทรัพย 

4.3.1.2  ออกแบบองคประกอบบทเรียน 
และข้ันตอนการเรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมแบบปฏิสัมพันธ
ไดผล ดังภาพที่ 1 

 
 4.3.1.3  พัฒนาเว็บฝกอบรมเพ่ือฝกทักษะตามที่

ไดออกแบบไว โดยการใชโปรแกรม Adobe Captivate 5, 
Macromedia Flash,Photoshop จากน้ันนําเว็บไปติดต้ังไวบน
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  ทดสอบการใชงานเว็บฝกอบรมเพ่ือหา
ขอผิดพลาดในการทํางานและปรับปรุงแกไขใหถูกตองจากน้ัน
นําเสนอตอผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิคและเน้ือหาจํานวน 6 
ทานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของเว็บโดยไดผลสรุปในการ
ประเมินอยูในระดับดี ซึ่งสามารถนําไปใชทดลองกับกลุม
ตัวอยางได 

4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี
ขั้นตอนในการสรางดังน้ี 

 1)  ออกขอสอบตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 
50 ขอ 

 2)  นําขอสอบไปใหผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาทําการ
ประเมินความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC: Item Objective 
Congruence Index) 

 3)  คัดเลือกขอสอบที่ผานการประเมิน เพ่ือนําไปใช
สรางแบบทดสอบในบทเรียนไดจํานวน 45 ขอ เปนแบบปรนัย
เลือกคําตอบท่ีถูกเพียงขอเดียว 

 4.3.3   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ มีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 

 1)  ผูวิจัยศึกษารูปแบบของแบบสอบถามและรายการ
เอกสารงานวิจัยตาง ๆ จากน้ันทําการคัดเลือกคําถามที่ตรงกับ
รูปแบบงานวิจัย 

 2)  แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
จากนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด 

5. ผลการดําเนินงาน   
จากการดําเนินการวิจัยไดผลดังน้ี 
5.1 เว็บชวยฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น เปนแบบศึกษาเน้ือหา

ใหม 7 หนวยการเรียน  แบบฝกทักษะแบบปฏิสัมพันธ จํานวน 
7 หนวย และขอสอบที่ผานการวิเคราะหจํานวน 45 ขอ โดย
ผูเช่ียวชาญ ดังภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4. 

 

 
 

ภาพที่ 2  บทเรียนชวยฝกอบรมทีถู่กพัฒนาข้ึน 

ภาพที่ 1 : ข้ันตอนการเรียนดวยเว็บชวยฝกอบรมแบบปฏิสัมพันธ
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ภาพที่ 3  แบบฝกทักษะแบบปฏิสัมพันธ 7 หนวย 

 
 

 
ภาพที่ 4  แบบทดสอบเพื่อวัดความรูจํานวน 45 ขอ 

 

5.2  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
 จากการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนพบวามีคา
เทากับ 1.65 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สําหรับใสขอความอธิบายตาราง 

คะแนน จํานวน 
คะแน
นเต็ม  S.D. 

ประสิทธิภา
พ 

(เมกุยแกนส) 
กอน
เรียน 

42 45 21.
14 

3.82 

1.65 
หลัง
เรียน 

42 45 34.
90 

4.08 

ประสิทธิภาพของเว็บฝกอบรม = 34.90/21.14  = 1.65 
 

5.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 การวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู 

ฝกอบรม โดยใชการเรียนแบบปฏิสัมพันธโดยการนําคะแนน
จากการทดสอบหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบกอน
เรียน มาวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) ไดผลดัง 
ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรม 

คะแนน จํานวน 
คะแนน
เต็ม  S.D. t 

กอนเรียน 42 45 21.14 3.82 
6.49* 

หลังเรียน 42 45 34.90 4.08 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 df=41 
 

จากการคํานวณคา t มีคาเทากับ 6.49 และเมื่อเปดตาราง
แจกแจง T-Distribution One-tail ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.05 โดยคา df = 41 ตารางคา t มีคาเทากับ 1.682 พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผูฝกอบรมที่เรียนดวยเว็บชวย
ฝกอบรม เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สูง
กวานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูฝกอบรม 
จากการวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม โดยใชคาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูฝกอบรม 

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เน้ือหาและการ
ดําเนินเรื่อง 

4.19 0.49 
มาก 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.11 0.53 มาก 
3. ตัวอักษร และสี 4.09 0.49 มาก 
4. แบบทดสอบ 4.21 0.6 มาก 
5. การจัดการบทเรียน 4.07 0.57 มาก 
รวม 4.13 0.53 มาก 

 

 

           477

NCTec
hE

d0
6



 
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

NCTechEd06CED05  

6. สรุปผล 

ผลการการวิจัยสรุปไดวาการนําเว็บชวยฝกอบรมแบบ
ปฏิสัมพันธที่พัฒนาขึ้น สามารถตอบสนองการการจัดการ
อบรมที่ยึดหลักวาผูฝกอบรมทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดทําใหเกิดความนาสนใจใน
การอบรม และสามารถทราบผลคะแนนไดทันที สงผลใหเว็บ
ชวยฝกอบรมมีประสิทธิภาพเทากับ 1.65 ตามเกณฑมาตรฐาน
แบบเมกุยแกนส 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย เ ว็บชวยฝกอบรมแบบ
ปฏิสัมพันธ เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัย กรณีศึกษา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอมแหงประเทศไทย  
พบวาหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

ความพึงพอใจในการอบรมของผู เรียนดวยเ ว็บชวย
ฝกอบรม  เ รื่ องระบบหลักประกันและประกันภัยแบบ
ปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผล
จากการวัดความพึงพอใจในการเรียนของผูเรียนอยูในระดับ
มากทั้ง 4 ดาน 

ดังน้ัน จึงกลาวไดวา ประสิทธิภาพของเว็บชวยฝกอบรม
เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ตองอาศัยการ
ฝกอบรมอยางเปนกระบวนการ มีการกําหนดเปาหมายอยาง
ชัดเจน สรางใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่กําลังทําอยูและไดมี
โอกาสลงมือปฏิบั ติจริ ง  พรอมทั้ งไดรับการ ช้ีแนะและ
ประเมินผลจากผูเช่ียวชาญท่ีมีความรู ปจจัยหลักที่สําคัญ คือ 
ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอเว็บชวยฝกอบรม ถาผูเรียนเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนแลว ก็จะเปนสวนชวย
ใหการฝกอบรมนั้นสําเร็จไดงายยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดใหมีการ
ติดตามประเมินผลอยางใกลชิด จะชวยใหเกิดผลของการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ เพราะผูปฏิบัติงานที่ไดรับการสอน
งานจะทํางานดวยความรูความเขาใจในงาน ชวยลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นได 

 

 

7. ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเห็นไดวาเว็บฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นตอบสนอง
ความตองการไดดี ดังน้ันผูวิจัยเห็นวาควรนําเอารูปแบบการ
เรียนรูแบบตาง ๆ มาประยุกตใชกับทุก ๆ ระบบของทาง
ธนาคาร 

8. การเขียนเอกสารอางอิง 

[1] ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
 ไทย.ความเปนมา.[ออนไลน].สืบคนเมื่อ 01 ก.ย. 56. จาก 
 http://www.smebank.co.th 

[2] ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ 
 ไทย.เก่ียวกับธนาคาร.[ออนไลน].สืบคนเม่ือ 01 ก.ย. 56. จาก 
 http://www.smebank.co.th 

[3] มนตชัย เทียนทอง.การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร. 
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[5] Web Based Training.การฝกอบรมผานเว็บ.[ออนไลน].สิบคน 
 เม่ือ 01 ก.ย.56 .จาก  http://chalor-wbt.blogspot.com 

[6] สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ.เทคนิคการสุมตัวอยางและการ
ประเมินคา.[ออนไลน].สืบคนเม่ือ 01 ก.ย.56.จาก 
http://service.nso.go.th 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ สําหรับ

ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาขึ้น 3) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.2 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน จํานวน 20 คน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ บทเรียนออนไลน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.79/80.77 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 3) ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนมีคาเฉล่ียรวมทั้ง 4 ดานเทากับ 4.6 
แสดงวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดีสามารถนําไปใชในการเรียนได 

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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1. บทนํา 
ผลการประเมินการจัดการศึกษาของประเทศท่ีผานมาพบวา

เกิดวิกฤตทางดานการศึกษาข้ึนในกระบวนการเรียนการสอนที่
มุงเนนการทองจําเพ่ือทดสอบเพียงอยางเดียวมากกวาการเนน
ใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําให
คุณภาพการศึกษาของไทยมีมาตรฐานคอนข าง ตํ่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีกหลาย
ประเทศในระดับเดียวกันเด็กและเยาวชนไทยยังไมไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพขาดการปลูกฝงคุณลักษณะที่ พึง
ประสงคเชนการใฝรูใฝเรียนการคิดการวิเคราะหและการใช
เหตุผลในการแกปญหาความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย
เปนตนนอกจากน้ันวิธีการสอนของครูยังใชวิธีการบอกความรู
โดยใชวิชาเปนตัวต้ังไมยึดผูเรียนเปนตัวต้ังไมสามารถทําให
ผูเรียนเผชิญและแกปญหาในชีวิตจริงได [1]  

ดวยเหตุดังกลาวทําใหมีการสํารวจประเด็นสําคัญของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป พ.ศ.2553–2554 จึงไดออกแบบ
สอบถามเพ่ือสํารวจประเด็นปญหาในการจัดการเรียนการสอน
วิชา คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ระหวางวันที่ 1–30 พฤศจิกายน 
2555 จากครูในแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ และแผนกเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 7 คนและนักเรียนแผนกธุรกิจคาปลีกที่เคย
เรียนวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพจํานวน 40 คน ผลจากการ
สํารวจประเด็นสําคัญไดว า  กระบวนการเรียนการสอน
สวนมากยังคงเปนแบบบรรยายอยูภายในหองเรียน ยังขาด
กระบวนการที่จะทําใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง การเรียนการ
สอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เน่ืองจากยังขาดสื่อที่ใช
ประกอบในการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนใหผู เรียนได
เรียนรูนอกหองเรียนหรือนอกเวลาเรียน ผูเรียนสวนใหญไม
สามารถประยุกตความรูที่ เรียนมา เพ่ือใชพัฒนาช้ินงานที่
สามารถนํามาใชงานจริงได กระบวนการเรียนการสอนยังขาด
การจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกับเพ่ือน อันจะนํามาซึ่งกระบวนการเรียนรูที่
เสริมสรางสัมพันธภาพของผูเรียน ที่จะทําใหผูเรียนรูจักพ่ึงพา
อาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่น 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใช
โครงงานเปนฐาน เรื่อง คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพสําหรับ

ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือชวยใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ชวยพัฒนาการเรียนการสอนให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพฤติกรรมที่คาดหวัง
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

เ รื่ อ ง ค อม พิ ว เ ต อ ร เ พ่ื อ ง านอ า ชีพ  สํ า ห รั บ ร ะดั บ ช้ั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาขึ้น 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

3.1 บทเรียนออนไลน  
บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนที่นําเสนอเน้ือหาผาน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอร เน็ต  ซึ่งประกอบดวย 
ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง แบบฝกหัด แหลง
สืบคนขอมูล ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นได 
และเน้ือหาในบทเรียนสามารถเช่ือมโยงกลับไปกลับมาได เพ่ือ
ใชในการเรียนรูโดยนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง [2] 

3.2 การเรียนรูแบบโครงงาน  
การเรียนรูแบบโครงงาน หมายถึง การจัดใหนักศึกษา

รวมกลุมกันทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษา
หาความรู หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตามความสนใจของ
นักศึกษา การเรียนรูแบบโครงงานน้ี จึงมุงตอบสนองความ
สนใจ ความกระตือรือรน และความใฝเรียนรูของผูเรียนเอง ใน
การแสวงหาขอมูล ความรูตางๆ เพ่ือทําโครงงานรวมกันให
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของโครงงาน [3] 

3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ลัดดาวัลย [4] ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บดวยการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือ
การเรียนรูเปนทีมของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กลุมตัวอยางไดแก
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นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู
ประจําการศูนยการเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 18 คน 
ดวยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ  แบบทดสอบและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  ผลการวิจัยพบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บดวยการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือ
การเรียนรูเปนทีมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.16/80.19 สูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

4.1 ศึกษาขอมูลและวิเคราะหเน้ือหารายวิชา 
4.1.1 ศึกษาขอมูลหลักสูตร จุดประสงครายวิชา 

มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของวิชาคอมพิวเตอร
เพ่ืองานอาชีพ 

4.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบการเรียนการสอน เชน 
การวิเคราะหเน้ือหา การเขียนวัตถุประสงค การออกแบบ
บทเรียน วิธีการใหเน้ือหา การออกขอสอบและการหา
ประสิทธิภาพของขอสอบและศึกษาการพัฒนาบทเรียน
ออนไลนไดแก การออกแบบ สวนประกอบของบทเรียน
ออนไลน รูปแบบการนําเสนอบทเรียนผานเวิลดไวดเว็บ เปน
ตน 

4.1.3 ศึกษารูปแบบการเรียนแบบโครงงานโดย อนงค
วรรณ [5] กลาวถึงขั้นตอนการดําเนินโครงงานโดยมีขั้นตอน 7 
ขั้นคือ 1) การนําเสนอความหมายของการเรียนรูแบบโครงงาน 
2) การเสนอหัวขอโครงงานที่สนใจ 3) การศึกษาเอกสารที่
เก่ียวของของโครงงาน 4) การเขียนเคาโครงของโครงงาน 5) 
การปฏิบัติโครงงาน 6) การเขียนรายงาน และ 7) การเสนอ
ผลงาน 

4.1.4 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการดูจากเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัยและวิเคราะหเน้ือหาการเรียนการสอนเพื่อออกขอสอบ
ตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวแลวในหลักสูตร

การศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดเลือกขอสอบเปนแบบหลายตัวเลือก
ชนิด 4 ตัวเลือกเพ่ือใชในบทเรียน 

4.1.5 ศึกษาการสรางแบบประเมินเพ่ือวัดความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญทั้งทางดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ และ
ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานเว็บจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยและตัวอยาง
แบบสอบถามตางๆ ที่เก่ียวของ 

4.1.6 ศึกษาการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผานเว็บไดแก การหาประสิทธิภาพของบทเรียน การหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

4.2  กําหนดแบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ผูวิจัยไดกําหนดแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียว
สอบกอน-สอบหลัง ดังภาพที่1 

 

E T1 X T2

ภาพที่ 1 แบบแผนการทดสองแบบกลุมเดียว สอบกอน-สอบหลัง 
 

ความหมายสัญลักษณ เมื่อ  
E คือ กลุมทดลองที่เรียนดวยบทเรียนออนไลนที่สราง

ขึ้นT1  คือ การทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
X  คือ วิธีการเรียนดวยบทเรียนออนไลน 
T2  คือ การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
โดยมีขั้นตอนในการทดลองคือ กอนเริ่มเรียนผูเรียนจะตอง

ทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงเริ่มศึกษาเน้ือหาของ
บทเรียน เมื่อศึกษาจบผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบหลังเรียน
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง 

4.3  กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียน

ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน ที่ลงทะเบียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองาน
อาชีพ ในปการศึกษา 2555 

4.3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
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4.4  สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 สวนคือ  
4.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บดวยการ

เรียนรูแบบโครงงาน [5] 

 
ภาพที่ 2 ข้ันตอนการเรียนบทเรียนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

 

4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4.4.3    แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยมี

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือตามหลักการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนดวย ADDIE Model [2] ดังน้ี 

 
ภาพที ่3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บดวย  

ADDIE Model 

5. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนระหวางวันที่ 1 
มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2556 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
และเก็บรวบรวมขอมูลมีดังน้ี 

ช้ีแจงและแนะนําวิธีการใชบทเรียนเพ่ือสรางทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอรใหแกผูเรียน หลังจากนั้นแนะนําวิธีการเขาสู
บทเรียน วิธีการเรียน การควบคุมบทเรียน การนําเขาสูบทเรียน 

