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                                                                สาส์นจากอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 ในโอกาสที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้รับเกียรติให้ เป็นเจ้าภาพหลัก  
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หรือวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 ราชมงคล การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Invention 2017) หรือ ILI2017 
นี้เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เช่นกัน จึงเป็นโอกาสดี และเป็นการเริ่มต้นที่ดี            
ที่ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ได้การสร้างงานด้านวิชาการร่วมกัน   
 ในฐานะที่ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงนับว่าเป็น
การท าหน้าที่ของตนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการให้ครู อาจารย์ 
บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย  
  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น         
ขออวยพรให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้  ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้        
ทุกประการ 

 

 

              (รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) 
                   อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                                     ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา 
             ครูอาชีวศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง 
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 สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ผมรู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่ ง ท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2560
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์” ซึ่งได้รับความกรุณาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 6 แห่ง ท่ีมีการผลิตครูวิชาชีพให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม
จัดการประชุมวิชาการครั้งแรกนี้ ได้แก่ มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย          
มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ            
 การประชุมวิชาการฯ เป็นกลไกหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการสร้างเวทีส าหรับนักวิจัย           
นักการศึกษา ได้มาเผยแพร่ผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแลก เปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชา       
และสถาบันอีกด้วย 
 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ท้ัง 7 แห่ง ท่ีให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นประโยชน์      
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ต่อไป       

                                                      
    
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง) 
                   คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 ในโอกาสท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง       
ได้ร่วมกันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ นอกจากจะเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการประสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันในด้านผลิตการพัฒนาครูวิชาชีพ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้เผยแพร่ 
องค์ความรู้และข้อค้นพบโดยการน าเสนอผลงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายอีกด้วย  
 ผมรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลกรุงเทพ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน  
เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต 
ต่อไป    

 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาน อุฬารธรรม) 
                    คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 ในนามคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดิฉันมี
ความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น 
เป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นภารกิจท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต 
และพัฒนาครูอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกันในด้านผลิตการพัฒนาครูวิชาชีพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้วย  
 ในการด าเนินงานในห้วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วนี้ มีความจ าเป็นต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการ
ผลิตและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ดังนั้นการจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมทางวิชาการการท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเวทีเพื่อให้นักวิจัยของสถาบันต่างๆ 
ได้มาร่วมกันสร้างเครือข่ายอีกด้วย   

  
  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี) 
                    คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 ในโอกาสท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง       
ได้ร่วมกันด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ขึ้นนั้น ถือว่าเป็นความเข้มแข็งทางวิชาการภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
และสนับสนุนพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้วย  
 ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มจัดการประชุมวิชาการฯ  
ในคร้ังแรกนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาการซึ่งกันและกันของนักวิจัย นักศึกษา และนักวิชาการ และได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการ  เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
สืบต่อไป  

 
  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา พลเสน) 
                  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 ในโอกาสท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ นอกจาก 
จะเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพแล้ว ยังสอดคล้องกับ 
พันธกิจของครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรได้เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย 
ในชั้นเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และผู้ท่ีเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
อีกด้วย  
 ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง ได้ร่วมกันด าเนินการจัดการประชุมทางวิชาการฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ 
นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครุศาสตร์อุตสาหกรรมอีกด้านหนึ่ง ขออวยพรให้
การจัดการประชุมวิชาการฯ ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ และขอให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน       
เพื่อจะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่อไป  

 
  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุทธิพร) 
                  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
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สาส์นจากคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 ในนามของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย รู้สึกยินดีท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 7 แห่ง  
      การร่วมกันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
และสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นคร้ังแรกนี้ นับเป็นก้าวแรกท่ีส าคัญท่ีจะเกิดความร่วมมือกันด้านวิชาการใน
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา
กลุ่มใหญ่ของประเทศ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายทาง
วิชาการ   ท่ีเข้มแข็งต่อไป 
   

 
  
               (นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา) 
        คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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สาส์นจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นอีกสถาบันหนึ่ง         
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีมีส่วนร่วมในการริเริ่ม
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 ซึ่งถือเป็น
ครั้งแรกของการจัดการประชุมวิชาการร่วมกันของครุศาสตร์อุตสาหกรรมท้ัง 7 แห่ง 
  การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นั้น ถือเป็นภารกิจของครูเพื่อเป็นเครื่องช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสร้างและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นั้นเป็น 
ภารกิจหลักของครูอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนในการท าโครงงานก่อนท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถมาสร้างชิ้นงาน ส่ิงประดิษฐ์ท่ีตนเองสนใจ  
 การประชุมวิชาการฯ ในคร้ังนี้ นับว่าเป็นเวทีท่ีทรงคุณค่าส าหรับครูวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา 
และนักวิจัยทุกคนในการน าเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ รวมท้ัง
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นโอกาสดีท่ีจะได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สืบต่อไป   

 
  
                     (ดร.กิจจา ไชยทนุ) 
                        คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สาส์นจากบรรณาธิการ 

 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for 
Learning and Invention 2017: ILI2017) นี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรวิชาชีพครู 5 ปี) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์   
การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นองค์ปาถก 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
บรรยายเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับการพัฒนาครูวิชาชีพ และรองศาสตราจารย์       
ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล บรรยายเรื่อง การยกระดับสิ่งประดิษฐ์สู่งานวิจัย  
 การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากมีการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีการน าเสนอบทความ
วิจัยของนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์รวมทั้งสิ้น 117 เรื่อง จ าแนกเป็นบทความภาคโปสเตอร์จ านวน 66 
บทความ และบทความภาคบรรยายจ านวน 51 บทความ ทั้งนี้  คณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท า
เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์
ประกอบด้วยบทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้ังแต่หน้า 1 ถึง หน้า 466 และบทความภาค
บรรยาย (Oral Presentation) ต้ังแต่หน้า 467 ถึง หน้า 844 

 การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพครู 5 ปี ที่ให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือการจัดงานในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ
หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้ที่สนใจต่อไป  
 
 
           

          บรรณาธิการ  
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 หน้า 
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สาส์นจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
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สาส์นจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซ 
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บทความวิจัยน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

การศึกษาผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบทฤษฎีวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติงานการตัดต่อวีดิทัศน์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาส์น
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
A Study of Learning Achievements from Online Learning alongside 
Teaching according to Theory of Experiential Learning Cycle to 
Improve the Work Performance and Video Editing using Computer 
Program by Undergraduate Students Majoring in Technology and 
Educational Communications at Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University    
วสุธร ธโนทัยวิจิตร1, โสพล มเีจริญ2 
Mr.Wasutorn Tanotaiwijit1, Sopon Meejaleurn2 
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
เพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอรูปแบบการพูดโน้มน้าวใจ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
The Development of Online Learning Environment Based on 
onstructivist Approach to Enhance Persuasive Speaking Skills for 
Undergraduate Students 
มงคล ชนะบัว1, เสกสรรค์ แย้มพินิจ2 
Mr. Mongkon Chanabua1 , Sakesan Yampini2 
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ธนภร  เกษมสุข1, เสกสรรค์  แย้มพินิจ2, เพียงเพ็ญ จิรชัย3 
Thanaporn  Kasemsuk1, Sakesun Yampinij2, Peangpen Jirachai3 
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Mahamasalum A-dae 1 , Sopon Meejarleurn 2 , Keerati Tansatien 3  
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บทคัดย่อ  

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อ
ใช้ในการเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบในการเรียนการสอนที่ทันสมัย ดึงดูดใจผู้เรียน ในการพัฒนา
ระบบได้น าเอาเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรม Blender เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติ
โปรแกรม Unity 3D และโปรแกรม Voforia  ผลการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และอาจารย์ผู้สอน 20 คน จากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.06 ในส่วน
ของอาจารย์ผู้สอนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสื่อการเรียนรู้นี้ช่วยกระตุ้นความสนใจและเพิ่ม
ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ :  โลกเสมือนผสานโลกจริง ฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร ์ 

Abstract 

The purpose of this research is to develop the system that applies Augmented 
Reality Technology used to teach Computer Hardware and to find out the users’ 
satisfaction on the system. To do that, the development will help teachers to gain new 
approaches of teaching and attracting.  To develop the system, Augmented Reality 
Technology will be applied in teaching because it is an interesting technique and suitable 
to use in teaching the Computer Hardware.  It was developed using Blender, Unity and 
Vuforia. The result of the research showed that the system the teachers have more new 
methods to Computer Hardware. The users’ satisfaction using a questionnaire collected 
from 5 experts and 20 teachers of North Bangkok University.  The findings indicated that 
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the average of experts’  satisfaction was 4.33 and the average of teachers’  satisfaction 
was 4.46. It can be concluded that the overall performance of developed media could 
help to motivate students to learn outside the classroom. 
Keywords : Augmented Reality, Computer Hardware 

บทน า 
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น

โครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็น
ต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการท างาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input 
Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) 
หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ปัจจุบันใช้การจดจ าทฤษฎีและการดูรูปภาพในหนังสือที่เป็นภาพแบบสองมิติ รูปภาพประกอบบางภาพ
ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเด่นชัดซึ่งจะท าให้ผู้เรียนท าความเข้าใจและจินตนาการตามเนื้อหาได้ค่อนข้าง
ยาก 
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ
จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยนี้ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ได้ทุกที่ทุกเวลา 
และยังท าให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที่จะสร้างสรรค์งานของตัวเอง และแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ โดยสามารถส่งผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารประเภทเคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ 
แท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้มีความทันสมัยอย่างมาก สามารถที่จะรับข้อมูลและแปล
ผลออกมาในรูปสามมิติ เพื่อสร้างความสมจริง และช่วยดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมาก เทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality:  AR)  พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบ Human-machine 
interface ซึ่งเป็นการผสานโลกของความจริง (real world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้
วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพที่เห็นจริงผ่านกล้องดิจิทัลของแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน 
หรือกล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสามมิติที่มีมุมมอง 360 องศา ซึ่งเป็นการแสดงผลแบบ 
real time กระบวนการท างานของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) 
ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ภาพ (image analysis) เป็นขั้นตอนของการ
ค้นหามาร์กเกอร์จากภาพที่ได้มาจากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูลมาร์คเกอร์ที่ออกแบบไว้ 2) การ
ค านวณค่าต าแหน่งเชิง 3 มิติ (pose estimation) ของมาร์คเกอร์เทียบกับกล้องแสดงในรูปแบบ
เมตริกซ์ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งของกล้องและต าแหน่งของมาร์คเกอร์และ 3) กระบวนการ
สร้างภาพโมเดลสามมิติ (3D rendering) เทคโนโลยี AR เป็นการเพิ่มข้อมูล โมเดลสามมิติ เข้าไปในภาพ
ที่ได้จากกล้อง ณ ต าแหน่งที่ตรวจพบจากขั้นตอนที่ 1 โดยใช้ค่าต าแหน่งจากขั้นตอนที่ 2 

เนื่องจากในปัจจุบันแนวโน้มอุปกรณ์เคลื่อนที่มีราคาถูกลง สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย  
และการศึกษาในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) 
ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและน าเสนอเนื้อหาแก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ในมิติที่เสมือนจริงและเกิดกระบวนการร่วมกันเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน (Virtual World) ให้ไปอยู่บน
ภาพที่เห็นจริงผ่านกล้องดิจิทัลบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต ที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นได้แบบ 360 
องศา ซึ่งสามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพื่อให้ผู้สอนได้
ใช้ประกอบการเรียนการสอน และให้ผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใช้ศึกษาได้ทุกที่ทุก
เวลา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาจากเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยใชว้ิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี ้

1. การออกแบบบัตรภาพ AR ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบบัตรภาพ AR ที่แสดงถึงภาพของฮาร์ดแวร์ 
และข้อมูลรายละเอียดของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ  โดยบัตรภาพมีขนาด 6.2*8.8 ซม. 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างบัตรภาพ AR 

2. ออกแบบและพัฒนาโมเดลสามมิติ ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Blender ในการออกแบบและพัฒนา
โมเดลสามมิติ โดยการสร้างชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้จัด
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั้งหมดตามหน้าที่การท างาน 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input 
Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วย
เก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) ตัวอย่างการสร้างภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม Blender แสดงดัง
ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การออกแบบโมเดลด้วยโปรแกรม Blender 

3. ออกแบบและพัฒนามาร์คเกอร์ ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Unity ร่วมกับ Vuforia สร้างมาร์คเกอร์
ส าหรับระบุต าแหน่งรูปภาพที่ได้จากการเรนเดอร์ภาพสามมิติจากโปรแกรม Blender เพื่อให้
แอพพลิเคช่ันแสดงผลโมเดล 