5.1 ผู เรียนทุกคนลงทะเบียนเพื่อเขาสูระบบการเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.2 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพ่ือวัด
ความรูกอนที่จะเรียนแลวเก็บรวบรวมผลคะแนนไวใน Server 

5.3 ผูเรียนศึกษาหัวขอการเรียนรูแบบโครงงานโดยจะให
ความรู เ ก่ียวกับความหมายของการเรียนรูแบบโครงงาน 
วัตถุประสงคของโครงงาน การเรียนรูแบบโครงงานคืออะไร 
ประเภทของโครงงาน 

5.4 ผูเรียนศึกษาบทเรียนแตละหนวยโดยเริ่มจากศึกษา
เน้ือหาประกอบการเรียนการสอน วีดิโอสาธิต ไฟลเอกสารและ
ทํากิจกรรมทายบทเรียนเมื่อเรียนจบหนวยการเรียนแลวใหทํา
แบบฝกหัดทายบทเรียน 

5.5 ผูเรียนศึกษาขั้นตอนการทําโครงงานเร่ิมจากการคิดและ
เลือกหัวขอ การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ วิธีการเขียนเคาโครง
ของการปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน การดําเนินงาน
โครงงานการเขียนรายงาน การแสดงผลงาน 

5.6 ผูเรียนสงโครงงานโดยแบงเปนเคาโครงของโครงงาน 
บทที่ 1 จนถึง บทที่ 5 และรูปเลมสมบูรณตามลําดับ 

5.7 ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
5.8 ผูเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ 
5.9 หาคาคะแนนเฉล่ียและหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5.10 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ผานเว็บโดยหาคาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ทํา
แบบฝกหัดทายบทเรียนและแบบทดสอบทายบทเรียนได
ถูกตองตามสูตร E1/E2 

6. ผลการดําเนินการวิจัย 

6.1  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน 
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

เรื่อง คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพโดยใชระบบบริหารจัดการ
บทเรียน Moodle มาใชเปนระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ผานเว็บที่ผูใชสามารถเรียกใชงานผาน Web Browser คือ 
http://www.garragate.com ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  หนาจอรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 

 

 
ภาพที่ 5 ข้ันตอนการเรียนแบบโครงงาน 

 

6.2  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน 
จากการนําบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน เรื่อง 

คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ไปทดลองกับกลุมตัวอยางไดผลดัง
ตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานระบบการ 
จัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย รอยละ 

หนวยที่ 1 14 10.85 77.5 

รายการ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉล่ีย รอยละ 

หนวยที่ 2 6 5 83.3 
หนวยที่ 3 7 6.5 92.8 
หนวยที่ 4 15 11.3 75.3 

ทายบทเรียน (E1) 42 33.65 80.12 
 หลังเรียน (E2) 42 34.2 81.43 

 

จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.12/81.43 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 
โดยท่ี 80.12 คือ คะแนนเฉล่ียรอยละของแบบฝกหัดทาย
บทเรียนและ 81.43   คือคะแนนเฉล่ียรอยละของแบบทดสอบ
หลังเรียน 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดย

การทดสอบหาคาความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของผูเรียน
โดยทดสอบคาแจกแจงแบบที (t-test) ปรากฏผลดังตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ 
หลังเรียนของผูเรียน 

กลุม N Mean S.D. t 

กอนเรียน 20 12.15 3.69 
1.765 

หลังเรียน 20 31.2 5.14 
 

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยคาที (t-test) พบวา คา t ที่
ไดมาจากตารางมีคาเทากับ 1.7291  และคา t ที่คํานวณไดคือ 
1.765 ซึ่งมีคาสูงกวา ดังน้ันสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เรียนหลังเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบการ
จัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

6.3  ผลการวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
ออนไลน 

จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียน
ดวยบทเรียนออนไลนผาน จํานวน 20 ชุดเพ่ือหาความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นปรากฏผลดัง
ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวย 
บทเรียนออนไลน 

เรื่องท่ีประเมิน  ( X  ) S.D. แปลผล 
1.ดานการออกแบบบทเรียน 4.61 0.8 มากท่ีสุด 
2.ดานการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน 4.5 0.7 มากท่ีสุด 
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3.ดานการจัดการเรียนโดยใชการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

4.6 0.7 มากท่ีสุด 

4.ดานประโยชนจากการเรียนดวย
บทเรียนออนไลน 

4.7 0.4 มากท่ีสุด 

รวม 4.6 0.7 มากท่ีสุด 

จากตารางพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวย
บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นแบงออกเปน 4 ดาน ซึ่งคะแนน
เฉล่ียรวมทั้ง 4 ดานเทากับ 4.6 สรุปไดวาบทเรียนบทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาขึ้นทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจมาก 

7. สรุปผล  
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานระบบ

การจัดการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชพ้ืนฐานการ
เรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ระดับช้ัน 
ปวช.2สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 
โดยมีการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บดวย 
ADDIE Model [2] ไดคะแนนเฉล่ียของแบบฝกหัดทายบทเรียน
เทากับ 81.79 และแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ
80.77 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนผ าน เ ว็บที่ พัฒนาขึ้ นพบว ามี คะแนน เฉลี่ ย เท า กับ
81.79/80.77 สูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไวผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการเรียนรูบน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเ ว็บที่
พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ.05 ความ
พึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาขึ้นมีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ดานเทากับ 4.6 อยูในเกณฑพึง
พอใจมาก 

8. ขอเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลนดานสื่อที่ใชประกอบการ
เรียนใหมีความสอดคลองกันและครอบคลุมเน้ือหาทุกหนวย
การเรียน  เ พ่ือใหผู เรียนสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียน
ออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลา 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยที่นําเสนอน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

แบบเกมการสอน เพ่ือสงเสริมความคิดเชิงตรรกะ เรื่องผังงาน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2   เพ่ือหาประสิทธิภาพ
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนที่พัฒนา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิด
เชิงตรรกะกอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนา  วิธีการดําเนินการวิจัยเริ่มจากรวบรวมขอมูล ศึกษาหลักสูตร
รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม กําหนดกลุมตัวอยางโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 24 คน จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
กําหนดแบบแผนการทดลอง พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดานเน้ือหา แบบทดสอบ
ความคิดเชิงตรรกะ บทเรียนแบบเกมการสอน จากน้ันใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนดานเน้ือหาและดานตรรกะ ศึกษาเน้ือหา
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส เก็บคะแนนระหวางเรียน ทําแบบทดสอบหลังบทเรียนดานเน้ือหาและดานตรรกะ จากน้ันนําขอมูลที่
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 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบเกมการสอนเพ่ือสงเสริม
ความคิดเชิงตรรกะ ที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชเปนสื่อการการเรียนการสอนได 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบนิรนัย , การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเกมการสอน, ความคิดเชิงตรรกะ 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
แบบเกมการสอนเพ่ือสงเสริมความคิดเชิงตรรกะ 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 

กัลยา  จันทรสระแกว1  และจรัญ  แสนราช2 
1ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ 
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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 

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 

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. 

 
Keyword:  Graduates, knowledge, Skills, Attitudes, Human 

 

1.  บทนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดมีการจัดการ

สอบ  V-NET เพ่ือทดสอบการศึกษาระดับชาติทางดาน
อาชีวศึกษา  โดยทดสอบวัดความรูความสามารถระดับ
มาตรฐานทางด าน วิชาการและวิชา ชีพ  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับช้ันปที่ 3 ปรากฏผลการสอบของ
นักเรียนที่เขาสอบ   V – NET  ปการศึกษา 2554  มีระดับผล
คะแนนเฉล่ียไมผานเกณฑในรายวิชาสมรรถนะเพ่ือการเรียนรู 
ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห การ
คิดเชิงตรรกะ ความมีเหตุผล และการแกปญหา โดยคะแนน
เฉล่ียโดยรวมอยูที่ 43.34 คะแนน ซึ่งไมถึงเกณฑตามที่ได
กําหนดไว   

เมื่อพิจารณาในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่อง ผัง
งาน นักเรียนมีคะแนนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด ตลอดจนช้ินงาน
ที่ นําเสนอมีการแกไขเปนจํานวนมาก  จากปญหาขางตน
วิเคราะหไดวานักเรียนมีปญหาในเรื่องของกระบวนการคิดที่
เปนเหตุเปนผล เปนขั้นตอน ตามหลักการทํางานที่เปนระบบ 

สงผลใหการเรียนในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมเปนไป
อยางลาชา ดังน้ันเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมาใช
เปนสื่อการเรียนการสอน โดยนําทฤษฎีการสอนแบบนิรนัย
ผสมผสานกับแบบเกมการสอน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะ
การคิดอยางเปนเหตุเปนผล ทั้งยังเปนการสงเสริมกระบวนการ
คิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และทําใหมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะหมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต แบบเกมการสอน เพ่ือสงเสริมความคิดเชิงตรรกะ 
เรื่องผังงาน ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2  

2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กอนและหลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
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4. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเชิงตรรกะกอนและหลังใช
บทเรียนที่พัฒนาขึ้น 

3. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือสงเสริม

ความคิดเชิงตรรกะ  โดยใช เกมเปนสื่อ  สําหรับนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 2 ไดศึกษาวรรณกรรม
ที่เก่ียวของ สรุปไดดังตอไปน้ี 

1. วิธีสอนแบบนิรนัย เปนการสอนที่ใชปญหาในการ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และทําการศึกษาทฤษฎี 
กฎ เกณฑ  หลั กการ  เ พ่ื อ นํ าไปใช ในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ซึ่งการสอนแบบนิรนัยเนนการสงเสริมให
นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ เปนขั้นตอน  มีเหตุผลในการ
แกปญหา [1-4] โดยการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดยึดหลักการสอน
แบบนิรมั ยที่ นํ า เสนอโดยทิ ศนา  [1] ซึ่ งประกอบด วย   
4  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอธิบายปญหา คือ ระบุสิ่งที่จะสอน 
อธิบายปญหาเพ่ือยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะหาคําตอบ 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงหลักการ คือ เมื่อผูเรียนเกิดความสนใจ อยาก
เรียน ก็นํากฎเกณฑหรือหลักการที่มีอยูแลวมาแสดงใหผูเรียน
ไดรู ใหผูเรียนเลือกใชกับปญหาไดอยางเหมาะสม ขั้นที่ 3 ขั้น
อธิบาย  คือ  การอธิบายความเปนมาของหลักการ  โดยใช
ขอเท็จจริง  กฎ  ตางๆและเหตุผล  เ พ่ือใหผู เรียนเขาใจใน
หลักการและตัดสินใจเลือกหลักการเพ่ือไปใชไดถูกตอง และ
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ คือ เปนขั้นทดสอบหลักการอีกครั้ง เพ่ือดู
ความสมเหตุสมผลดูวาเปนความจริงหรือไม  โดยการทํา
แบบฝกหัด ปรึกษาครู คนควาจากตํารา และทดลอง 

2. ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เปนรูปแบบของ
การคิดที่เปนทักษะเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณในการนํา
ขอมูล หรือปรากฏการณตาง ๆ มาทําการวิเคราะหโดยอาศัย
หลักการ ขอเท็จจริง เพ่ือใหเกิดเปนความรูใหม [5-8] โดย
รูปแบบการคิดแบบ  Logical Thinking ไดมีการสรุป
คุณลักษณะออกเปน 2 ประเภท ไดแก การคิดเชิงเหตุผลแบบ
นิรนัย และการคิดเชิงเหตุผลแบบอุปนัย ในการวิจัยในครั้ง
ผูวิจัยเลือกการคิดเชิงเหตุผลแบบนิรมัย ที่นําเสนอโดยเสาวนีย 

[8] ซึ่งประกอบดวย การจัดประเภท การอุปมาอุปไมย และการ
สรุปความ 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน เปน
บทเรียนที่ชวยสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทาทายและมี
เปาหมายที่ชัดเจนภายใตกฎกติกาของการแขงขัน เพ่ือมุงเนนที่
จะสรางบรรยากาศการเรียนรูที่จูงใจนักเรียนน้ัน ผูสรางจะตอง
มีหลักเกณฑในการออกแบบท่ีแตกตางออกไปจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบอื่น ๆ [9-10] ทฤษฎีที่ผูวิจัยนําใชคือ 
ทฤษฎีสรางแรงจูงใจของมาโลน (Malone’s motivation theory) 
มีปจจัย  4 ประการที่ทําใหเกิดแรงจูงใจตามทฤษฎี  ไดแก  
ความทาทาย จิตนาการ ความอยากรูอยากเห็นและความรูสึกที่
ไดควบคุมบทเรียน [11]  

4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีมีขั้นตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก 
1. การวิเคราะห เปนการศึกษาสภาพปญหาของงานวิจัย 

ศึกษาเอกสารรายงานและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสภาพปญหา
โดยการศึกษาเน้ือหารายวิชา กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
หลักการ ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนแบบนิรนัย แบบเกม
การสอนเพื่อการพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ โดยการรวบรวม
สรุปผลเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. การออกแบบ นําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบนิรมัยเปนกรอบแนวทางการออกแบบพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําผลการวิเคราะหมากําหนดการ
ทํางานในทุกสวนของระบบ และมีการออกแบบขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําเสนอเน้ือหาบทเรียน การ
ทดสอบกอนเรียน - หลังเรียนดานเน้ือหา และดานตรรกะ 
ออกแบบเกมที่ตรงตามเน้ือหารายวิชา และสามารถสงเสริม
ทักษะทางดานตรรกะ  

3. การพัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  
1) แบบทดสอบความคิดเชิงตรรกะ แบบทดสอบเรื่องผังงาน 
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกใชวิธีการนําเสนอแบบทดสอบโดย
การสุม และแบบประเมินสําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อและดาน
เทคนิควิธีการ   2)  บทเรียน  ประกอบดวย  หนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส เปนแหลงขอมูลเพ่ือใหนักเรียนใชในการศึกษา
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เสนอเน้ือหาบทเรียนในแตละหัวขอของหนวยการเรียน และ
เกมการสอนเปนเกมที่ใชในการพัฒนาทักษะความคิดเชิง
ตรรกะทั้ง 3 ดานของนักเรียนโดยมีเน้ือหาสอดคลองกับหนวย
การเรียน   

4. การทดลองใช นําบทเรียนที่ไดทําการพัฒนาไปใชกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน จากจํานวน 55 คน โดยคัดเลือก
แบบวิธีการเจาะจงจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ในการเรียนดวยบทเรียน
ที่พัฒนาขึ้น 

5. การประเมินผล ผูวิจัยไดทําการแบงรูปแบบการประเมิน
ออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การประเมินจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ โดย
จะทําการประเมินกอนการนําบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยาง 2) 
การประเมินจากสถิติพ้ืนฐานที่ใชในงานวิจัย  ไดแก การหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม การหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก การหา
คาคะแนนเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การหาคา
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ KR-21  ซึ่งจะทํา
ก า รประ เ มินห ลั งจ าก นํ า ไปใช กับกลุ ม ตั วอย า ง  และ  
3) การวิเคราะหขอมูลที่ไดหลังจากนําบทเรียนไปใชกับกลุม
ตัวอย างไดแก  การวิ เคราะหหาประสิทธิภาพบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนและ การเปรียบเทียบการ
สงเสริมความคิดเชิงตรรกะของนักเรียน  

5. ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนประกอบดวย 6 บทเรียนแบบเกม

การสอน โดยเริ่มจากการนําเสนอปญหาดวยการต้ังคําถาม เพ่ือ
เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการแกปญหา 
แลวนําเสนอเน้ือหา บทเรียนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ดังภาพที่ 1 เพ่ือเปนแหลงความรูใหแกนักเรียนในการศึกษาเพ่ือ
นําไปใชในการตอบโจทยปญหาที่ไดกําหนด และเปนการ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาบทเรียน ทั้งเปนการ
พัฒนาทักษะความคิดเชิงตรรกะในการทํางานแบบเปนขั้นเปน
ตอน เปนเหตุและเปนผลใหแกผู เรียน จากนั้นผูเรียนจะนํา

เน้ือหาที่ไดศึกษาไปทําการแกปญหา โดยการเลนเกม ดังภาพที่ 
2 3 และ 4 เพ่ือพัฒนาความคิดเชิงตรรกะในแตละดาน  

 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 
ภาพท่ี 2 เกมท่ีสงเสริมตรรกะดานการจําแนกประเภท 

 
ภาพท่ี 3 เกมท่ีสงเสริมตรรกะดานการอุปมาอุปไมย 

 
ภาพท่ี 4 เกมท่ีสงเสริมตรรกะดานการสรุปความ 
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2. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 
พบวา E1 มีคา 84.26 และ E2 มีคา 90.81 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ได
กําหนดไวน่ันแสดงวามีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูในเกณฑ
ดี สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนของผูเรียนที่ศึกษาดวยบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวาคาเฉล่ียของคะแนน
หลังเรียน มีคาสูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียน ดังน้ัน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมความคิดเชิงตรรกะของ
นักเรียนที่ศึกษาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต แบบเกมการสอน 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเชิงตรรกะ 

 
 
คะแนนจําแนกประเภทความคิดเชิงตรรกะกอนเรียน และ

หลังเรียนของผูเรียน พบวาคาเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย
อิน เทอร เ น็ต  มีค ามากกว าค า เฉ ล่ียของคะแนนการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน โดยจําแนกตามประเภทของความคิด
เชิงตรรกะตามตารางที่ 2  ผลจากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ
คะแนน คา t คํานวณ สูงกวาคา t ตารางดังน้ันความคิดเชิง
ตรรกะของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ .05 และเมื่อนําคะแนนทั้งหมดมาคํานวณความกาวหนา
ของความคิดเชิงตรรกะ ไดดังน้ี 

 

รอยละความกาวหนา  

 

คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบความคิดเชิงตรรกะทั้ง 
3 ดานของการทําแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ียรวม 2.67 
และคาเฉล่ียคะแนนการทําแบบทดสอบความคิดเชิงตรรกะ
หลังเรียนมีคา 4.11 ดังน้ันเมื่อนํามาเปรียบเทียบคาที่วิเคราะห
ไดสูงขึ้นรอยละ 53.93 

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
อินเทอรเน็ตน้ันยังชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเขามา
ทบทวนเน้ือหาวิชาไดตลอดเวลา 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเชิงตรรกะ พบวา 
ความคิดเชิงตรรกะของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 น่ันแสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
นิรนัย โดยประยุกตกับเกมการสอน น้ันทําใหความคิดเชิง
ตรรกะของผูเรียนสูงขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียน
ดังกลาว โดยมีความกาวหนาสูงขึ้นรอยละ 54.06 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยภาควิชาคอมพิวเตอร
ศึกษาทุกทานที่มอบความรู โอกาส ประสบการณที่มีคุณคาย่ิง 
ใหแกผู วิจั ย เสมอมา  ทั้ งสละเวลาในการตรวจสอบ  ให
คําแนะนํา ช้ีแนวทาง มอบแนวคิด ปรับปรุงแกไขจนสมบูรณ
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สุดทายน้ีผูวิจัยขอมอบคุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับน้ี 
เปนเครื่องบูชาครูบาอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ได
ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย อีกทั้งบิดามารดาท่ี
อบรมเลี้ยงดูใหชีวิตจนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
ผู วิจัยหวังเปนอยาง ย่ิงวางานวิจัย น้ีจะเปนประโยชนตอ
การศึกษา และผูที่สนใจตอไป 
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สารสนเทศของหองสมุด. มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี, 2551. 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาคุณภาพแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับ

กลุมวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร  มีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ ไดแก วิเคราะห
คําอธิบายรายวิชา  กําหนดจุดประสงคและเนื้อหา  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สรางโจทยปญหาและแบบ
เฉลยโจทยปญหา  2. สรางแบบทดสอบ วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ 3. ประเมินแผนการสอน ไดแก แตงต้ัง
ผูเช่ียวชาญเพื่อประเมิน รวบรวมผลการประเมิน ผลการดําเนินงานวิจัยสรุปผลจากการประเมินของผูเช่ียวชาญเปน
ดังนี้คือ มีคาเฉล่ีย 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 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. 

การพัฒนาแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรบักลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 Development of Lesson Plan  via Problem Based Learning                   

for Computer Programming 

มนตรวี  ทองเสนห 1 และจิรพันธุ  ศรีสมพันธุ 2 

1หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 
2ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณครุศาสตรอุตสาหกรรม มจพ. 

charmcharm33@gmail.com, jpp@kmutnb.ac.th 
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1. บทนํา 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู

ตลอด ชี วิตอย า ง ยั่ ง ยืน  มุ ง เ ต รี ยมคนใหพร อมรั บการ
เปล่ียนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน  

  การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง 
พรอมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล ตอยอดองค
ความรูสูนวัตกรรม และโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการ
เรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย   เนนการพัฒนาผูเรียนเปน
สําคัญ ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนรูเปนกลุม
จนติดเปนนิสัยใฝเรียนรู มีระบบเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ ปรับระบบการวัดประเมินผลผูเรียน และระบบ
การเขารับการศึกษาตอใหเอื้อตอการจัดการศึกษาทางเลือกใน
ประชากรทุกกลุมตามศักยภาพของผูเรียน สงเสริมใหมีการ
พัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต และการใชมาตรการ
ทางภาษี ในการสนับสนุนการผลิตสื่ อ เ พ่ือการ เ รี ยนรู 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 11) 

      การจัดการศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ นักศึกษา
จะตองศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานแลวนํามาประยุกตสูการปฏิบัติ เพ่ือ
สามารถพัฒนาซอฟตแวรที่สามารถตอบสนองหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนเรื่องที่มี
เน้ือหาซับซอนยุงยาก ผูเรียนมักแสดงอาการเบ่ือหนายในการ
เรียน ผูเรียนมีพ้ืนฐานการเรียนรูไมเทากัน บางคนไมชอบการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหระหวางการเรียนวิชาปฏิบัติ
นักศึกษามีการ  สลับหนาจอไปยังโปรแกรมอื่น ๆ เปนสาเหตุ
ใหเรียนไมรูเรื่อง เมื่อไดรับการมอบหมายงานจากผูสอนจึง
แกปญหาดวยการคัดลอกงานของผูอื่น หรือมีผูอื่นทํางานให 

ผูสอนตองใชกลยุทธมากมายใน การสอนเพ่ือปองกันการ
คัดลอกงานของนักศึกษาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการเตือนดวย
วาจา เตือนดวยเอกสาร หรือแมแตการหักคะแนนก็ยังไมไดผล 
แสดงใหเห็นถึงการขาดจิตสํานึกและ  ความพยายามที่จะคิดหา
คําตอบในการเรียน ขาดความคิดสรางสรรคทางบวกในการคิด
ตอบโจทยปฏิบัติ สงผลใหนักศึกษาขาดความรูในวิชาดังกลาว
ทํ าให ไมประสบความสํ า เร็ จในการ เรี ยน  (ขอมูลจาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ของประชากรกลุมตัวอยาง) 

       การไดรับมอบหมายงานถือเปนปญหาใหญอยางหน่ึง
สําหรับผูเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนที่มีการนําเอาการ
จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) 
ซึ่ ง เ ป น วิ ธี ก า รสอนที่ เ น น ผู เ รี ย น เป นศู น ย ก ล า งที่ ใ ห
ประสบการณตรง ทาทายความคิด  สงเสริมทักษะในการ
แกปญหา มาประยุกตใชก็เปนอีกแนวทางหนึ่ง เน่ืองจากเปน
กระบวนการที่ผูสอนเนนใหผู เรียนคิดแกปญหาอยางเปน
กระบวนการ มีขั้นตอน มีเหตุผลดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรียนได
ฝกคิดแกปญหาอยางเปนขั้นตอน มีเหตุผล ฝกทักษะการสังเกต 
การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การตีความและสรุปผล  
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู (สุวิทย, 2545)   

  ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแผนการสอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน สําหรับกลุมวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร  
เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาพัฒนาระบบชวยเหลือ
แบบอัตโนมัติเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชปญหา
เปนฐานการเรียนการสอนสําหรับกลุมวิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร ตอไป ซึ่งจะทําใหสามารถจัดการความรูความ
เข า ใจในการ เรี ยนรู ได โดยผ าน เครือข ายอิน เตอร เ น็ต                  
มีรายละเอียดของการใหขอมูลเสริมการเรียนรู  มีระบบ
ชวยเหลือเก็บรายละเอียดในการเขาใชงานผานระบบเครือขาย 
ซึ่งถือเปนเครื่องมือหรือผูชวยสอนท่ีถูกจัดการดวยระบบ 
สามารถเปนแนวทางหน่ึงที่ชวยปลูกจิตสํานึกในการเรียนดวย
กระบวนการวิเคราะห สังเคราะห จนไดรูปแบบที่ใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเปนสื่อกลางที่เช่ือมความรูสึกที่ดีใหอาจารย  
และนักศึกษาในการเรียนการสอน การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ไดอยางสรางสรรค สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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ของผูเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เปนเยาวชนท่ีมีคุณคาในสังคม
และประเทศชาติในอนาคตอยางมีคุณภาพ  

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาแผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพแผนการสอนการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1 แผนการสอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สรางขึ้นมี
คุณภาพอยูในระดับดี 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานเน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน

เน้ือหาของวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผูวิจัยไดแบง
หนวยเรียนตามคําอธิบายรายวิชาออกเปน  8 หนวยเรียน ดังน้ี 
การทํางานของบริการบนระบบอินเทอร เน็ตและสภาวะ
แวดลอมของเว็บ โปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การออกแบบ
สวนประสานกับผูใช การเขียนโปรแกรมเว็บพลวัติ กลไลคุกก้ี
และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลรวมกับ
ฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน ปฏิบัติการออกแบบ
และการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 

1.4.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี  (ทองจันทร, 2537) 

1.4.2.1  กลุมผูเรียนชวยกันระดมความคิด
ในการแกโจทยปญหาที่กําหนด โดยใชประสบการณและ
ความรูเดิมของตนเอง 
   1.4.2.2  ผูเรียนแตละคนศึกษาความรูตามที่
ไดรับมอบหมายจากกลุม โดยศึกษาจากแหลงเรียนรู ไดแก  ใบ
เน้ือหา   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ จากเว็บไซต 
http://www.cedonline.in.th  และใชโปรแกรมคนหา (Search engine) 
เรียนรูดวยตนเอง 

  1.4.3.3 แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุม
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใชหองสนทนา (Chat room)           
ต้ังกระทูถามตอบโดยใชกระดานเสวนา (Webboard) 
   1.4.2.4 กลุมผู เรี ยนรวมกันอธิบายและ
ต้ังสมมติฐานเช่ือมโยงกับปญหาตามท่ีไดระดมสมอง 
  1.4.2.5 กลุมผู เรียนชวยกันสรุปภาพรวม
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 

2. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1 แผนการสอน 
การวางแผนการสอน หมายถึง การเตรียมการสอนอยาง

เปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา เพ่ือเปนแนวทางการสอน
สําหรับผูสอน ซึ่งจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ (อาภรณ, 2546) 

2.2 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง วิธีการเรียนการ

สอนที่เปนไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู คือการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น จึงเปนวิธีสอนใหเกิดการเรียนรู
วิธีการแกปญหาซึ่งเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูเดิมรวม
กับความรูใหมและกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใชแกปญหาชวยให
ผู เรียนคิดเปนแกปญหาเปน  และนําความรูไปใชในการ
แกปญหาได  (สุคนธ สินธพานนทและคณะ, 2545)  

2.3 การโปรแกรมคอมพิวเตอร   
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนขั้นตอนการเขียน ทดสอบ 

และดูแลของโปรแกรม คอมพิวเตอร ซึ่งซอรสโคดน้ันจะเขียน
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ดวยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตองการความรู
ในหลายดานดวยกัน เก่ียวกับโปรแกรมที่ตองการจะเขียน และ
อัลกอริทึมที่จะใช ซึ่งในวิศวกรรมซอฟตแวรน้ัน การเขียน
โปรแกรมถือเปนเพียงขั้นหน่ึงในวงจรชีวิตของการพัฒนา
ซอฟแวร 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
2.4.1 สุทธิรัตน สุขสวัสด์ิ ศึกษาเรื่องการสรางแผนการ

สอน เรื่องการแจกแจงความนาจะเปนชนิดไมตอเน่ืองโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติชวยใน การสอน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแผนการสอนเรื่องการแจกแจง
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 
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการ
เรียนรูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติกับกลุมที่
เรียนแบบปกติ   ผลวิจัยพบวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากแผนการสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร
และสถิติมีคาสูงกวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากแผนการ
สอนปกติ กลุมที่ เรียนดวยแผนการสอนโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู
ในระดับ ดี  พฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับ ดี และแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนอยูในระดับ สูง ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรูและ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั้งสองกลุม พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนรูและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

2.4.2 นาฎศิลป จันจาย ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เรื่องการหารทศนิยมวิชาคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาแผนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
75/75 และเพ่ือศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการสอน 
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/5 โรงเรียน
อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชคือ 
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัย  แผนการสอนท่ี

สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.48/78.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
และนักเรียนที่เรียนดวยแผนการสอนมีดัชนีประสิทธิผลมีคา
เทากับ 0.59 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นรอยละ 59 

2.4.3 เน้ือทิพย ปนยอย ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสนอผานเว็บ วิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการ GUI  ดวยวิธีการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนที่ พัฒนาข้ึน  กลุม ตัวอย าง  นักศึกษา  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพ 91.91/81.43  สูงกวาเกณฑทีกําหนดไว
ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สรุปวาบทเรียน
มีประสิทธิภาพในระดับดี สามารถนําไปใชประกอบการเรียน
การสอนได 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย  
3.1 ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

3.1.1 วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  วิชาที่ใชในการทํา
แผนการสอนครั้งน้ี คือ วิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ ซึ่งเปน
วิชาบังคับในสาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
คณะบริหารธุ ร กิจ  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 

3.1.2  แบงหนวยเรียนและกําหนดจุดประสงค 
 งานวิจัยครั้งน้ีใชเน้ือหาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา 

เ ทคโนโลยี ส ารสน เทศทางธุ ร กิ จ  คณะบริห ารธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีคําอธิบาย
รายวิชา  ดังน้ี  ศึกษาการทํางานของบริการเว็บบนระบบ
อินเทอรเน็ต  การออกแบบสวนติดตอกับผูใช   สภาวะ
แวดลอมของเว็บแอปปลิเคชัน  การใชประโยชนโปรแกรมฝง
ลูกขายและแมขาย  การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อควบคุมการ
ทํางานของเว็บ   กลไกคุกก้ีและการสรางเว็บที่เก็บสถานะ  
ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล    ความปลอดภัยของ
ระบบงาน   การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัต  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
ผู วิจัยไดแบงหนวยเรียนตามคําอธิบายรายวิชาออกเปน   
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8 หนวยเรียน ดังน้ี การทํางานของบริการบนระบบอินเทอรเน็ต
และสภาวะแวดลอมของเว็บ โปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย 
การออกแบบสวนประสานกับผูใช การเขียนโปรแกรมเว็บพล
วัติ กลไลคุกก้ีและการสรางเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผล
รวมกับฐานขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน ปฏิบัติการ
ออกแบบและการใชเครื่องมือสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเค
ชัน  และไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดทั้งหมด   

 3.1.3  กําหนดเน้ือหา 
วิเคราะหเน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชา กําหนดเน้ือหา

แบบแผนภูมิปะการัง ลําดับความสําคัญของเน้ือหา แบงเน้ือหา
ตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ดังน้ี ศึกษาวัตถุประสงค             
เชิงพฤติกรรม  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเน้ือหา  ประเมิน
ความสําคัญของหัวเรื่อง จัดลําดับความสําคัญของหัวเรื่อง  
สรางเน้ือหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

3.1.4 การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผูวิจัย กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหา

เปนฐาน โจทยปญหาที่สรางขึ้น สอดคลองกับเน้ือหาที่ผูเรียน
ได เ รี ยนไปแล ว  ดั ง น้ัน  เ มื่ อ ผู เ รี ยนศึ กษา เ น้ื อหาแล ว          
ก็จะตองรับโจทยปญหา ไปแกดวย    