 
ภาพที ่3 การออกแบบและพฒันามาร์คเกอร ์

4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นจะใช้โปรแกรม Unity ร่วมกับ Vuforia เพื่อ
เชื่อมโยงมาร์คเกอร์ที่พัฒนากับโมเดลสามมิติ เพื่อให้กล้องดิจิทัลที่อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอ่านค่า
มาร์คเกอร์ผ่านกล้องแล้วแสดงผลโมเดลสามมิติที่ตรงกันได้ กระบวนการเริ่มจากการอัพโหลดภาพมาร์ค
เกอร์ที่ได้จากขั้นตอนการออกแบบและพัฒนามาร์คเกอร์ ไปยังฐานข้อมูลของ Vuforia จากนั้นดาวน์
โหลดมาร์คเกอร์ดังกล่าวมาใช้ในโปรแกรม Unity การท างานร่วมกับโปรแกรม Unity จะใช้ Vuforia 
Engine ดึงเอาข้อมูลของมาร์คเกอร์ใน Unity เมื่อท าการติดตั้งมาร์คเกอร์เสร็จแล้วจะใช้โปรแกรม 
Unity เชื่อมโยงมาร์กเกอร์กับโมเดลสามมิติ จากนั้นจึง Export ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .apk เพื่อให้
สามารถน าไปติดตั้งต่อไป 

5. การทดสอบและประเมินผลระบบ ในการทดสอบ และประเมินผลระบบ จะประเมินผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ โดยการทดสอบการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 5 
คน และอาจารย์ผู้สอน 20 คน จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบวัดความพึง
พอใจส าหรับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อ
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พัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  จะใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลของ Likert 
Scale แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับโดยท าการก าหนดช่วงของการ
วัดคือ ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 
3.41-4.20 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมาก ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วย
ปานกลาง ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อย และระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 
1.00-1.80 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  ได้แบ่งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการ
ท างาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล ( Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing 
Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) โดยผู้ใช้
สามารถใช้แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาผ่านทางกล้องโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ส่องไปยังบัตรภาพ AR ที่ได้สร้างมาร์คเกอร์ไว้ หลังจากนั้นจะแสดงภาพ 3 มิติของฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับบัตรภาพ AR ออกมาทางบัตรภาพน้ัน ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 การแสดงโมเดลเมื่อใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น 

 

 
ภาพที่ 5 การแสดงโมเดลเมื่อใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น 
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จากภาพที่ 4-5 การท างานจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้น าโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้แอพพลิเคชั่นส่องกับ
บัตรภาพ AR โดยระบบจะตรวจสอบบัตรภาพว่าตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบหรือไม่ ถ้าภาพที่ตรวจจับ
ได้ตรงกับในระบบก็จะท าการแสดงภาพ 3 มิตินั้นออกมา 

การประเมินจากความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ที่ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 5 คน 
และอาจารย์ผู้สอน จ านวน 20 คน  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบมีดังนี้ ผลที่ได้ในส่วนของ
ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีทางสถิติผลที่ได้คือค่าเฉลี่ย (Mean) โดยรวม คือ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยรวมคือ 0.06 สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบของผู้เชี่ยวชาญมีค่า
อยู่ในระดับดีมาก และผลจากการประเมินความพึงพอใจในส่วนของอาจารย์ผู้สอน พบว่าค่าเฉลี่ย 
(Mean) โดยรวมคือ 4.46 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวมคือ 0.03 
สรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อระบบของอาจารย์ผู้สอนมีค่าอยู่ในระดับ ดีมาก  

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เพื่อพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เป็นการน าเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality: AR) เข้ามาประยุกต์ใช้ ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการเรียนการสอนได้เพิ่มมากขึ้น เมื่ อน าไป
ทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนให้ทดลองใช้งาน ผลจากการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่มีต่อระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.06 ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03. ดังนั้นเมื่อน าค่าที่ได้ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและ
อาจารย์ผู้สอนมารวมกันแล้วสามารถสรุปผลในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบครั้งนี้ อยู่ในระดับ
ดีมาก 
 จากผลการวิจัย อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะน าระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง 
และ ณัฐวี อุตกฤษฎ์ ที่ได้น าเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมเพื่อใช้ในการ
สอนเรื่องพยัญชนะภาษาไทย  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระบบช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการใหม่ๆ ในการ
เรียนการสอนพยัญชนะภาษาไทยเพ่ิมขึ้น ผลในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปในอนาคต คือรูปแบบของสื่อที่จะมาน ามาแสดงผล ควรที่
พัฒนาให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยสามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้ระบบสามารถที่จะตรวจจับบัตร
ภาพ AR แล้วมีการน าเสนอในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือ
คลิปวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ หรือในงานด้านอื่นๆ 
ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จได้เป็นเพราะได้รับความกรุณาจากคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และนายวศิน เมฆกิจ ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร  ต าราต่างๆ และแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆ 
ทางเว็ปไซต์  ที่ได้ให้ผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษาและน ามาอ้างอิง ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และ
ครอบครัว ที่เป็นผู้ที่ให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา คุณความดีและผลประโยชน์อันพึงมีจากการจัดท าวิจัยเล่ม
นี้ ทางผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว และครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้ที่มีความรู้ให้กับผู้วิจัยทุก
ท่าน ด้วยความเคารพยิ่ง ขอขอบพระคุณส านักวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ได้สนับสนุนให้ทุน
วิจยัในครั้งนี ้
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การศึกษาพัฒนาต ารับข้าวแต๋นงาขี้ม้อน 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาหาต ารับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพและ

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสาขา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง 
ทั้งหมด 160 คน และท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ 
คือ แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 9 – Point Hedonic Scale Test  โดยศึกษาลักษณะ
คุณภาพด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบโดยรวม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการคัดเลือกต ารับมาตรฐานข้าวแต๋นและได้รับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ต ารับที่มีส่วนผสมของน้ ากะทิและน้ าตาลปี๊บ จากนั้นศึกษารูปแบบการใช้งา
ขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋นที่แตกต่างกัน คือ น้ ามันงาขี้ม้อน งาขี้ม้อนแบบเม็ดและงาขี้ม้อนแบบบด พบว่า 
รูปแบบการใช้งาขี้ม้อนแบบเม็ดได้รับความพึงพอใจจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด โดยได้คะแนนการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความกรอบ) และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ 7.38,7.24,7.66,7.94 และ7.72 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับความชอบมาก ขั้นตอนสุดท้ายได้น าไป
ศึกษาหาปริมาณการใช้งาขี้ม้อนแบบเม็ดเสริมในข้าวแต๋นที่เหมาะสมและผู้ทดสอบชิมมีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีสัดส่วนที่ใช้ คือ 20,40,60 และ 80 กรัมต่อน้ าหนักข้าวเหนียวดิบ 400 กรัม พบว่า ไม่มี
ผลต่อคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส เนื่องจากค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
ค าส าคญั : ข้าวแต๋น  งาขี้ม้อน  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส   
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Abstract 