3.1.5 การสรางโจทยปญหาและแบบเฉลย 

3.2  สรางแบบทดสอบ 
3.2.1 สรางแบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบ

กอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนตามจุดประสงคการเรียนรู 
3.2.2 วิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ ไดแก หาคา

อํานาจจําแนก ความเช่ือมั่น ความยากงายของแบบทดสอบ 
3.2.3 ปรับปรุงความยาก งายของแบบทดสอบ 
3.2.4 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวเสนออาจารย

ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา  

3.3 สรางแบบประเมินแผนการสอน 
3.3.1 แตงต้ังผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน 
3.3.2 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินคุณภาพ

ของแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
รายวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ผูเช่ียวชาญพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 5 ระดับ  

4. ผลการดําเนินงาน 

   งานวิจัยช้ินน้ีเปนการพัฒนาแผนการสอนโดยใชปญหาเปน
ฐาน สําหรับกลุมวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร มีผลของการ
วิจัยดังน้ี  

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
ประเมินจากผูเช่ียวชาญสรุปไดดังตามรางที่ 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

องคประกอบแผนการ
สอน 

4.44 0.55 มาก 

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
ประเมินผล 

3.80 0.69 ปาน
กลาง 

8 โจทยปญหา 4.25 0.37 มาก 

9 ใบความรู 4.28 0.33 มาก 

10 เฉลยโจทยปญหา 4.93 0.07 มาก 
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11 แบบทดสอบ 4.20 0.21 มาก 

 คะแนนเฉล่ียรวม 4.41 0.35 มาก 

5. บทสรุป  
   แผนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับกลุมวิชา 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปนตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ  แผนการสอนการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน  สําหรับกลุม วิชา  การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ที่สรางขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดี ซึ่งผลการ
ประเมินจากผูเช่ียวชาญเปนดังน้ี คาเฉล่ียเทากับ  4.41 และมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 แปลผลคือ มีความ
เหมาะสมในดับมากสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน หรือ
พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได   

ผลจากการวิจัยช้ินน้ี ทําใหสามารถนํารายละเอียดและผล
วิจัยจากการพัฒนาแผนการสอน มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเครือขายอินเตอรเน็ต           
ซึ่งการเรียนการสอนแบบ PBL ไดสงเสริมการคิดใหกับผูเรียน 
ทําใหสามารถนําไปสูการพัฒนาระบบชวยเหลือแบบอัตโนมัติ
เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยใชปญหาเปนฐาน  สําหรับ
กลุมวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือใชการเรียนการสอน
ตอไป  

6. การเขียนเอกสารอางอิง 

[1] กิตติพงศ ณ นคร. การสรางบทเรียนออนไลนผานระบบการจัดการ
เรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) เร่ือง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร. วิทยานพินธ ปริญญาครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี, 2553. 

[2]  ทองจันทร หงสลดารมภ. ทักษะในการแกปญหากับการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนหลัก. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัการเร่ือง
การจัดการเรีนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักในหลักสูตรตาง ๆ . 
โรงแรมปาตองรีสอรท. ภูเก็ต, 2537. 

[3]  ธันยพัฒน วงศรัตน. เรียนลัดสรางเว็บแอพพลิเคชันดวย PHP & 

MySQL ฉบับ Workshop. กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2554.  

[4]  นาฏศิลป จันจาย. การพัฒนาแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เร่ือง 
การหารทศนิยม วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและ
การสอน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546. 

[5]  เนื้อทิพย ปนยอย. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ 
วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ดวยวิธกีาจัดการ
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. การสรางแผนการสอนเร่ืองการแจกแจงความ
นาจะเปนชนิดไมตอเนื่อง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรและสถิติมาชวยในการสอน. วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ, 2549. 

 [9]  สุคนธ สินธพานนทและคณะ. กระบวนการจัดการเรียนรู :                
เนนผูเรียนเปนสําคญั. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2545. 

[10]  สุวิช มูลคํา. วิธีจัดการเรียนรู: เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. 
กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2545. 

[11] อนรรฆนงค คุณมณี. basic of PHP. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2550. 

[12]  อาภรณ ใจเท่ียง. หลักการสอน(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ:            
โอเดียนสโตร, 2546.  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรและเพ่ือหาคุณภาพของแผนการสอนที่สรางขึ้น สรางแผนการสอนจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา กิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานไดจากการสังเคราะหขึ้น ทําการประเมินความเหมาะสมโดยใชผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ผลการวิจัย
พบวา แผนการสอนท่ีสรางขึ้นประกอบดวยหนวย การเรียนยอย ๆ จํานวน 15 หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา    
เปนฐานประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะหปญหา 3) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) เรียนรูดวยตนเอง 
และ 5) สรุปผลและนําเสนอ ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนที่สรางขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ พบวา แผนการสอนที่สราง

ขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย=4.63, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.49) สรุปไดวาสามารถนําแผนการสอนที่สราง
ขึ้นไปใชไดอยางเหมาะสมในขั้นตอไป 

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 

การพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร   
The Development of Lesson Plans by Problem-Based Learning  

on Computer Programming 

ไกยสิทธ์ิ  อภิระติง1  และจิรพันธุ  ศรีสมพันธุ2 

ภาควิชาคอมพวิเตอรศึกษา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

Apirating.s52@gmail.com1, jpp@kmutnb.ac.th2
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1. บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนน

การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพ่ือใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ 
นอกระบบ  และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา [1] การจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดย   
ทั่ว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพและการเรียนการ
สอนที่ ดีและมีแนวทางการพัฒนาผู เรียนอยางเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทของสังคม แผนการจัดการเรียนรูทําให
ผูสอนเกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี ผูสอนมีคูมือการจัดการ
เรียนรูที่ไดจัดทําไวลวงหนาดวยตนเอง ทําใหผูสอนมีความ
มั่นใจในการจัดการเรียนรู ทราบวาการสอนของตนไดเดินไป
ในทิศทางใด หรือทราบวาจะสอนอะไร ดวยวิธีใด สอนทําไม 
สอนอยางไร จะใชสื่อและแหลงเรียนรูอะไร และจะวัดและ
ประเมินผลอยางไร นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใช
และพัฒนาแลวจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษา [2]  

การเขียนโปรแกรมท่ีดีจําเปนตองมีแบบแผนและสามารถ
ถายทอดกันได การเขียนโปรแกรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
เริ่มตนจากการวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การวิเคราะหปญหาจําเปนตองอานโจทย
อยางระมัดระวัง โดยการวิเคราะหและตีโจทยใหแตก เขาใจถึง
แกนแทของปญหา หากไมสามารถตอบโจทยหรือตีความสิ่งที่
โจทยตองการผิดพลาด ยอมสงผลกระทบตอเน่ืองกันทําให
โปรแกรมที่เขียนขึ้นไมตรงกับความตองการ [3]  

ก า ร เ รี ยน รู โ ด ย ใช ป ญห า เ ป น ฐ าน  ( Problem-Based 
Learning: PBL) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยใชกระบวนการคิดแกปญหาและการรวมกัน
ทํางานกลุม สงเสริมทักษะในการแกปญหา โดยผานการสืบ
เสาะหาความรู และเรียนดวยการทดลองปฏิบัติจนสามารถ
คนพบทําใหไดประสบการณตรงจากการเรียนรู และสามารถ
บูรณาการความรูไปใชในการแกปญหาได [4] รายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนนการศึกษา
ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร การแสดงผลขอมูล การรับคา
ขอมูล การดําเนินการ ตัวแปร การกําหนดคาใหตัวแปร การ
ทํางานแบบเง่ือนไข การทํางานแบบวนซ้ํา ฟงกชัน แถวลําดับ 
ตัวช้ี  โครงสราง  และแฟมขอมูล  และฝกปฏิบั ติการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซีเพ่ือแกโจทยปญหาตาง ๆ 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดคิดพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น ซึ่ง
ในขั้นตอไปผูวิจัยจะนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปพัฒนาเปน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์รวมกับการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือสรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
1.2.2 เพ่ือหาคุณภาพแผนการสอนแบบการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอแผนการ

สอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับเหมาะสมมาก 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัส

วิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

1.4.2 ประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

 1.4.3 ผู เ ช่ียวชาญ  มีคุณสมบัติดังน้ี  1) เปนผูสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ส อน  ห รื อ ส า ข า วิ ช า ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง                     
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2) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 3) มีประสบการณ
ทํางานไมนอยกวา 5 ป  

2. วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.1 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ผู วิ จั ย ได นํ าหลั กสู ตรร าย วิชาการ เขี ยนโปรแกรม

คอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งเปน
ราย วิชาหน่ึงใน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชา
คอมพิ ว เตอร  โปรแกรมวิชาคอมพิว เตอร ศึ กษา  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือ
มาใชในการสรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน 

2.2 แผนการสอน 
ชัยยงค พรหมวงศ [5] ใหความหมายของแผนการสอนไว

วา แผนการสอนเปนแผนซึ่งกําหนดขั้นตอนการสอนที่ครู
มุงหวังจะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเน้ือหาและ
ประสบการณหนวยใดหนวยหน่ึงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว  

อาภรณ ใจเที่ยง [6] ใหความหมายของแผนการสอนไววา 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การ
วัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคที่
กําหนดไวในหลักสูตร ปจจุบันหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จะใชคําวา แผนการจัดการเรียนรู 

ชนาธิป พรกุล [7] ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู
หรือแผนสอนไววา เปนเอกสารทางวิชาการท่ีครูจัดทําลวงหนา
อยางเปนระบบเพ่ือใชจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
รายการกิจกรรมที่ผู เรียนและครูรวมกันทําตามลําดับใน
ชวงเวลาหน่ึง มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูดวยความสะดวก 
และสนุกในการเรียน 

แผนการสอนมีองคประกอบ ดังน้ี 1) วิชาหรือเรื่องที่จะ
สอน  2)  หัวเรื่อง  3)มโนมติ  4) วัตถุประสงค  5)  เ น้ือหา              
6) กิจกรรมการเรียน 7) สื่อการสอน และ 8) ประเมินผล [4] 

2.3 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัด

สภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนเครื่องมือใน

การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนํา
ผู เรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัด
สภาพการณใหผู เรียนเผชิญปญหา  และฝกกระบวนการ
วิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยให
ผู เรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน  ได เห็น
ทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการแกปญหาน้ัน รวมท้ัง
ชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และ
กระบวนการแกปญหาตาง ๆ [8]  

วัชรา เลาเรียนดี [9] ไดสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ สเตปเพียน และแกลแลก
เกอร  ดังน้ี  1) เขาสูปญหาและนิยามปญหา  2) หาขอมูล 
รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ และ 3) สังเคราะหขอมูลและปฏิบัติ 

และสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการ
นําเสนอของ เซวอย และฮิวจ ดังน้ี 1) ระบุปญหาที่เหมาะสม
สําหรับผู เรียน  2)  เ ช่ือมโยงปญหากับบริบทของผู เรียน             
3) มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียน 4) กระตุนความรวมมือ 
และ 5) ต้ังความคาดหวังหรือกําหนดเปาหมาย 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน [10] ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวน
รวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงานเลือกทําและงาน
ทํ าซ้ํ า  วิ ชาห ลักการ เขี ยนโปรแกรม  พบว าบท เรี ยนมี
ประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ [11] ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานอินเทอรเน็ต เรื่อง การสรางหุนยนต รวมกับเทคนิคการ
เรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอร เ น็ต  มีประสิทธิภาพ
81.51/80.18 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ต้ังไว ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวย
เรียนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับ
มาก   

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงวิธีดําเนินการวิจัย
ออกเปน 4 ขั้นตอน 1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 2) การกําหนด
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู 3) การสรางแผนการสอน และ     
4) การประเมินแผนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ 
ดังน้ี  

3.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 
ดําเนินการโดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต ของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม การเขียนแผนการเรียนการสอน การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 

 3.2 การกําหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู 
สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน นําความรูไปกําหนดขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมิน
เบื้องตน 

3.3 การสรางแผนการสอน 
วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยใชแผนผังปะการังเน้ือหา นําเน้ือหาที่ไดไปออกแบบและ
สรางแผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และ
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินเบื้องตน 

3.4 การประเมินแผนการสอน 
การประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนแบบการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร  ผู วิจัยไดนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปให
ผู เ ช่ียวชาญจํานวน  5 คน  ประเมินความเหมาะสมเพ่ือหา
คุณภาพของแผนการสอน โดยแผนการสอนแตละหนวยมี
องคประกอบ ดังน้ี 

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 ใบเน้ือหา  
3.4.9 เฉลยโจทยกรณีปญหา 
3.4.10 แบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางเรียน 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการกําหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนแบบการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

4.1.1 กําหนดปญหา  
4.1.2 วิเคราะหปญหา  
4.1.3 กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 
4.1.4 เรียนรูดวยตนเอง  
4.1.5 สรุปผลและนําเสนอ  

4.2 ผลการสรางแผนการสอน 
แผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ผลการสรางแผนการสอน 
ลําดบั รายการ 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

เปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดย
ผูเช่ียวชาญ ไดผลดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน 
แผนการสอน 

 
S.D. ความหมาย

1. หนวยที่ 1 ข้ันตอนวิธีทาง 
คอมพิวเตอร 

4.63 0.49 มากที่สุด 

2. หนวยที่ 2 การแสดงผล 
ขอมูลและการรับคาขอมูล 

4.60 0.49 มากที่สุด 

3. หนวยที่ 3 ตัวแปร 4.64 0.48 มากที่สุด 

4. หนวยที่ 4 การดําเนินการ 
ทางคณิตศาสตร 

4.64 0.48 มากที่สุด 

5. หนวยที่ 5 โครงสรางการ 
ทํางานแบบเง่ือนไข if 

4.61 0.49 มากที่สุด 

6. หนวยที่ 6 โครงสรางการ 
ทํางานแบบเง่ือนไข switch 

4.61 0.49 มากที่สุด 

7. หนวยที่ 7 โครงสรางการ 
ทํางานแบบซํ้า while 

4.61 0.49 มากที่สุด 

8. หนวยที่ 8 โครงสรางการ 
ทํางานแบบซํ้า do while 

4.67 0.47 มากที่สุด 

9. หนวยที่ 9 โครงสรางการ 
ทํางานแบบซํ้า for 

4.63 0.49 มากที่สุด 

10. หนวยที่ 10 ตัวแปร    
แถวลําดับ 

4.64 0.48 มากที่สุด 

11. หนวยที่ 11 ขอมูลแบบ 
โครงสราง 

4.64 0.48 มากที่สุด 

12. หนวยที่ 12 ตัวชี้ 4.61 0.49 มากที่สุด 

13. หนวยที่ 13 ฟงกชัน 4.63 0.49 มากที่สุด 

14. หนวยที่ 14 แฟมขอมูล 
ตัวอักษร 

4.59 0.52 มากที่สุด 

15. หนวยที่ 15 แฟมขอมูล 
เลขฐาน 

4.61 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.49 มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 2 พบวา แผนการสอนแบบการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร            
มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.49 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยหนวยที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากที่สุดคือหนวยที่ 8 โครงสรางการ
ทํางานแบบซ้ํา do while มีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.47 สําหรับหนวยที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดมี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือหนวยที่ 14 แฟมขอมูล
ตัวอักษร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.59 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.52  

5. สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือสรางแผนการ

สอนแบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร และ 2) เพ่ือหาคุณภาพแผนการสอน
แบบการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนแบบ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรประกอบดวย หนวยการเรียนยอย ๆ จํานวน 15 
หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กําหนดปญหา 2) วิเคราะห
ปญหา 3) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) เรียนรูดวยตนเอง 
และ 5) สรุปผลและนําเสนอ ผลการประเมินความเหมาะสม
ของแผนการสอนที่สรางขึ้นโดยผูเช่ียวชาญ พบวา แผนการ
สอนที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
รวมเทากับ 4.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 สามารถ
นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชงานได  

6. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงค  1) เพ่ือออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับ

ผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน 2) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือ
สงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเช่ียวชาญ
ทั้งหมด 9 ทาน แบงออกเปนดานรูปแบบการเรียนการสอน 3 ทาน ดานเน้ือหารายวิชาการการสรางการตูน 3 ทาน ดานเครือขาย
สังคม 3 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน และแบบประเมินความเหมาะสม โดยการนําไปเก็บและรวบรวมขอมูลดวย
สถิติ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน พบวา ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดออกแบบและ
พัฒนาขึ้น ดานรูปแบบการเรียนการสอนระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.13,S.D. = 0.16)  ดานเน้ือหารายวิชาการสรางการตูนระดับ
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) แสดงวารูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถไปประยุกตใชในการจัดการ
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 

รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน 

Instruction Model with Social Network to Enhance “Working with Others 
Creatively” Course of Cartoon and Comic Production 

ธนะวัชร  จริยะภูมิ 1  และณมน  จรัีงสุวรรณ2 
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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

1. บทนํา     
ปจจุบันอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาดวยความสรางสรรคทั่ว

โลกมีมูลคาถึง 424.4 พันลานดอลลารสหรัฐ และมีอัตราการ
เติบโตในอุตสาหกรรมทั่วโลกเฉล่ียสูงกวา 8.7% ทําใหการจาง
งานในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาดวยความสรางสรรคเติบโต
มากกวาอุตสาหกรรมอื่นถึง 50% [8] ซึ่งสินคาเหลาน้ันกวาจะ
ผลิตออกมาตองใชการทํางานรวมกันระดมความคิดรวมกัน
ของคนในองคกร ดังน้ันถาองคกรใดทําเชนน้ีมันจะเปนกุญแจ
สําคัญในการแขงขันทางธุรกิจระดับนานาชาติ สวนประเทศ
ไทยกําลังเผชิญปญหากับการแขงขันทางอุตสาหกรรมกับ
ประเทศตางๆในโลกรวมทั้งประเทศเพื่อนบาน เชน จีน และ
เวียดนาม ที่สามารถผลิตสินคาดวยกําลังผลิตที่มากกวาและ
ตนทุนถูกกวา และประเทศเหลาน้ียังมีการพัฒนาและลงทุน
ทางดานการศึกษาที่ดีกวาโดยเนนความสามารถปรับตัวให
ทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบริบท
ทางสังคมในทุกมิติรอบดาน [6] จึงเปนตัวแปรสาคัญที่ตองเกิด
ขึ้นกับตัวผูเรียนในการเรียนรูในยุคสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 น้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปาหมายใน
แผนการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(3) วา “การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” [1] 
จึงสอดคลองกับการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Learning) ในดานผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน (Student Outcomes) 
สวนของทักษะการเรียนรูนวัตกรรม ในการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางสรางสรรคดังน้ันเราจึงตองพัฒนาทักษะน้ีแกผูเรียน 

การเรียนการสอนรายวิชาการสรางการตูนจะเปนศึกษา
หลักการคอมพิวเตอรกราฟก  การสรางภาพเคล่ือนไหว 
ตลอดจนเทคนิคในการวาดตัวการตูน  ไดแก การวาดการตูน

จากรูปทรงเรขาคณิต โครงสรางตัวการตูน การเคล่ือนไหวของ
ตัวการตูน การดัดแปลงภาพคนเปนตัวการตูน  อารมณของ
การตูน เปนตน โดยรายวิชาน้ีจะเปนพ้ืนฐานสําคัญของผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษาและไปทํางานทางดานการสรางการตูนและ
มัลติมีเดียตางๆ ซึ่งที่ผานมาผูสอนพบวา ผูเรียนขาดทักษะการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่นอยางสรางสรรค จากการสังเกตุผูเรียน
และสอบถามจากบริษัทที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานสวนใหญ
และผู วิจัยไดศึกษางานวิจัย เ ก่ียวกับคุณลักษณะผูสํา เร็จ
การศึกษา พบวาผูสําเร็จการศึกษาขาดความสามารถในการ
รวมมือกันทํางานอยางสรางสรรคและยังพบอีกวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาไมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ใน
การประชุมหรือการแสดงความคิดเห็นรวมกันกับผูอื่น
เน่ืองจากไมกลาและพูดไมเกง [5] ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในทักษะ
การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค ดังน้ันผูวิจัยจึงได
นําเสนอเอ็ดโมโด (Edmodo) มาแกปญหาในสวนของการ
แสดงความคิดเห็นรวมกับผูอื่นโดนใชการพิมพแทนการพูด
เพ่ือแสดงความความคิดเห็นไดอยางเต็มที่  

เอ็ดโมโดเปนระบบการจัดบริหารเรียนรู (Learning 
Management System) หน่ึง ซึ่งเปนเครือขายสังคมออนไลน
สําหรับ ครู นักเรียน ที่สามารถติดตอสื่อสาร แบงปนเน้ือหา 
และแสดงความคิดเห็นรวมกันได ไมวาแบบโพสหรือจะแชทก็
ได [4] กลาวคือ เอ็ดโมโดมีไดนําเอาลักษณะเดนของเฟสบุคมา
ใชและมีขอที่ดีกวาตรงที่เปนเครือขายสังคมที่มีแตเรื่องของ
การศึกษาเทาน้ัน ซึ่งคุณสมบัติน้ีจึงเหมาะสมในการนํามาใช
ออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่จะใหผูเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นในเอ็ดโมโดไดอยางเต็มที่รวมกับ
การออกแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่มุงใหผูเรียนมีการ
ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย Azis 
[9] ที่นําเอ็ดโมโดมาใชในการเรียนการสอนพบวา เอ็ดโมโด
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สามารถชวยสงเสริมแรงบันดาลใจในการเรียน และยังชวยใน
เรื่องของการทํางานรวมกันอีกดวย 

ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน เพ่ือสงเสริม
ผูเรียนทางดานการทํางานรวมกันอยางสรางสรรคในยุคแหง
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเปนแนวทางใหผูสอนได
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1  เพ่ือออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขาย
สังคมเพื่อสงเสริม  “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
สรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน  

2.2  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน 

3.  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
3.1  รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพหรือลักษณะของ

การจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นอยางเปนระบบระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือตางๆ โดยมี
การจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยอาศัย
วิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ เขาไปชวยใหสภาพการเรียน
การสอนน้ันเปนไปตามหลักที่ยึดถือ [3] 

3.2  เครือขายสังคม (Edmodo) คือ ระบบการจัดหารเรียนรู 
(Learning Management System) หน่ึง ซึ่งเปนเครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับ ครู นักเรียน ที่สามารถติดตอสื่อสาร แบงปน
เน้ือหา และแสดงความคิดเห็นรวมกันได ไมวาแบบโพสหรือ
จะแชทก็ได [4] 

3.3  การทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค คือ การสื่อสาร
และปฏิบัติกับผูอื่นในแนวคิดใหมๆ และมีใจเปดกวางยอมรับ
ความคิดเห็นผูอื่น [6] 

3.4  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยพบวา การเรียนการสอนโดยใช
เครือขายสังคม (Edmodo) จะชวยสงเสริมแรงบันดาลใจในการ
เรียน และยังชวยในเรื่องของการทํางานรวมกันอีกดวย [9] และ

ผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษา 
พบวาผูสําเร็จการศึกษาขาดความสามารถในการรวมมือกัน
ทํางานอยางสรางสรรคและไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ
แสดงความคิดเห็นไดไมเต็มที่เพราะพูดไมเกง [5]    

4. ขอบเขตการวิจัย  
4.1  ประชากรกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบ

การเรียนการสอน 3 ทานที่มีประสบการณในการออกแบบการ
เรียนการสอนอยางดีระดับปริญญาเอกขึ้นไป ดานเน้ือที่มี
ประสบการณในการสอนรายวิชาการสรางการตูน 3 ทานและ
ดานเครือขายสังคมท่ีมีประสบการณในการออกแบบหรือเขีน
โปรแกรมเครือขายสังคม 3 ทาน  

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) คือ ผูเช่ียวชาญดาน
รูปแบบการเรียนการสอน ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหารายวิชาการ
การสรางการตูน และดานเครือขายสังคม ดานละ 3 ทาน รวม
เปน 9 ทาน 

4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม 

“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
รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม 
“ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” รายวิชาการ
สรางการตูน 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

สามารถอธิบายข้ันตอนการออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอนไดดังน้ี 
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5.1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของกับรูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะการทํางานรวมกันอยาง
สรางสรรค และรูปแบบการเรียนดวยเครือขายสังคม  

5.2  ศึกษาเ น้ือหารายวิชาการสรางการ ตูน  หลักสูตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมี เ ดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.3  ออกแบบรูปการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวมกับ
เครือขายสังคมเพ่ือสงเสริมทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคตามวัตถุประสงคและขั้นตอนการออกแบบรูปเรียน
การสอน Smith and Ragan [13] โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

5.3.1 วิเคราะหการเรียน โดย  
-  วิเคราะหสภาพแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมตางๆ 

วัฒนธรรม ความเช่ือของผูเรียน และอุปกรณที่เก่ียวของกับการ
เรียน 

-  วิเคราะหผูเรียน ไดแก ความรูพ้ืนฐาน และลักษณะผูเรียน 
-  วิเคราะหงานการเรียนรู ไดแก เปาหมายของการเรียนการ

สอน และทักษะท่ีจําเปนในการเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายการ
เรียน 

5.3.2 พัฒนายุทธวิธีการเรียนการสอน โดย ต้ังคําถามกับ
ตัวเองวา 
-  เน้ือหามีความเหมาะสมไหม 
 -  กิจกรรมอะไรและกิจกรรมควรเปนสวนหลักหรือสวน
สนับสนุน 
-  การสอนเหมาะสมไหม 
-  เครื่องมือที่นํามาใชเหมาะสมไหม (Edmodo) 
-  กลุมการเรียนควรมีขนาดเล็กหรือใหญ 
5.3.3 ทําการประเมินโดยกลุมผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัย  โดยผู วิจัยไดกําหนดกลุมผู เ ช่ียวชาญที่ เ ก่ียวของ
ทางดานรูปแบบการเรียนการสอน ดานเน้ือหารายวิชาการการ
สรางการตูน และดานเครื่อขายสังคม 

5.4  ออกแบบและสรางเคร่ืองมือวิจัยแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
โดยวิเคราะหประเด็นตางๆ โดยกําหนดเปน 3 คอลัมม ไดแก 
ตัวแปร หลักการ และคําถาม [2] โดยเครื่องมือที่ไดหลังจากการ
พัฒนาขึ้นมีลักษณะเปนแบบประเมินคา 5 ระดับแบงออกเปน 6 

ดาน ไดแก ทฤษฎีและแนวคิดที่ เปนพ้ืนฐานของหลักการ 
หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน วัตถุประสงคของ
รูปแบบ เน้ือหาวิชาเหมาะสมกับรูปแบบ ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล และการประเมินโดยภาพรวม 

5.5  นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคม
เพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” 
รายวิชาการสรางการตูน เพ่ือใหผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของประเมิน
และรับฟงขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของ 

5.6  ปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะผู เ ช่ียวชาญและ
สรุปผลผูวิจัยไดทําการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนดวย
เครือขายสังคมเพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางสรางสรรค” รายวิชาการสรางการตูน ตามขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญ ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือ
สงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” 

รายวิชาการสรางการตูน 
 

 
 
 
ก
า
ร
ป
ร
ะ
เ
มิ
น
ผ
ล 

ขั้นเตรียม 
1. กําหนด
วัตถุประสงค
การเรียนรู 
2. จัดลําดับ
เนื้อหาตาม 
3. การเตรียม
ความพรอม
ผูสอน 
4. ชี้แจงการ
เรียนการสอน
และเตรียม
ความพรอม
ผูเรียน 
5. ทํา
แบบทดสอบ
กอนเรียน 

ขั้นจัดการ
เรียนการสอน  
1. การนํา 
2. ขั้นจัดกลุม 
3.  ขั้นปกติ 
4. ขั้นสราง
ความตระหนัก 
5. ขั้นระดม
พลังความคิด 
6.  ขั้น
สรางสรรค
ชิ้นงาน 
7.  ขั้นนําเสนอ
ผลงาน 

506

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

  NCTechEd06CED10  

จากภาพที่ 1 จะใชเอ็ดโมโดในขึ้นตอนของการทดสอบ
กอนเรียน ทดสอบหลังเรียนในขั้นของการประเมินผล ขั้นการ
ระดมความคิด  และการนํา เสนอผลงานเ พ่ือสนับสนุน
ความสามารถในการแสดงความคิ ด เห็นไดอย า ง เ ต็ม
ความสามารถของผูเรียนที่และในสวนของการใชเอ็ดโมโดจะ
ใหผูเรียนทํานอกเวลาเรียนปกติสวนขั้นอื่นๆ จะเรียนในช้ัน
เรียนสามารถอธิบายไดดัง ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคมเพ่ือ
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. จัดลําดับเนื้อหาลําดับ
ความสําคัญกอนหลังใหเหมาะสม 
3.  เตรียมความพรอมผูสอนใหมี
ทักษะและสามารถใช Edmodoใน
กระบวนการเรียนการสอนไดอยาง
ดี 
4.  การช้ีแจงจะเปนการช้ีแจง
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และแนะนําการใช  Edmodo ให
ผูเรียน 
5.  ทําแบบทดสอบกอนเรียนใน 
Edmodo  
 

ขั้นจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
 
1.  การนํา ขั้นน้ีเปนการนําเสนอ
ภาพรวมอยางกวางๆ ของหนวย
การเรียนรู  เ พ่ือใหผู เรียนทราบ
ลวงหนาถึงเน้ือหาที่จะตองเรียน 

โดยผูสอนแจงวัตถุประสงคการ
เรียนรูประจําหนวยการเรียนรู 
2.  ขั้นจัดกลุม 
-  โดยจัดผูเรียนเขากลุมคละ
ความสามารถจากคะแนนการ
ทดสอบกอนเรียน (4-5 คน) 
-  สมาชิกแตละกลุมประชุมแตงต้ัง
หัวหนากลุม 
-  มอบหมายงานแตละกลุม 
3.  ขั้นปกติ 
- ผูเรียนรวมกันคิดและรวมงานแต
ละคนเปนงานกลุมที่สมบูรณแลว
ทําการสงงานช้ินแรกใน Edmodo 
ตามปกติ และใหสมาชิกกลุมอื่น
มาแสดงความคิดเห็น 
4.  ขั้นสรางความตระหนัก 
-  ผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิด
จินตนาการ เชน บทเพลง นิทาน 
เกมส เปนตนที่ทําใหผู เรียนเกิด
จินตนาการ นํ าไปสร า งสรรค
ผลงานการสรางการตูน 
5.  ขั้นระดมพลังความคิด 
-  ผูเรียนกลับไปดูการแสดงความ
คิด เห็นต องานกลุ มตน เองใน 
Edmodo และดูงานกลุมอื่นๆ ใน 
Edmodo แลวเปรียบเทียบงานกับ
ของกลุมตัวเองแลวระดมความคิด
กันเพ่ือพัฒนางานของกลุมตัวเอง 
6.  ขั้นสรางสรรคช้ินงาน 
-  นํ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ขอเสนอแนะจากผูสอนมารวมกัน
คิดและแบงหนาที่ในกลุมและแบง
หนาที่กันสรางช้ินงาน 
7.  ขั้นนําเสนอผลงาน 
-  แตละกลุมรวบรวมงานที่สมาชิก

Classroom 

Classroom 

Classroom 

Classroom+ 
Edmodo 

Edmodo 

Classroom 

Edmodo 

Edmodo 

Classroom 
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แตละคนมีหนาที่ทําเปนช้ินงาน
กลุมที่สมบูรณและสงช้ินงานทาง 
Edmodo และมานําเสนอผลงาน
หนาช้ันเรียน 

การประเมินผล ประเมินผลการทํางานรวมกับผูอื่น
อย า งสร า งสรรค และคะแนน
ช้ิ น ง า น โ ดนส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ
ประเมินดังน้ี 
1.  การกําหนดมาตราฐาน 
-  ดานเน้ือหาไดแก ผูเรียนสามารถ
ทําไดตามวัตถุประสงครายวิชา
แ ล ะทํ า ง า น ร ว ม กั น ไ ด อ ย า ง
สรางสรรค  
-  ดานกระบวนการไดแก การ
สื่อสารในกลุม และการยอมรับ
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 