This paper presents a guideline for preparing a paper to submit to the research 
aimed to develop the recipe of Khao Tan Rice Cracker with Perilla Seed for enhancing 
its quality and the consumers’ satisfaction. The population and sample are the 
students and staff, the faculty of Science Program in Culinary Technology and Service 
at Suan Dusit University, Lampang Center for 160 people and random samples by 
quotas sampling for 50 people. The instrument used in the research was sensory 
evaluation with 9 - Point Hedonic Scale Test by studying the quality of color, smelling, 
taste, texture (crunchy), including overall satisfaction. The statistics used in this 
research were the average and standard deviation. The results were found that the 
most satisfying recipes standard had coconut milk and palm sugar. The researchers also 
studied the use of perilla seed mixed with Rice Cracker in different textures: perilla oil, 
perilla seed, and grinded perilla. The study showed that the use of perilla seed was the 
most satisfying from the tasters. This recipe was scored from sensory evaluation, 
including the overall satisfaction as following: 7.38, 7.24, 7.66, 7.94 and 7.72 
respectively with the highest level. Then, the researchers studied the amount of perilla 
seed added in rice cracker to get the good and the most tasters ’satisfaction. The ratio 
of 20, 40, 60 and 80 grams per 400 grams of raw sticky rice in doing this, the 
researchers found that the use of perilla seeds added in rice cracker had no effect on 
the score of sensory evaluation, the average score is not statistically significant 
difference. 
Keywords: Khao Tan Rice Cracker, Perilla Seed, Sensory Evaluation 

บทน า 
ด้วยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ

ทดลองกระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาทางด้านอาหาร ประกอบกับกระแสค่านิยมของการ
บริโภคในปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจในอาหารเชิงการเพิ่มคุณค่าหรือคุณประโยชน์ทางสารอาหาร
มากขึ้น จึงได้เกิดประเด็นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยการคัดเลือกภายใต้ 2 เหตุผลส าคัญ คือ เป็นวัตถุดิบ
ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง สามารถดึงดูดความสนใจ และยังเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง สามารถหาได้ในท้องถิ่น มาเป็นวัตถุดิบหลักในการท าการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบให้
สามารถรับประทานได้ง่าย มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 จากการศึกษาคุณค่าและความส าคัญของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตข้าวแต๋น ประกอบกับความต้องการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่ง
ท าการศึกษาหาต ารับข้าวแต๋นงาขี้ม้อนด้วยกระบวนการศึกษาวิจัยทางด้านอาหาร ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อว่า 
ข้าวแต๋นงาขี้ม้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการยอมรับได้ เป็นอย่างดีใน
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านรสชาติและคุณประโยชน์มากมาย ประกอบกับประเด็นตั้งต้นในการศึกษา เพื่อเป็น



476 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพัฒนาและตอบสนองต่อนโยบายขององค์กรจึงได้น าไปสู่ประเด็นหลักในการ
ศึกษาวิจัยที่ก่อให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาพัฒนาหาต ารับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพและผู้บริโภคมีความพึงพอใจ 

วิธีีการด าเนนิวิจัย  
1. การคัดเลือกต ารับมาตรฐานของข้าวแต๋น จ านวน 3 ต ารับ โดยวิธีการศึกษาเอกสาร บทความ

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต ารับข้าวแต๋น ซึ่งทั้ง 3 ต ารับมีแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
ต ารับที่ 1 คือ ต ารับข้าวแต๋นมาตรฐานของ รัตนา พรหมวิชัย (2542) 
ต ารับที่ 2 คือ ต ารับข้าวแต๋นมาตรฐานของ บุญส่ง ศรีวารี (2557) 
ต ารับที่ 3 คือ ต ารับข้าวแต๋นมาตรฐานของ อัมพร ประทุมทอง (2553) 
2. การทดลองรูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น โดยน าต ารับมาตรฐานข้าวแต๋นที่ได้รับ

ความพึงพอใจมากที่สุดมาศึกษารูปแบบการใช้งาขี้ม้อนที่เหมาะสม จ านวน 3 ต ารับ ดังนี้  
ต ารับที่ 1  ข้าวแต๋นที่มีส่วนผสมของน้ ามันงาขี้ม้อน โดยเสริมลงในข้าวที่ใช้ท าข้าวแต๋น ปริมาณ

ของน้ ามันต่อข้าว คือ 20 : 80 คิดเป็นสัดส่วนที่ใช้คือ 80 กรัม (ศิริเพ็ญ มีแก้ว และคณะ ,2546)  
ต ารับที่ 2  ข้าวแต๋นที่มีส่วนผสมของงาขี้ม้อนแบบเม็ด โดยเสริมลงในข้าวที่ใช้ท าข้าวแต๋น 

ปริมาณร้อยละ 15 ของน้ าหนักข้าว คิดเป็นสัดส่วนที่ใช้คือ 60 กรัม (ผาณิต  รุจิรพิสิฐ และคณะ ,2554)  
ต ารับที่ 3  ข้าวแต๋นที่มีส่วนผสมของงาขี้ม้อนแบบบด โดยเสริมลงในข้าวที่ใช้ท าข้าวแต๋น 

ปริมาณร้อยละ 15 ของน้ าหนักข้าว คิดเป็นสัดส่วนที่ใช้คือ 60 กรัม (ผาณิต  รุจิรพิสิฐ และคณะ ,2554) 
จากนั้นน ามาทดสอบความพึงพอใจของรูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น เพื่อให้ได้

รูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋นที่ผู้ทดสอบชิมพึงพอใจมากที่สุด 
3. การทดลองปริมาณการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น โดยน ารูปแบบของข้าวแต๋นเสริมงาขี้ม้อน

ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดมาศึกษาปริมาณการใช้งาขี้ม้อนในสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยแปรปริมาณ
ของ   งาขี้ม้อน เป็นร้อยละ 5,10,15 และ 20 ของน้ าหนักข้าว (ผาณิต รุจิรพิสิฐ และคณะ ,2554) 
จ านวน 4 ต ารับ คิดเป็นสัดส่วนที่ใช้คือ 20,40,60 และ 80 กรัมต่อน้ าหนักข้าวเหนียวดิบ 400 กรัม แล้ว
น ามาทดสอบความพึงพอใจของปริมาณการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋นที่เหมาะสมและมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ทุกขั้นตอนการทดลองได้ท าการทดลองโดยใช้แบบประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส 9 – Point Hedonic Scale Test และรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Mean±S.D.) 
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ผลการวิจัย  
 1.  ผลการศึกษาการคัดเลือกต ารับมาตรฐานข้าวแต๋น จ านวน 3 ต ารับ พบว่า ปริมาณของ
วัตถุดิบที่ใช้แต่ละต ารับมีผลต่อคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านสี  กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
(ความกรอบ) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ซึ่งต ารับที่ 
2  เป็นต ารับที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ทดลองชิมมากที่สุด โดยได้ค่าเฉลี่ย 7.48 7.08 7.42 7.44 และ 
7.50 ตามล าดับ จึงเลือกต ารับที่ 2 เป็นต ารับข้าวแต๋นมาตรฐานในการพัฒนาต ารับข้าวแต๋นงาขี้ม้อน คือ 
ต ารบัข้าวแต๋น มาตรฐานของบุญส่ง ศรีวารี (2557) เนื่องจากต ารับนี้มีส่วนผสมที่แตกต่างจากต ารับอื่นๆ 
คือ น้ ากะทิและน้ าตาลปี๊บ  

2.  ผลการศึกษาการทดลองรูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น พบว่า ต ารับที่ 2 ข้าวแต๋น
ที่มีส่วนผสมของงาขี้ม้อนแบบเม็ดเสริมในข้าวแต๋น ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดจาก ผู้ทดสอบชิม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพประสาทสัมผัสของ
รูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ี1ีการวิเคราะห์คุณภาพประสาทสัมผัสของรูปแบบการใช้งาขี้ม้อน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

: ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษร a-c ที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

: Ns  หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวนอนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

3. ผลการศึกษาการทดลองปริมาณการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋นีโดยมีปริมาณการใช้งา
ขี้ม้อน แบบเม็ดเสริมในข้าวแต๋นในสัดส่วนที่ต่างกัน พบว่า ไม่มีผลต่อคะแนนการทดสอบทางประสาท
สัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความกรอบ) และความชอบโดยรวม เนื่องจากค่าเฉลี่ยไม่มีความ
แตกต่างทางนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05) 

 

คุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

รูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น 
ต ารับที่ 1 ต ารับที่ 2 ต ารับที่ 3 

ส ีns 

กลิ่น 
รสชาติ 
เนื้อสัมผัส(ความกรอบ)ns 
ความชอบโดยรวมns 

7.30±0.99 
6.66±1.25b 
7.12±1.57b 
7.76±1.25 
7.44±1.50 

7.38±0.94 
7.24±1.00a 
7.66±0.84a 
7.94±0.89 
7.72±1.01 

7.52±0.90 
6.44±1.71b 
6.74±1.48b 
7.94±1.01 
7.22±1.50 
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วิจารณผ์ลการวิจัยี 
1. การคัดเลือกต ารับมาตรฐานข้าวแต๋น จากที่ผู้ทดสอบชิมมีความพึงพอใจข้าวแต๋นมาตรฐานที่

มีส่วนผสมของน้ ากะทิและน้ าตาลปี๊บ ซึ่งสอดคล้องกับเอกพล อ่อนน้อมพันธุ์และคณะ (2559) ที่กล่าวว่า          
ข้าวแต๋น เป็นขนมที่มีเสน่ห์และลักษณะเฉพาะตัวของขนมไทย มีวัตถุดิบที่ส าคัญของขนมไทย มี
ส่วนประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ แป้ง น้ าตาลปี๊บและกะทิ รวมทั้งความหวานของขนมไทยจะออกรสชาติ
แบบหวานมันและละมุนมากกว่าชาติอื่นๆ จึงต้องใส่กะทิควบคู่กับน้ าตาลปี๊บด้วยเสมอ ความมันของกะทิ
จะช่วยลดความหวานของน้ าตาล  

2.  การทดลองรูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น พบว่า รูปแบบการใช้งาขี้ม้อนแบบเม็ด
เสริมในข้าวแต๋นที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

ในด้านสี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทั้ง 3 ต ารับ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณของงาขี้ม้อนไม่มีผลต่อ
สีของข้าวแต๋นและสีของข้าวแต๋นไม่มีผลต่อความชอบของกลุ่มผู้ทดสอบชิม เนื่องจากข้าวแต๋นงาขี้      
ม้อนทุกต ารับมีสีน้ าตาลอ่อนเหมือนกัน  

ในด้านกลิ่น มีความแตกต่างทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบในการใช้งาขี้ม้อน แบบเม็ดส่งผล
ให้ผู้ทดสอบชิมมีความชอบ เนื่องจากงาขี้ม้อนแบบเม็ดจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมากกว่างาขี้ม้อนแบบบด อาจ
เนื่องมาจากเกิดการออกซิไดส์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในงาขี้ม้อนแบบบด จึงมีผลให้ผู้ทดสอบชิมให้
คะแนนในกลิ่นน้อยลง 

ในด้านรสชาติ มีความแตกต่างทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบในการใช้งาขี้ม้อน แบบเม็ดมีผล
ต่อรสชาติ ซึ่งผู้ทดสอบชิมได้ให้ความพึงพอใจด้านรสชาติมากกว่าต ารับอื่นๆ 

ในด้านเนื้อสัมผัส(ความกรอบ) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทั้ง 3 ต ารับ แสดงให้เห็นว่า เนื้อ
สัมผัส(ความกรอบ) ของข้าวแต๋นที่มีส่วนผสมทั้งงาขี้ม้อนแบบเม็ดและงาขี้ม้อน แบบบด ผู้ทดสอบชิมมี
ความชอบด้านเนื้อสัมผัสเท่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของผาณิต รุจิรพิสิฐ และคณะ (2554) ได้
ศึกษาผลของการใช้งามน (งาขี้ม้อน) เสริมในผลิตภัณฑ์ขนมปังแท่งอบกรอบ พบว่า สามารถใช้งามนใน
รูปแบบของงามนแบบบดและงามนแบบเมล็ด เสริมลงไปในผลิตภัณฑ์ขนมปังแท่งอบกรอบในปริมาณ
ร้อยละ 15 (โดยน้ าหนักแป้ง) และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