6. เก็บรวมรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยเครือขายสังคม
เพ่ือสงเสริม “ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค” 
รายวิชาการสรางการตูน และแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ใหผูเช่ียวชาญทําการ
ประเมินผลความเหมาะสม  และเก็บรวบรวมผลของการ
ประเมินผลแตละดานโดยใชสถิติคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน และนําไปวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย 

7. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นดานรูปแบบการเรียนการสอน ดาน
เน้ือหาการสรางการตูน และดานเครือขายสังคม ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลประเมินความเหมาะสม 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

X  S.D. ความหมา
ย 

ดานรูปแบบการเรียนการสอน 
ทฤษฎีและแนวคิดที่ เปน
พ้ืนฐานของหลักการ 

4.00 0.00 ระดับมาก 

หลักการของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

4.00 0.00 ระดับมาก 

วัตถุประสงคของรูปแบบ 4.33 0.57 ระดับมาก 
เ น้ือหาวิชาเหมาะสมกับ
รูปแบบ 

4.33 0.57 ระดับมาก 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4.11 0.16 ระดับมาก 
การวัดและประเมินผล 4.00 0.00 ระดับมาก 
การประเมินโดยภาพรวม
ภาพรวมดานรูปแบบการ
เรียนการสอน 

4.13 0.16 ระดับมาก 

ดานเน่ือหาการสรางการตูน 
เ น้ือหาวิชาเหมาะสมกับ
รูปแบบ 

4.33 0.57 ระดับมาก 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4.29 0.07 ระดับมาก 
การวัดและประเมินผล 4.00 0.00 ระดับมาก 
การประเมินโดยภาพรวม
ดานเน้ือหาการสรางการตูน 

4.21 0.18 ระดับมาก 

ดานเครือขายสังคม 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
(ที่ใชเครือขายสังคมมารวม) 

4.91 0.14 ระดับมาก 

การประเมินโดยภาพรวม 
การประเมินโดยภาพรวม
ทั้ง 3 ดาน 

4.20 0.28 ระดับมาก 
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ดังตารางที่ 2 ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาขึ้นมีความเหมาะ
โดยดานรูปแบบการเรียนการสอนระดับเหมาะสมมาก ( X = 
4.13,S.D. = 0.16)  ดานเน้ือหารายวิชาการสรางการตูนระดับ
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 ารูปแบบการ เรี ยนการสอนน้ีสามารถไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
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บทคัดยอ 
โครงงานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ 3D แอนิเมชัน เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” สําหรับเปนสื่อเพ่ือแนะนําแนวทางในการ

ปฏิบัติในการเพ่ือลดภาวะโลกรอน โดยมีขอบเขตของเน้ือหาเปนเรื่องพ้ืนฐานของสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน และวิธีการ
ปฏิบัตตนอยางงายๆ ที่สามารถทําไดโดยเริ่มจากสิ่งรอบๆ ตัว เชน การประหยัดเพลิงดวยการปดไฟ การรูจัดใชทรัพยากรอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีระยะเวลาในการนําเสนอประมาณ 4-5 นาที โดยแบงกระบวนการทํางานออกไดเปนขั้นตอน คือ แตง

เน้ือหาเรื่องราว,  การออกแบบตัวละคร, ออกแบบฉาก และสรางสตอร่ีบอรดเพ่ือลําดับเรื่องราวสําหรับนําไปทํา animation, สราง 
Model ตัวละคร, ฉาก และอุปกรณประกอบฉากดวยโปรแกรม 3D, กําหนดมุมกลองและการจัดแสง จากน้ันนํามาตัดตอ ใสเอฟ
เฟกตตางๆ และใสเสียงประกอบ ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและนําไปวิเคราะห ผลจากการประเมินหาความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยางที่มีตอการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” จํานวน 76 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกดวยวิธีการสุม
อยางงาย พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 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 

การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรือ่ง “รูรักษ พลังงาน”   
3D Animation Movie Entitled “Energy Saver” 
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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 

1. บทนํา 
จากการขยายตัวอย างรวดเร็วทั้ งภาคเศรษฐกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพ่ิมจํานวนของประชากรอยาง
ตอเน่ือง ลวนมีสวนสําคัญกอใหเกิดความตองการใชพลังงาน
เพ่ิมมากขึ้น  จึงสงผลกระทบตอทรัพยากรอันเปนแหลง
พลังงาน สงผลใหสูญเสียทรัพยากรไปมากซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่
ทําใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งปญหาดังกลาวไดกอใหเกิด
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติอยางชัดเจน  

แมในปจจุบัน มนุษยจะหันมาใหความสนใจในเรื่องของ
ภาวะโลกรอนมากขึ้น แตสิ่งที่มนุษยกระทําอยูน้ัน ไมอาจเพียง
พอที่จะทดแทนทรัพยากรท่ีสูญเสียไป เพราะทรัพยากรบนโลก
ตองใชระยะเวลานานในการฟนฟูใหกลับสูสภาวะปกติ แตสิ่ง
ที่มนุษยสามารถกระทําไดคือ การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
ประหยัด และใชเทาที่จําเปนโดยปลูกฝงจิตสํานึกที่ตนเองและ
ปฏิบัติใหเกิดเปนนิสัย [1] 

(บุญญวัฒน วรรณนุรักษ และคณะ, 2547: 37-40) ปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย างยิ่ ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรได เข ามามีบทบาทตอ
ชีวิตประจําวันในดานสื่อประเภทตางๆ เพ่ือการนําเสนอหรือ
เผยแพรผลงานในรูปแบบสื่อประสม (มัลติมีเดีย) โดยมีรูปแบบ
การนําเสนอที่ใชเทคนิคคอมพิวเตอรสามมิติ (3d Computer 
Graphic) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

(ชวมนต บริบูรณธนวัฒน และคณะ, 2548: 50-53) โดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามมิติซึ่งสามารถสรางลักษณะการ
นําเสนอไดตามท่ีผู ใชตองการ  อีกทั้งยังไดภาพที่มีความ
สวยงาม และชวยถายทอดภาพที่อยูในจินตนาการของผูสราง
ใหปรากฏออกมาเปนจริงไดอยางดีเยี่ยม เปนการชวยเพ่ิมความ
นาสนใจและชวยเพ่ิมความสนุกสนานใหแกผูชมมากยิ่งขึ้น  

ดวยเหตุน้ีเองทางผูจัดทําโครงงานจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการปลูกฝงจิตสํานึกและพฤติกรรมในดานการอนุรักษ
พลังงานใหเกิดเปนนิสัยต้ังแตเด็ก โดยจําลองเรื่องราวในการ
อนุรักษพลังงานในครอบครัว  ซึ่ งสามารถนํ าไปใช ใน
ชีวิตประจําวันได ใหออกมาเขาใจงาย โดยการนําเสนอใน
รูปแบบการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ซึ่งสามารถถายทอดจินตนาการ
ของผูสรางออกมาไดอยางสวยสดงดงาม มีมุมมองหลากหลาย 
เปนที่นิยม อีกทั้งไดรับความสนใจเปนอยางมากในหมูผูสราง
สื่อยุคใหม 

2. วัตถุประสงคการทําวิจัย 

1). เพ่ือสรางการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “รูรักษ 
พลังงาน”  

2). เพ่ือประเมินหาคุณภาพของการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 
3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” 

3). เพ่ือประเมินหาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอ
การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” 

3. ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 ขอบขายเน้ือหา 
นําเสนอเก่ียวกับสภาวะโลกรอน อันเน่ืองมาจากสาเหตุ

ตางๆ ในปจจุบัน อีกทั้งนําเสนอการปฎิบัติตนอยางพ้ืนฐานใน
การบรรเทาสภาวะโลกรอนใหลดความรุนแรงลงซึ่งสามารถทํา
ไดอยางงายๆ ใกลตัว 

3.2 รูปแบบการนําเสนอ 
เปนการตูนแอนิเมช่ัน 3 มิติ ความยาวประมาณ 4-5 นาที 

เปนเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆ ที่มีพอ แม ลูก พูดคุยกัน
ระหวางม้ืออาหาร โดยใชลักษณะตัวละครท่ีนารัก เพ่ือสราง
บรรยากาศในการรับชมใหนาดู ไมนาเบื่อ 
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4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.1 ผูเชี่ยวชาญ 
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน โดยแตละคนมีความเช่ียวชาญในดาน

ตางๆ ดังน้ี ดานเน้ือหาเก่ียวกับภาวะโลกรอน แอนิเมชัน 3 มิติ 
และดานการตัดตอ 

4.2 กลุมตัวอยาง 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ประยุกต  - มัลติมี เ ดีย  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
จํานวน 76 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกดวยวิธีการสุมอยางงาย 

5. กระบวนการ 

5.1 ทฤษฎี 
5.1.1 หลักการเขียนบท [5] แบบรางของการสรางงาน

ละคร โดยจะมีการบอกเลาเรื่องราวสื่อความหมายออกมาเปน
ภาพในจินตนาการ  ลงรายละเอียดยอยๆ  ใสสถานการณ 
ชวงเวลา สถานที่ ตัวละคร บทสนทนา อาจมีการกําหนดมุม
กลอง แสงสี บรรยากาศใหชัดเจน 

5.1.2 หลักการออกแบบการตูน [6] ความมุงหมาย
เพ่ือการที่จะใหเกิดสิ่งที่ ดีกวาในดานของประโยชนที่จะ
นําไปใชสอย มีความสวยงาม โดยพิจารณาจากความมุงหมาย
ของเน้ือหาที่จะนําเสนอ เขาถึงกลุมเปาหมายของผูรับสื่อได
เปนอยางดี 

5.1.3 กระบวนการผลิตคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ
สําหรับงานแอนิเมชัน [7] การนําภาพราง 2 มิติ มาเปนตนแบบ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ แลวทําการดัดแปลงให
อยูในรูปแบบที่มีทั้งปริมาตรและมิติ จากน้ันนําไปประมวล
ภาพในระบบ 3 มิติ ระบบจะระบุคาของพิกเซล (Pixel) โดย
การกราดตําแหนงของวัตถุที่ปรากฏในมุมมองของกลองและ
ทําการสรางภาพโดยอาศัยการคํานวณทิศทาง และคุณสมบัติ
ของพื้นผิว และขอมูลของแสง 

5.1.4 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพกราฟก [8] หลักการ
ทํางานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอรกราฟกภาพที่เกิด
บนจอคอมพิวเตอร เกิดจากการทํางานของโหมดสี RGB ซึ่ง
ประกอบดวย สีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีนํ้าเงิน (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 หลักพ้ืนฐาน 12 ขอสําหรับสรางแอนิเมชัน [9] 
หลัก 12 ประการในการสรางภาพเคล่ือนไหวนั้น ไดถูกบัญญัติ
ขึ้นเมื่อตนยุคป 1930 โดยนักแอนิเมเตอรของวอลทดิสนีย
สตูดิโอ กฎเกณฑเหลาน้ีถูกนํามาใชเพ่ือช้ีแนะแนวทางในการ
ผลิตผลงาน อีกทั้งเพ่ือเปนหลักประกอบในการพิจารณาอยาง
สรางสรรคเพ่ือฝกฝนนักแอนิเมเตอรรุนใหมไดอยางดีเยี่ยมและ
รวดเร็ว อันไดแก หลักของการหดและยืด หลักของการกระทํา 
หลักการแสดงอารมณและทาทาง หลักการวาดภาพทาทางการ
เคลื่อนไหวอยางคราวๆ หลักของทาทางรอง หลักทาทาง
ตอเน่ือง หลักของการเรงและลด หลักองศาการเคล่ือนไหวตาม
ธรรมชาติ หลักของระยะเวลา หลักของความเกินจริง หลักการ
รางภาพขึ้นอยางหยาบๆ และหลักความแตกตางของสัดสวน 
รูปราง บุคลิกทาทาง 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

6.1 ขั้นตอนกอนการผลิต: วิเคราะหเนื้อหา 
6.1.1 แนวความคิด เพ่ือนําเสนอเน้ือหาความรูถึง

สภาวะปจจุบันเก่ียวกับโลกรอนที่เกิดขึ้น และนําเสนอแนะนํา
แนวทางการปฏิบัติตนใหเปนไปเพ่ือลดทอนการใชพลังงาน
โดยสิ้นเปลือง เสริมความรูเก่ียวกับการใชพลังงานอยางชาญ
ฉลาดโดยเริ่มจากสิ่งใกลตัว เปนไปเพ่ือศึกษาความพึงพอใจใน
ตัวสื่อ 

6.1.2 เน้ือเรื่อง เปนเรื่องราวของของครอบครัวเล็กๆ 
สามคนพอแมลูก จากการที่ไดรับขาวสารของสภาวะปจจุบัน
เก่ียวกับโลกรอนที่ เ กิดขึ้น  หลังจากไดมีการพูดคุยกันใน
ครอบครัว และมีการปรับพฤติกรรมใกลตัวกอน โดยเริ่มจาก
การประหยัดพลังงานภายในบาน โดยผูทําการวิจัยไดทําสื่อเปน
การตูนแอนิเมช่ัน 3D เพ่ือทําใหนาสนใจ และสามารถรับชมได
ทั่วไปเปนวงกวาง โดยอางอิงเน้ือเรื่องมาจากขอมูลทางเอกสาร
เก่ียวกับสภาวะโลกรอน 

6.1.3 รู ป แบบการ นํ า เ สนอ  โคร ง ง านก า ร ตู น
แอนิเมชัน 3 มิติ มีระยะเวลาในการนําเสนอประมาณ 4-5 นาที 

512

NCTec
hE

d0
6



  
 การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 
 The 6th National Conference on Technical Education 

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

 

 

 NCTechEd06CED11 

ประกอบดวยเสียงดนตรี มีการออกแบบตัวละคร ฉาก และ
สิ่งแวดลอมตางๆ ใหมีความนารักสามารถรับชมไดในกลุมอายุ
ทั่วไป โดยคํานึงถึงรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
โครงงาน กลุมเปาหมาย และแนวคิดของเน้ือเรื่องเปนหลัก  

6.2 ขั้นตอนการผลิต: สรางโมเดลหุน และพ้ืนผิว 
6.2.1 สรางโมเดล 3 มิติ และกําหนด Texture ตามท่ี

ไดออกแบบไว ซึ่งจําเปนตองกําหนดความละเอียดของไฟล
ภาพใหมีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือไมใหภาพแตกเกิดเปน jaggies 
โดยมีหลักการวา ถาพ้ืนผิวมีความสมจริงมากเทาไรจะทําใหตัว
ละครมีความสมจริงและนาเช่ือถือมากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางภาพที่เกิด Jaggies จากการใชความละเอียดของ 

Texture นอยเกินไป 

 
6.2.2 สรางตัวควบคุมสวนใบหนาที่เรียกวา Facial 

Controller มีหนาที่ในการกําหนดอารมณของตัวละครท่ี
แสดงออกทางใบหนา โดยใช Spline ในการควบคุม Mesh 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางการสรางตัว Facial Controller 

6.2.3 สรางการเคล่ือนไหวใหกับโมเดล 3 มิติ โดย
มุงเนนใหความสําคัญของดําเนินเรื่องเปนไปตามเน้ือหาหลักที่
ไดวางเอาไว กําหนดจัดแสงใหกับฉาก เพ่ือสรางบรรยากาศที่
จะใหตัวละครไดแสดงอารมณตามกําหนด โดยความละเอียด
หนาจอกําหนดไวที่ 1280x720 พิกเซล ที่ 24 เฟรมตอวินาที 

6.2.4 การบันทึกเสียง โดยจะทําการบันทึกตามสตอร่ี
บอรดที่กําหนดเอาไว โดยในการพากยเสียงน้ันจะตองคํานึงถึง
อารมณของตัวละครในฉากน้ันๆ ดวย รวมท้ังนํ้าเสียง และ
ลักษณะการพูดของตัวละคร โดยไฟลเสียงน้ันไดกําหนด
ความถ่ีไวที่ 22000 MHz เมื่อบันทึกแลวจะถูกจัดเก็บใหอยูใน
ไฟล WAV เพ่ือเตรียมเขาสูกระบวนการตอไป 

6.3 ขั้นตอนหลังการผลิต: การ Render และตัดตอ 
6.3.1 เรียบเรียง จัดองคประกอบ นําเอาภาพตัวละคร 

ฉากและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ประกอบเขากันทั้งหมด ทําการ
ตกแตงและใสเอฟเฟกตางๆ 

 
ภาพที่ 3 แสดงการตัดตอวดีีโอ และใสเสียงประกอบตางๆ โดยใช

โปรแกรม Adobe Premiere 
 

6.3.2 สรางแอนิเมช่ันแปลงลําดับภาพน่ิงใหเปนไฟล
การตูนแอนิเมชันนามสกุล AVI ที่ไมมีการบีบอัด จากน้ันแปลง
ไปเปนไฟลนามสกุล MPEG เพ่ือลดขนาดไฟล 

6.4 การประเมินผล 
เมื่อการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เสร็จสมบูรณแลวจึงนํามา

ทดสอบหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญโดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
6.4.1 ผูเช่ียวชาญทดสอบคุณภาพ 
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1) สอบถามความเห็นผูเช่ียวชาญ และแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมสําหรับนําไปประเมินตอไป โดยแบงหัวขอการ
ประเมินออกเปน 5 หัวขอใหญ ไดแก 

- ดานเน้ือหาของสื่อ 
- ดานความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ภายในสื่อ 
- ดานการออกแบบ 
- ดานประสิทธิภาพของสื่อ 
- ดานเสียง (Audio) 
2) คิดผลการประเมินจากคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญใหในแบบ

ประเมินคุณภาพสําหรับผูเช่ียวชาญของการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ  
3) นํามาหาคาเฉล่ียของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ 

เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือของคะแนนนั้น โดยวัดคาดวย Likert 
Scale กําหนดระดับคุณภาพในรูปของนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 
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 ตามท่ีออกแบบไว โดย

การศึกษาแบบประเมินจากโครงงานท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบและสรางแบบประเมิน 
โดยนําตารางเขามาประกอบเพ่ือความสะดวก โดยแบงหัวขอ
การประเมินออกเปน 5 หัวขอใหญ ไดแก 

- มุมกลองที่ใชการนําเสนอมีความเหมาะสม 
- องคประกอบของภาพโดยรวมเหมาะสม 
- ความชัดเจนของภาพและฉาก 
- ความสัมพันธระหวางภาพกับเสียง 
- ความเหมาะสมของการดําเนินเรื่อง 
- ลวดลายของโมเดลที่ใชมีความเหมาะสมสวยงาม 
- อุปกรณประกอบฉากมีรายละเอียดครบถวน 
- ความสมจริงของการใชเทคนิคแอนิเมชัน 
- ตัวละครและฉากเหมาะสมกับการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ 

แบบการตูน 

- การเคลื่อนไหวของตัวละครมีการเคล่ือนไหวในลักษณะ
ของการตูนที่เหมาะสม 

- เสียงดนตรีและเสียงประกอบที่ใชมีความเหมาะสม 
- แอนิเมชันน้ีชวยใหผูชมมีความต่ืนตัวและสนใจในการทํา

แอนิเมชันมากขึ้น 
2) นํามาหาคาเฉล่ียของคะแนน และคิดเปนคาทางสถิติ โดย

วัดคาดวย Likert Scale กําหนดระดับความพึงพอใจคุณภาพใน
รูปของนํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 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) ผลการประเมินความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.21 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยูในระดับมาก ซึ่งแสดง
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

พ้ืนผิวที่นําไปใชกับ 3D Model 
4) Adobe Audition ใชสําหรับการอัดเสียงพูด บทบรรยาย 

เสียงประกอบ เสียงดนตรี 
5) Adobe Affect Effect เพื่อทําการตกแตง เปลี่ยนสีเพ่ือคุม

โทน และใส Effect ตางๆ 
6) Adobe Premiere ใชในการตัดตอ รวบรวมการตูน

แอนิเมชันออกมาจนสมบูรณ 

7. ผลการวิจัย 
ในการดําเนินการสรางการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ 

เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” โดยมีแนวคิดในการนําเสนอเรื่องภาวะ
โลกรอน  มีกระบวนทําที่ พิถี พิถันจนได เปนสื่อที่มีความ
สวยงาม ผูชมมีความเขาใจในตัวสื่อไดงาย โดยรวมแลวตัวสื่อมี
คุณภาพดีสูงกวาคาเฉล่ีย แสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
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ภาพที่ 4 แสดงฉากเปดตัวในหองนอน 

 
ภาพที่ 5 แสดงฉากรับประทานอาหาร 

 

 
ภาพที่ 6 แสดงฉากบริเวณหนาบานและเมืองที่ตัวละครอยู 

8. สรุปผลการวิจัย 
1) จากการประเมินของผูเช่ียวชาญ พบวาดานประสิทธิภาพ

ของสื่อ อยูในเกณฑดี มีความเสมือนจริง เขาใจไดดี มีความ
เหมาะสมและมีเอกลักษณ จึงทําใหการพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 
3 มิติ เรื่อง “รูรักษ พลังงาน” มีความนาสนใจ 

2) จากการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง พบวา
เน้ือเรื่องมีความนาสนใจ มีการสื่อความหมายของเรื่องราวไดดี 
ชวนใหนาติดตาม องคประกอบของภาพโดยรวมทําออกมาได
ดี การออกแบบโมเดลตัวละครมีความสวยงาม มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ทําใหช้ินงานมีความนาสนใจ และชวยใหผูชมมีความ

สนใจในแอนิเมชันมากขึ้น สามารถนําเอาเน้ือหาจากในเรื่องไป
ปรับใชกับชีวิตประจําวันไดเปนอยางสมดุลย 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ 
คุณภาพโดยรวม 

หัวขอในการประเมนิ คาเฉลี่ย SD ระดับ 
1. ดานเน้ือหาของสื่อ 
2. ดานความเหมาะสมของ

องคประกอบตางๆ ภายในสื่อ 
3. ดานการออกแบบ 
4. ดานประสิทธิภาพของสื่อ 
5. ดานเสียง  

3.89 
3.80 

 
4.22 
4.00 
4.09 

0.86 
0.63 

 
0.46 
0.72 
0.54 

ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 

Total 4.00 0.64 ดี 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความ

พึงพอใจ 
หัวขอในการประเมิน คาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. มุมกลองท่ีใชการนาํเสนอมีความเหมาะสม 
2. องคประกอบของภาพโดยรวมเหมาะสม 
3. ความชัดเจนของภาพและฉาก 
4. ความสัมพันธระหวางภาพกับเสียง 
5. ความเหมาะสมของการดําเนินเร่ือง 
6. ลวดลายของโมเดลทีใ่ชมีความเหมาะสม

สวยงาม 
7. อุปกรณประกอบฉากมีรายละเอียดครบถวน 
8. ความสมจริงของการใชเทคนิคแอนิเมชัน 
9. ตัวละครและฉากเหมาะสมกับการตนู

แอนิเมชนั 3 มิติ  
10. การเคลื่อนไหวของตัวละครมีการเคลื่อนไหว

ในลักษณะของการตูนท่ีเหมาะสม 
11. เสียงดนตรีและเสียงประกอบท่ีใชมีความ

เหมาะสม 
12. แอนิเมชนันีช้วยใหผูชมมีความต่ืนตัวและ

สนใจในการทําแอนิเมชันมากข้ึน 

4.25 
4.19 
4.34 
4.22 
4.09 
4.16 
4.32 
4.10 
4.38 

 
4.21 

 
4.13  

 
4.18 

0.72  
0.80 
0.76 
0.83 
0.81 
0.74 
0.77 
0.85 
0.74 

 
0.69 

 
0.90 

 
0.83 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

Total 4.21 0.79 ดี 
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ดัชนี 
 
 

ชื่อ หนา 
กรรณิการ ภิรมยรัตน 238 
กฤษณะ ศรีมาวรรณ 69 
กังวาล พยัคฆกุล 45 
กันตภณ  มะหาหมัด 186,344,361 
กันยารัตน  หอมเศรษฐี 232 
กัลยา  จันทรสระแกว 485 
กิตติ  เสือแพร 89 
โกเมศ กาบแกว 204 
ไกยสิทธิ์ อภิระติง 497 
คณิต  เฉลยจรรยา 330 
จรัญ  คนแรง 63 
จรัญ แสนราช 447,485 
จันทรขาว  สายแปลง 408 
จํารัส กลิ่นหนู 277 
จินตนา  กาญจนวิสุทธิ์ 245 
จิรพันธุ ศรีสมพันธุ 439,491,497 
จิรายุทธ ลาภนิธิพร 510 
จุมพล อุดมชัยบรรเจิด 3 
ชัยณรงค    แสงหิรัญ 510 
ชัยยพล ธงชัยสุรัชตกูล 75 
ชัยวิชิต เชียรชนะ 330,355 
เชาวลิต ถาวรสิน 109 
ฐิติพงษ เลิศวิริยะประภา 3 
ณพงศ  วรรณพิรุณ 283 
ณพล อยูบรรพต 226,232,251 
ณมน  จีรังสุวรรณ 503 
ณรงค  เครือกันทา 265,408 
ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง 109 

ชื่อ หนา 
ณัฐพล  ชุมดี 301 
ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย 238 
ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ 15 
ณิชมน  พูนนอย 51,57 
ดาราวรรณ  ญาณะนันท 271 
ตระกานต ทะสังขา  322 
ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน 82,97 
ทิพยวัลย  ศรีพนม 387 
ธนะวัชร จริยะภูมิ  503 
ธภัทร ชัยชูโชค 21,27 
ธราธิป  ภูระหงษ 32 
ธวัช ชมภู 129 
ธวัชชัย ละมอม 198 
ธัญญรัตน  ปรีติเวชพงษ 232 
ธีระพงศ  คําภา 421 
นายชาคริตย แกวใส 3 
นําชัย  เลวัลย 232 
นําโชค วัฒนานัย 198,344 
นิพนธ  สุขวิลัย 289 
นิพนธ พิมพเบาธรรม 447,455 
นิรันดร ชุมสาย ณ อยุธยา 178 
บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักด์ิ 32 
บุญสา  ประเสริฐสวัสด์ิ  350 
บุษราคัม ทองเพชร 295,373 
ปณิตา  วรรณพิรุณ  283,289 
ประชารัฐ สัตถาผล 45 
ประดิษฐ เหมือนคิด 355 
ประเทียบ พรมสีนอง 367 
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 ชื่อ หนา
ประมุข แกวภักดี 192 
พรจิต ประทุมสุวรรณ 69 
พรวิไล สุขมาก 123 
พรสวรรค  จันทะคัด 433 
พัชรพล  พานประทีป   336 
พัชรี  ชูชาติ 166 
พัทธธิดา  ศักด์ิพิบูลรัตน 421 
พิชัย  วาจนสุนทร 322 
พินิจ เน่ืองภิรมย 10,21,117,160 
พูลศักด์ิ โกษียาภรณ 142,172,178,186,192, 

198,210,336,344,361 
เพ็ญนภา  พวงทอง 461 
เพลินพิศ  ปานแกว 219 
ไพรัช อุศุภรัตน 38 
ไพสิฐ พิพัฒนฐิติกร 45 
ภริดา ภูศิริ 427 
ภูวดล  ทาฝน 414 
มณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ 367 
มนตรวี  ทองเสนห  491 
มนตรี เตียวพรเจริญ 69 
มนตรี ศิริปรัชญานันท 45 
มนัส หมิดหวัง 75 
มานิตย สิทธิชัย 142,309 
มีชัย โลหะการ 89 
เมธีพจน  พัฒนศักด์ิ 57 
ยศดนัย  วิริยาจาร 210 
ยอดรัก ดิษกร 192 
รจเรศ ราชบุรี 123 
รัฐพล  จินะวงค 403 
รินสุข  อุนพิกุล 232 
ลออง ผโลดม 97 
ลัญฉกร นิลทรัตน 27 
วรทัย  ประจักษเพ่ิมศักด์ิ 381 
วรพจน  ศรีวงษคล 350,427 

ชื่อ หนา 
วรพจน  ศรีวงษคล 350,427 
วรภร  โจแฮนสัน 394 
วรรษมน  มียอด 467 
วริล ชัยเฉลิม 315 
วัชรินทร โพธิ์เงิน 69 
วันชัย  วนรัตนวิจิตร 166 
วัยวัฒน  สายทุม 421,510 
วาทินี นุยเพียร  259 
วิชาญ เพ็ชรทอง 186,192,344 
วิเชษฐ พลายมาศ 330 
วิทวัส  ทิพยสุวรรณ 301,414,467,497 
วิมพวิภา  เผางามพันธ 232 
วิโรจน  องอาจ 166 
วิลัยพร  ไชยสิทธิ์ 271 
วีรวุฒิ ขันรัตน 160 
ศรัณย ชูคดี 21,27 
ศรันย ชูคดี 148 
ศรีศศิน ดานตระกูล  38 
ศิริวรรณ  พวงภู 403 
ศิวดล นวลนภดล 154 
สถาพร จะนุ 271 
สมคิด แซหลี 295,373 
สมทรง  คุปตะนาวิน 344 
สมมารถ ขําเกล้ียง 148,154,204 
สมศักด์ิ  ธนพุทธิวิโรจน 136 
สมศักด์ิ อรรคทิมากูล 10,21,117,123,129,136,160 
สราญจิต  โรจนปติพร 447 
สันติ หุตะมาน 69,192 
สันติ หุตามาน 344 
สิทธิโชค  อรุณชัย 403 
สิทธิพงศ อินทรายุทธ 192,210,309,344 
สิริพร  เอี่ยมวิลัย 439 
สุชยา  เอนกทรัพย 473 
สุทธิพงษ ฟุงเดช 355 
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 ชื่อ หนา 
สุธิดา  ชัยชมช่ืน 301,414,461,467,497 
สุนทรียา  ละอองเภา 421 
สุภาวดี อุสาหคา 82 
สุรพันธ ตันศรีวงษ 117,129,142,160,336,361 
สุรวุฒิ ยะนิล 103,109 
สุรศักด์ิ อินทรจันทร 10 
สุรัตน ธัญญะภูมิ 69 
สุราษฎร พรมจันทร 226,295,373,439 
สุริยาวุธ เสาวคนธ 204 
เสกสรร ชะนะ 361 
หาญพล พ่ึงรัศมี  38 
อนุชัย  รามวรังกูร 232 
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน 142 
อภิชาต ศรีประดิษฐ 103 
อรนุช  พงษา 479 
อรรณพ  ภาคพาไชย 403 
อรอนงค วิริยานุรักษนคร 192 
อลงกรณ อัมพุช 485 
อัญชณา อุประกูล 63 
อัญชลี พานิชเจริญ 15 
อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล 485 
อารดา  มุงดี 232 
อิศรา โตอดิเทพย 172 
อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต 245,251 
เอกกมล บุญยะผลานันท 142 
สุรัตน ธัญญะภูมิ 69 
สุราษฎร พรมจันทร 226,295,373,439 
สุริยาวุธ เสาวคนธ 204 
เสกสรร ชะนะ 361 
หาญพล พ่ึงรัศมี  38 
อนุชัย  รามวรังกูร 232 
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน 142 
อภิชาต ศรีประดิษฐ 103 
อรนุช  พงษา 479 

ชื่อ หนา 
อรรณพ  ภาคพาไชย 403 
อรอนงค วิริยานุรักษนคร 192 
อลงกรณ อัมพุช 485 
อัญชณา อุประกูล 63 
อัญชลี พานิชเจริญ 15 
อัญวีณ ไชยวชิระกัมพล 485 
อารดา  มุงดี 232 
อิศรา โตอดิเทพย 172 
อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต 245,251 
เอกกมล บุญยะผลานันท 142 
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คณะกรรมการจัดประชุมวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาต ิคร้ังที ่6   
และการประชุมวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบันานาชาต ิคร้ังที ่1  

(The 6th National Conference on Technical Education  
and The 1st International Conference on Technical Education) 

วนัที ่28-29  พฤศจิกายน  2556 

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

------------------------------------------------------------ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ  ประธานท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สันชยั  อินทพิชยั  ท่ีปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตช์ยั เทียนทอง ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยา  วภิาววิฒัน์ ท่ีปรึกษา 

5. อาจารย ์ดร.มงคล   หวงัสถิตยว์งษ ์ ท่ีปรึกษา 

 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัญ  แสนราช  ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิเชษฐ ์ ศรียรรยงค ์ รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.จิระศกัด์ิ  วติตะ  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ    อรรคทิมากลู  กรรมการ   
5. อาจารยว์ทิวสั   ทิพยสุ์วรรณ กรรมการ 
6. อาจารย ์ดร.ธีรพงษ ์  วริิยานนท ์ กรรมการ 
7. อาจารย ์ดร.สมคิด  แซ่หลี  กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูศกัด์ิ โกษียาภรณ์ กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริศกัด์ิ คงสมศกัด์ิสกลุ กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี    ศิริปรัชญานนัท ์    กรรมการ 
11. อาจารยส์ันติ   หุตะมาน  กรรมการ 
12. อาจารย ์ดร.วฒันา   แกว้มณี  กรรมการ 
13. อาจารย ์ดร.สุธิดา   ชยัชมช่ืน  กรรมการ 
14. อาจารย ์ดร.ชยัวชิิต  เชียรชนะ  กรรมการ 
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15. อาจารยรั์กนรินทร์  แสนราช  กรรมการ 
16. นางสาวมลัลิกา   ศรีเพญ็  กรรมการ 
17. นางสาวธิภาภทัร   แอบเพชร กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาววลยัพร   ยอดคาํมี  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
19. นางสาวศิริพร   ยางสวย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการเผยแพร่และจัดทําเอกสารรายงาน 

1. อาจารย ์ดร.สมคิด  แซ่หลี  ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิเชษฐ ์ ศรียรรยงค ์ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูศกัด์ิ โกษียาภรณ์ กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์ โพธ์ิเงิน  กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริศกัด์ิ คงสมศกัด์ิสกลุ กรรมการ 
6. อาจารย ์ดร.วฒันา   แกว้มณี  กรรมการ 
7. อาจารย ์ดร.สุธิดา   ชยัชมช่ืน  กรรมการ 
8. อาจารย ์ดร.ชยัวชิิต  เชียรชนะ  กรรมการ 
9. อาจารยส์ันติ   หุตะมาน  กรรมการ 
10. อาจารยธี์ราทร   ซนีเยง็  กรรมการ 
11. นายประจกัษเ์วช   ดีว ี  กรรมการ 
12. นายเขมวนัต ์   จนัทรังษี  กรรมการ 
13. นายวรีะเชษฐ ์   มะแซ  กรรมการ 
14. นางสาวพชัรี   เอ่ียมสุข  กรรมการ 
15. นางสาวพรสวรรค ์  จนัทะคดั  กรรมการ 
16. นางสาววลยัพร   ยอดคาํมี  กรรมการ 
17. นางสาวศิริพร   ยางสวย  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวกณิตา    กลนาม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการเลขานุการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ    อรรคทิมากลู ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมลัลิกา   ศรีเพญ็  รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวภา   วงศอ์กนิษฐ ์ กรรมการ 
4. นางชวนชม   สิบพนัทา  กรรมการ 
5. นางสาวดรุณี   ไชยรักษ ์  กรรมการ 
6. นางสาวธชัพรรณ   กล่ินเมธี  กรรมการ 
7. นางสุชีลา   กศุลจิตกรณ์ กรรมการ 
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8. นางวรภร   โจแฮนสัน กรรมการ 
9. นางสาวพชัรี   เอ่ียมสุข  กรรมการ 
10. นางสาวส่งศรี   อยูเ่จริญ  กรรมการ 
11. นางสมพิศ   เกษมราษฎร์ กรรมการ 
12. นางสาวปาริชาต   คชลุน  กรรมการ 
13. นางสาวขวญัใจ   ผดุผาด  กรรมการ 
14. นายวศิณุ   ศรไชย  กรรมการ 
15. นายดนยั   พรมแดน  กรรมการ 
16. นายจกัรพนัธ์   คงครบ   กรรมการ 
17. นางสาวเมลดา   กล่ินมาลี  กรรมการ 
18. นางสาวรัตนาภรณ์   ใจเจริญ     กรรมการ 
19. นางรัชฎาพร   เริงประเสริฐวทิย ์ กรรมการ 
20. นางปะนะรี   ปัญญาชีวติา กรรมการ 
21. วา่ท่ี ร.ต.หญิงสุภารัตน์  วริิยโรจนกลุ  กรรมการ 
22. นางสาวศิริรักษ ์   เขมาภิรักษ ์ กรรมการ 
23. นางกฤติญา   ศิริมยั  กรรมการ 
24. นางเอ้ืองพร   อมรหิรัญ  กรรมการ 
25. นางชญานิษฐ ์   หาญรินทร์ กรรมการ 
26. นางสาววรทยั   ประจกัษเ์พ่ิมศกัด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวสุภาพร   เซ่งไพเราะ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
28. นางสาวศิริพร   ยางสวย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการพธีิการ 

1. อาจารย ์ดร.ธีรพงษ ์  วริิยานนท ์ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.สุชญัญา   โปษยะนนัทน์ กรรมการ 
3. อาจารยรั์กนรินทร์  แสนราช  กรรมการ 
4. นายประจกัษเ์วช   ดีว ี  กรรมการ 
5. นางสาวพรสวรรค ์  จนัทะคดั  กรรมการ 
6. นางสาวศิริพร   ยางสวย  กรรมการ 
7. นางสาววลยัพร   ยอดคาํมี  กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการผู้ดาํเนินการนําเสนอบทความประจํากลุ่ม (Chair Session) 
1. อาจารย ์ดร.สมคิด แซ่หลี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อรรคทิมากลู กรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยพล  ธงชยัสุรัชตก์ลู กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนนัท ์ นิลสุข  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี    ศิริปรัชญานนัท ์ กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูศกัด์ิ   โกษียาภรณ์ กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์   โพธ์ิเงิน  กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ  กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพงษ ์ เลิศวริิยะประภา กรรมการ 
11. อาจารย ์ดร.อนนัต ์ สืบสาํราญ  กรรมการ 
12. อาจารย ์ดร.กฤช  สินธนะกลุ  กรรมการ 
13. อาจารย ์ดร. นวพร   วสิิฐพงศพ์นัธ์  กรรมการ 
14. อาจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ ประมงอุดมรัตน์ กรรมการ 
15. อาจารย ์ดร.สัจจรักษ ์ พรพีรเกียรติ  กรรมการ 
16. อาจารย ์ดร.พงศธร  ชมทอง  กรรมการ 
17. อาจารย ์ดร.กิตติศกัด์ิ  แพบวั  กรรมการ 
18. อาจารย ์ดร.สุธิดา ชยัชมช่ืน กรรมการ 
19. อาจารย ์ดร.สรเดช ครุฑจอ้น กรรมการ 
20. อาจารย ์ดร.จิรพนัธ์ุ  ศรีสมพนัธ์ุ กรรมการ 
21. อาจารย ์ดร.วาทินี  นุย้เพียร  กรรมการ 
22. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นีย ์ วรรธนโกมล กรรมการ 
23. เรือโท ดร.ทวศีกัด์ิ รูปสิงห์ กรรมการ 
24. อาจารยธี์ราทร   ซนีเยง็ กรรมการ 
25. อาจารย ์ดร.อินทิรา  รอบรู้  กรรมการ 
26. อาจารย ์ดร.ทกัษิณา  เครือหงส์  กรรมการ 
27. อาจารย ์ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ กรรมการ 
28. อาจารย ์ดร.เอกกมล บุญยะผลานนัท ์ กรรมการ 
29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มีชยั โลหะการ กรรมการ 
30. ผูช่้วยศาสตราจารยพิ์สุทธ์ิ จนัทร์ชยัชนะกลุ กรรมการ 
31. อาจารย ์ดร.ชยัวชิิต  เชียรชนะ  กรรมการ 
32. อาจารย ์ดร.อโนมา   ศิริพานิช กรรมการ 
33. อาจารย ์ดร.กฤษชยั   ศรีบุญมา   กรรมการ 
34. นางสาววลยัพร ยอดคาํมี กรรมการและเลขานุการ 
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อนุกรรมการฝ่ายนําเสนอบทความ 

1. นางสาวนิรมล ขจรศกัด์ิ 
2. นางสาวศนัสนีย ์  จงกรด 
3. นางสาวคริตชาภรณ์ ยอดแตง 
4. นางสาวนงลกัษณ์ วงคภ์กัดี 
5. นางสาวพวงเพญ็ หงส์ษา 
6. นางสาวภคัจิรา เกิดโต 
7. นางสาวอกัษราภคั ทา้วขวา้ง 
8. นางสาวกสุุมา อินทรา 
9. นายเทพพิทกัษ ์ ไชยสลี 
10. นางสาวสัญจิตา กลา้ยประยงค ์
11. นางสาวนาตยา ภิษุณี 
12. นางสาวภคัมณฑน์ มีแสง 
13. นางสาวกรชนก เลิศสิรินุสรณ์ 
14. นายปณต ศรีโยธา 
15. นางสาว กรุณา เดชคุณ 
16. ลดัดาวลัย ์ ศรีสมุทร์ 

 
คณะกรรมการจราจรและสถานทีจ่อดรถ 

1. อาจารยว์ทิวสั ทิพยสุ์วรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายเมธา สุภาไชยกิจ กรรมการ 
3. นายศรชยั ผาสิน กรรมการ 
4. นายหนูแดง ยนืนาน กรรมการ 
5. นายคมกริช  แพง่พนม กรรมการ 
6. นายเทิดเกียรติ สุขทิพย ์ กรรมการ 
7. นายศุภโชค พงษจิ์ตปรีอาทร กรรมการ 
8. นายกิตติพนัธ์ ชินธนรัตน์ กรรมการ 
9. นายกฤตภาส ธรรมาววิฒัน์ กรรมการ 
10. นางสาวเมลดา กล่ินมาลี กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเจริญ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการกองบรรณาธิการ  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยา วภิาวิวฒัน์ บรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2. นาวาเอก ศาสตราจารย ์ดร.มนตช์ยั กาทอง กองบรรณาธิการ 
วทิยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา 
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3. ศาสตราจารย ์ดร.สุขสันต์ิ หอพิบูลสุข กองบรรณาธิการ 
คณะวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาลินนัท ์ บุญมี กองบรรณาธิการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ กองบรรณาธิการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.พานิช วฒิุพฤกษ ์ กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.มนตรี ศิริปรัชญานนัท ์ กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูศกัด์ิ โกษียาภรณ์ กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค ์ กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์ โพธ์ิเงิน กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

12. อาจารย ์ดร.สมคิด แซ่หลี กองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

13. อาจารยรั์กนรินทร์ แสนราช ฝ่ายเลขานุการกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

14. นางสาวธิภาภทัร แอบเพชร ฝ่ายเลขานุการกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

15. นางสาววลยัพร ยอดคาํมี ฝ่ายเลขานุการกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

16. นางสาวศิริพร ยางสวย ฝ่ายเลขานุการกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (ภายใน) 

1. อาจารย ์ดร.กฤช สินธนะกลุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัญ แสนราช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. อาจารย ์ดร.จิรพนัธ์ุ ศรีสมพนัธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.จิระศกัด์ิ ชาญวฒิุธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
5. อาจารย ์ดร.ชยัวิชิต เชียรชนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. อาจารย ์ดร.ชูชาติ สีเทา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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28-29 พฤศจิกายน 2556   www.ncteched.org 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

7. รองศาสตราจารย ์เชาวลิต ถาวรสิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพงษ ์ เลิศวริิยะประภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศักด์ ิ รูปสิงห์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
10. รองศาสตราจารย ์ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญนนัท ์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
13. อาจารย ์ดร.พงศธ์ร ชมทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
14. อาจารย ์ดร.พรหมสวสัด์ิ ทิพยค์งคา กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.พิสิฐ เมธาภทัร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พิสุทธ์ จนัทร์ชยัชนะกลุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พลูศกัด์ิ โกษียาภรณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
18. อาจารย ์ดร. ภานี นอ้ยยิง่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
19. อาจารย ์ดร.มีชยั โลหะการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
20. อาจารย ์ดร.เมธีพจน์ พฒันศกัด์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เลก็ ประภาสัจจเวทย ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.วรพจน์ ศรีวงษค์ล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
23. อาจารย ์ดร.วรรณชยั วรรณสวสัด์ิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์ โพธ์ิเงิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
25. อาจารย ์ดร.วฒันา แกว้มณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
26. อาจารย ์ดร.วาทินี นุย้เพียร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
27. รองศาสตราจารย ์ดร.วบิูลย ์ ช่ืนแขก คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
28. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริศกัด์ิ หาญชูวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
29. รองศาสตราจารย ์ดร.สบสันต์ิ อุตกฤษฏ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
30. อาจารย ์ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
31. รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ อรรคทิมากลู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
32. อาจารย ์ดร.สรเดช ครุฑจอ้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
33. อาจารย ์ดร.สุธิดา ชยัชมช่ืน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุนีย ์ วรรธนโกมล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
35. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภทัรา ปินฑุแพทย ์ คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์
36. อาจารย ์ดร.สุรวฒิุ ยะนิล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุราษฎร์ พรมจนัทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนนัต ์ สืบสาํราญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
39. อาจารย ์ดร.อภยัวงศ์ จนัทร์ช่างพดู คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
40. อาจารย ์ดร.เอกกมล บุญยะผลานนัท ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ (ภายนอก) 
1. อาจารย ์ดร.กนก สารสิทธิธรรม สถาบนัการบินพลเรือน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กณัตพ์งษ ์ วรรัตน์ปัญญา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
3. อาจารย ์ดร.จริยา เอียบสกลุ วทิยาลยัเทคนิคภเูกต็ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวเีดช ศิริธนาพฒัน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรัช อารีราษฎร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
6. อาจารย ์ดร.นพศกัด์ิ ตนัติสัตยานนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 
7. รองศาสตราจารย ์บรรจบ อรชร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
8. อาจารย ์ดร.พงศธ์นชั แซ่จู มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
10. อาจารย ์ดร.พรสวรรค์ อินศร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พีระยศ แสนโภชน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
12. อาจารย ์ดร.ภมร ศิลาพนัธ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสกร เรืองรอง มหาวทิยาลยันเรศวร 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.มิตรชยั จงเช่ียวชาญ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรปภา อารีราษฎร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั ทรัพยสิ์งห์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั ประเสริฐศรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
18. อาจารย ์ดร.วินยั ใจกลา้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ สระมูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สนิท วงษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
21. อาจารย ์ดร.สมมารถ ขาํเกล้ียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาลยัรัตภมิู 
22. อาจารยส์ันติ ตนัตระกลู สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาลีนนัท ์ บุญมี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู   
24. รองศาสตราจารย ์ดร.เสถียร ธญัญศรีรัตน์ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 
25. อาจารย ์ดร.อนุศิษฎ์ อนัมานะตระกลู มหาวทิยาลยันเรศวร 
26. อาจารย ์ดร.อคัครัตน์ พลูกระจ่าง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุดมศกัด์ิ ย ัง่ยนื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดจัดทําวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม

พระจอมเกลาพระนครเหนือ เพ่ือเปนสื่อในการเผยแพรผลงานวิจัย ความรูและวิทยาการ ทางดานครุศาสตรอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน วารสารเปดรับบทความวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

รวมถึงภายนอกประเทศ แบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) และรับบทความวิชาการ (Review Articles) โดยบทความท่ีเสนอมา

อาจเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ วารสารจัดพิมพปละ 2 ฉบับ ออกเผยแพรในเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคม ผูสนใจ

สามารถติดตอเพ่ือสมัครสมาชิกหรือ สงบทความเพ่ือตีพิมพในวาสารไดโดยตรงท่ี 

 บรรณาธิการวารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

1518 ถนนประชาราษฎรสาย 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 โทรศัพท/โทรสาร 0-2555-0000 ตอ 3221 

 URL: http://www.journal.fte.kmutnb.ac.th 

 E-mail: journal.fte@kmutnb.ac.th 
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