และในด้านความชอบโดยรวม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทั้ง 3 ต ารับ ถือได้ว่าผู้ทดสอบชิมให้
ความพึงพอใจในรูปแบบข้าวแต๋นที่มีการใช้งาขี้ม้อนแบบเม็ด เป็นส่วนผสมในข้าวที่ใช้ท าข้าวแต๋นมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3. การทดลองปริมาณการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋น พบว่า ปริมาณการใช้งาขี้ม้อนแบบเม็ด
เสริมในข้าวแต๋นในสัดส่วนที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัส(ความกรอบ) และความชอบโดยรวม ดังนั้น หากน าไปประยุกต์ในเชิงการลงทุนเพื่อการ
จ าหน่าย ผู้ผลิตข้าวแต๋นงาขี้ม้อน สามารถก าหนดปริมาณการใช้งาขี้ม้อนได้เองตามงบลงทุนของผู้ผลิต 
โดยไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค แต่ถ้าหากต้องการเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพทางด้าน
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โภชนาการและเป็นจุดดึงดูดของผู้บริโภค ผู้ผลิตจะต้องเน้นปริมาณการใช้งาขี้ม้อนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าวว่า คุณค่าทางโภชนาการ
ของเมล็ดงาขี้ม้อน อุดมด้วยสารอาหาร ได้แก่ กรดอะมิโนจ าเป็น วิตามินบีและแร่ธาตุหลายชนิด มี
แคลเซียม 410-485 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมและมีฟอสฟอรัสในอัตราที่สูงมากกว่าพืชผักทั่วไปหลายเท่า 
(สมพร  หิรัญรามเดช, 2529) อีกทั้งเมล็ดงาขี้ม้อนมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ในปริมาณสูงมากกว่าในน้ ามัน
ปลาที่อาจมีการปนเปื้อนด้วยสารปรอทและสารพิษ น้ ามันจากเมล็ดงาขี้ม้อนสามารถควบคุมคลอ
เลสเตอรอลในเลือด และป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ งาขี้ม้อน จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งของ
แหล่งอาหารที่มีกรดไขมันจ าเป็นหลายชนิดสูงและอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม (Chang, H.-H., et al., 
2009)   

สรุปผลการวิจยั  
1.  ต ารับมาตรฐานข้าวแต๋นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ต ารับข้าวแต๋นมาตรฐานของบุญ

ส่ง ศรีวารี (2557) ที่มีส่วนผสมแตกต่างจากต ารับอื่นๆ คือ น้ ากะทิและน้ าตาลปี๊บ ซึ่งมีส่วนผสมคือ ข้าว
เหนียวดิบ 400 กรัม น้ าอ้อยผง 20 กรัม น้ าตาลป๊ีบ 100 กรัม น้ ากะทิ 88 กรัมและเกลือป่น 5 กรัม 

2.  รูปแบบการใช้งาขี้ม้อนเสริมในข้าวแต๋นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบการใช้งา
ขี้ม้อน แบบเม็ด ได้คะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) 
และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 7.38 7.24 7.66 7.94 และ7.72 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ
ความชอบมาก 

3. ปริมาณการใช้งาขี้ม้อนแบบเม็ดเสริมในข้าวแต๋นในสัดส่วนที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อคะแนนการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความกรอบ) และความชอบโดยรวม เนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ภาพที่ี1 ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นงาขี้ม้อนพร้อมบรรจุภัณฑ์ 
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ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยในการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาเพื่อ

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพต่อไป 
2.  สามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ใช้ธัญพืชอื่นๆ ที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพ เพื่อให้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างทางเลือกกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพได ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30  คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ คือ 
สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องโปเกมอนโก แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง   
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา  แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองประสิทธิภาพที่
ประเมินความเหมาะสมและการน าไปใช้ของสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: ออกแบบสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ  พัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ  ทักษะทางสังคม  

Abstract 

 The purposes of this  research  as follows: 1) to design and development 2D 
animation media  for enhance of social skills of undergraduate students; 2) to ensure 
effective animation media for enhance of social skills of undergraduate students; and 
3) to satisfaction with effective animation media for enhance of social skills of 
undergraduate students. The samples of the research were selected from 30 
undergraduate students majoring in Animation and Multimedia, Faculty of Science and 
Technology. The samples are selected by purposive sampling . The research tools 
include the 2D animation media: “POKEMONGO”, the Structured Interview from expert 
opinions, the questionnaire of experts on the animation media designer, the 
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questionnaire of specialists, the satisfaction evaluations. The statistics used in the data 
analysis are mean and standard deviation.  
The results were as follows 

1. The specialists guaranteed the suitability performance and adoption at a 
high level. 

2. The attitude of undergraduate students were at a high level. 
Keyword: design 2D animation media ,development 2D  animation media,  social skills  

บทน า 
สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบัน มักเป็นครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับบุตรหลาน

มากนัก เนื่องด้วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนท ามาหากิน อีกทั้ง สภาพความห่างเหินแปลก
แยกระหว่างคนในสังคมที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันโดยไม่เคยแม้แต่จะพูดคุย และท าให้คน
ในชุมชนและสังคมมีปัญหาสายสัมพันธ์ที่อ่อนแอลง มีลักษณะต่างคนต่างอยู่และสภาพการมีน้ าใจต่อกัน
ลดลง ค่านิยมนี้ได้เริ่มเปลี่ยนไปภายหลังจากที่ประเทศไทยพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย และการเปิด
ประเทศเพื่อการค้าการลงทุน  การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในชุมชนและสังคมเหล่านี้ ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนจ านวนมากในปัจจุบัน ที่กลายเป็นผู้ที่ไม่สนใจปัญหาสังคม การเมือง มีชีวิตอยู่เพื่อ
ตนเองเป็นหลัก ไม่สนใจสภาพสังคมส่วนรวมเท่าที่ควร และส่งผลให้เด็กส่วนใหญ่เติบโตมาอย่างโดด
เดี่ยว มีทีวี เกม เป็นเพื่อน รวมทั้งในโลกยุคไซเบอร์หรือยุคไร้สายในปัจจุบันที่สร้างโลกเสมือนให้เด็ก ๆ 
ได้เข้าไปหาเพื่อนคุยแก้เหงาในโลกเสมือนนี้แทนโลกแห่งความจริง   สภาพการณ์เหล่านี้ ส่งผลให้เด็กรุ่น
ใหม่ที่ก าลังเติบขึ้นมานั้นมีทักษะในการเข้าสังคมที่ถดถอยลงอย่างมีนัยส าคัญ ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเกิดเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยทั้งต่อตัวเด็กเองและต่อสังคมในภาพรวม 
ทั้งนี้เนื่องจากทักษะสังคมเป็นทักษะที่น ามาซึ่งความสุขและเป็นใบเบิกทางแห่งความส าเร็จในชีวิต เปิด
ให้เกิดมิตรภาพ เปิดประตูสู่มิตรภาพและโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ ยังเป็น
พื้นฐานส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม 
  ทักษะทางสังคมจึงเป็นทักษะส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญเพื่อเป็นรากฐานส าคัญอัน
น ามาซึ่งความสุขความส าเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัย
นโยบายสาธารณชนของประเทศอังกฤษพบว่า การมีทักษะในการเข้าสังคมถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยเหลือเด็กให้ประสบความส าเร็จในอนาคต แตกต่างความเชื่อที่ผ่านมาที่มองว่าความสามารถในการ
เรียนในชั้นเรียนเท่านั้นที่เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 การพัฒนาทักษะทางสังคมของนิสิตนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจถึงความสามารถด้านทักษะทางสังคมกับ
บุคลิกลักษณะโดยรวมของนิสิตนักศึกษา (Raven,1984)  เพราะการที่นิสิตนักศึกษามีทักษะทางสังคม 
นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เพียงพอต่อสมรรถนะการแข่งขันแล้วยังท าให้สามารถบรรลุผล
ส าเร็จในการปฏิบัติงานทีมีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปด้วย (พร  ศรียมก ,2545)  
นักจิตวิทยาสมัยใหม่เชื่อมันว่าบุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตได้ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดระดับสมอง แต่
เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษะทางด้านการปรับตัว การเข้าใจตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลที่ทุกองค์กรพยายามแสวงหา 
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การน าสื่อแอนิเมชั่นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอ มีความน่าสนใจ เนื่องจากแอนิเมชั่น
เป็นสื่อที่เข้าใจง่าย  เป็นสื่อข้ามวัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงคนต่างชาติที่มีวัฒนาธรรมแตกต่างกันให้มี
ความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในแอนิเมชั่น ทั้งเนื้อหา เรื่องราวและแม้แต่แนวคิดนามธรรมยังถูก
ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย เมื่อถูกสื่อสารเป็นแอนิเมชั่น  (อนุชา  เสรีสุชาติ, 2548)  ในปัจจุบันการผลิตแอนิ
เมชั่นมีความ ง่ายและรวดเร็วขึ้นใช้ทีมงานน้อยประหยัดงบประมาณในการผลิตเพราะเทคโนโลยี  ที่อยู่
ในจินตนาการของผู้สร้างงานได้โดยง่าย เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างภาพยนตร์แอนิชั่น 
ในปัจจุบันแอนิเมชั่นสามารถผลิตในคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด   (ธรรมปพน ลีอ านวยโชค, 2550) และเมื่อ
มีการออกแบบและจัดการที่เหมาะสม แอนิเมชั่นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่ยากและใชเ้วลานานในการสร้าง   
ส า 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี  ใน
การปลูกฝังแนวคิด ความเข้าใจ ความเป็นไปของสังคมที่เคลื่อนไหวท่านกลางความสัมพันธ์ของคนใน
สังคม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับ

ปริญญาตร ี
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับ

ปริญญาตร ี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิต

ระดับปริญญาตร ี

วิธีการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่และมัลติมีเดีย ทุกชั้นปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้พระยา จ านวน  240  คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30  
คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จ านวน  
5 คน ส าหรับพิจารณาความเหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น  2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิต
ระดับปริญญาตรทีี่ออกแบบและพัฒนาขึ้น  
2. เครื่องมือที่ใช ้
            เครื่องมือที่ใช้ในประกอบด้วย  (1)  สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี เรื่องโปเกมอนโก (2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง   
เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) 
มีค่าเฉลี่ย 0.83  (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา  ที่ผ่าน
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การหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.87  (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.87   (5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชั่น  2 มิติ เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคม เป็นลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.70 

3. วิธีด าเนินการวิจัย   
การศึกษาวิจัยการสร้างสื่อแอนิเมชั่น  2  มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ผู้วิจัยได้ก าหนด

วิธีการในการด าเนินการวิจัยดังตอ่ไปน้ี   
1. ขั้นการศึกษาข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นช่วงเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัย สภาวะการแข่งขันทีรุนแรงขึ้นในสังคม ทักษะที่ส าคัญในสังคม โดยเฉพาะการมองโลกใน
แง่ดีและความสุภาพอ่อนโยน  เป็นลักษณะของทักษะทางสังคม  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3  คน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิต ิ
เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 

  2. ขั้นการออกแบบและการพัฒนามีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับการ

ออกแบบโดยเริ่มจากท าการวางเค้าโครงเรื่องและจัดล าดับของเนื้อเรื่อง  เขียนผังงาน (Flowchart)   
จากนั้นน ามาออกแบบตัวละครหลักเป็นลายเส้นแบบมังงะ ออกแบบฉาก และเขียนบทด าเนินเรื่อง 
(Storyboard) ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องจนครบถ้วน  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชั่น จ านวน 3 
คน   ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา   

 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงภาพและลักษณะตัวละครที่ผู้วิจัยออกแบบ 
 
 

   
 
     
 

ภาพที่ 2  แสดงตัวอย่างบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ทีผู่้วิจัยจัดท า 
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   2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)  เปน็ขั้นตอนการพัฒนาแอนิเมชั่นจากบทด าเนินเรื่อง 
(Storyboard) ที่เตรียมไว้  โดยจัดท าเป็นแอนิเมติก (Animatic)  ก าหนดการเคลื่อนไหวของตัวละคร
และฉากทั้งเรื่อง จากนั้นท าการบันทึกเสียงสนทนา เสียงประกอบ เสียงดนตรี และแก้ไขการเคลื่อนไหว 
เสียง ให้สมจรงิ 
      2.3 ขั้นตอนหลักการผลิต (Post-Production) หลังจากท าแอนิเมชั่นเสร็จแล้วจึงน ามา
ตัดต่อ เพื่อเรียงล าดับเรื่องตามบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และน ามาปรับ 
 3. ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพน าสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมไป
ทดสอบคุณภาพโดยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสม
ขอสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและน าไปปรับปรุงแก้ไข เมื่อ
ปรับปรุงแล้วน าสื่อแอนิมั่น 2 มิติที่ปรับปรุงแก้ไขไปรับรองประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชั่น 2  มิติ  เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
สังคม 

    4. ขั้นน าไปใช้ น าสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30  คน  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ และสรุปผลความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยหลักทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น   2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิต

ระดับปริญญาตรีของนิสิตระดับปริญญาตรี  มีลักษะลายเส้นแบบมังงะ มีชื่อเรื่องว่าโปรเกมอน  น าเสนอ
เรื่องผ่านวัยรุ่นผู้หญิงที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ชอบเก็บตัวสนใจแต่โทรศัพท์ ไม่สนใจบุคคลรอบข้าง 
มองโลกในแง่ร้ายและขาดความมีน้ าใจ  จนมีทูตน้อย ชื่อโปเกมอนโกที่เดินทางผ่านสัญญาณโทรศัพท์ทน
เห็นสิ่งที่วัยรุ่นหญิงท าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและเหมาะสมจึงปรากฏกายเพื่อช่วยให้วัยรุ่นผู้หญิงมีทักษะทาง
สังคม  ในการมีน้ าใจกับคนรอบข้าง มองโลกในแง่ดี ท าให้วัยรุ่นผู้หญิงมีเพื่อนและสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือนได้ มีความยาวแอนิเมช่ัน 4.20 นาท ีดังภาพที่  3 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3  แสดงตัวอย่างแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมทีผู่้วิจัยพัฒนา 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อรับรองประสิทธิภาพที่
ประเมินความเหมาะสม ของสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี
สรุปได้ตามตารางที่ 1.1  
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ตารางที1่.1แสดงผลความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม (n=5) 

3. ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรขีองกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน สรุปได้ตามตารางที่ 1.2  
ตาราง 1.2 แสดงผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชั่น  2 มิติ  เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับ
ปริญญาตร ี(n=30) 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
การออกแบบฉากมีความน่าสนใจ 
ตัวละครมึความน่าสนใจและดึงดูด  

4.07 
4.17 

0.83 
1.02 

มาก 
มาก 

สีสันและแสงมคีวามเหมาะสม 
ระบบเสียงมีความเหมาะสม  
เทคนิดและการตัดต่อมีความเหมาะสม  
ระยะเวลาในการด าเนินเรื่องเหมาะสม  
การด าเนินเรื่องมีความเหมาะสม  
เนื้อเรื่องส่งเสริมทักษะทางสังคม  
ท่านได้รับประโยชน์ของแอนิเมชั่น 2 มิติ  เรื่อง โปเกมอนโก 

4.27 
4.30 
4.20 

     4.13 
     4.17 

4.27 
4.20 

0.69 
0.84 
1.00 
0.73 
0.75 
0.69 
0.85 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ท่านเข้าใจเนื้อหาของแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง โปเกมอนโก 4.33 0.96 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.21 0.83 มาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีมีลักษะลายเส้นแบบมังงะ มีชื่อเรื่องว่าโปรเกมอน  น าเสนอเรื่องผ่านวัยรุ่นผู้หญิงที่เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย ชอบเก็บตัวสนใจแต่โทรศัพท์ ไม่สนใจบุคคลรอบข้าง มองโลกในแง่ร้ายและขาดความมี
น้ าใจ  จนมีทูตน้อย ชื่อโปเกมอนโก ปรากฏกายเพื่อช่วยให้วัยรุ่นผู้หญิงมีทักษะทางสังคม  ท าให้วัยรุ่น
ผู้หญิงมีเพื่อนและสามารถท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้  มีความยาวแอนิเมชั่น 4.20 โดยมีการค้นคว้าจาก

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบตัวละครและฉาก 4.40 0.55 มาก 
ด้านเสียงและข้อความ 4.00 0.71 มาก 
ด้านการตัดต่อ 4.20 0.45 มาก 
ด้านส่งเสริมทักษะทางสังคม 4.40 0.55 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.20 0.45 มาก 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 4.30 0.53 มาก 
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ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ โดยน าทฤษฎีการออกแบบ สีสัน เสียง
และภาพที่มีความสอดคล้องกัน การใช้ดนตรีประกอบและเสียง ส่วนด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นค้วา
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะทางสังคม จึงท าให้เนื้อหาตรงกับ
วัตถุประสงค์ จูงใจผู้ชมให้เข้าใจเนื้อหา มีการล าดับเนื้อหาตามขั้นตอนโดยเหมาะสมกับภาพ ค าบรรยาย 
เสียงดนตรีประกอบและระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าเสนอ  สอดคล้องกับปรมาภรณ์ มาเทพ (2551)  
กล่าวว่าการออกแบบตัวละคร ฉาก ภาพประกอบ สีสันให้เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัยท าให้สื่อมี
ความน่าสนใจและชวนให้ติดตาม จึงท าให้แอนิเมชั่นเรื่องนี้มีความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจในการ
รับชมสื่อแอนิเมชั่น 

2. ผลการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองคุณภาพประสิทธิภาพที่ประเมินความ
เหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม มีค่าเฉลี่ยประเมินด้านความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก (4.30+
−

 0.53) เนื่องจากด าเนินการวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และจากผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี
เรื่องโปเกมอนโก มีประสิทธิภาพ ถูกต้องทั้งข้อมูล การออกแบบตัวละคร องค์ประกอบต่าง ๆ มีการเร้า
ความสนใจท าให้ผู้ชมได้รับแรงกระตุ้นความน่าสนใจ น่าติดตาม สอดคล้องกับทฤษฏีของธอร์นไดค์ 
(Thorndike:1977) ได้กล่าวว่า การรับรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนองที่เหมาะสมกัน ดังนั้นแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมที่พัฒนาเป็นสิ่งเร้าที่
ท าให้เกิดความน่าสนใจของผู้ชม ด้วยตัวละครที่มีการเคลื่อนไหว ฉากที่มีความสวยงามและเหมาะสม 
เสียงดนตรีที่สร้างบรรยากาศร่วมและเหมาะสมกับตัวละครและฉาก  รวมทั้งเนื้อเรื่องที่ด าเนินตามล าดับ
ความส าคัญ  ประโยชน์ที่ผู้ชมได้รับ จึงท าให้สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนิสิต
ระดับปริญญาตรมีีประสิทธิภาพเหมาะสมในการน าไปใช้ต่อไป  

3.  ผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม พบว่าโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (4.21+
−

 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเข้าใจเนื้อหาแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง

โปเกมอนโกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (4.33  +
−

 0.96) รองลงมาเป็นระบบ

เสียงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (4.30  +
−

 0.84) รองลงมาเป็นสีสันและแสงมีความเหมาะสม อยู่

ในระดับมาก (4.27  +
−

 0.69) และเนื้อเรื่องส่งเสริมทักษะทางสังคม อยู่ในระดับมาก (4.27+
−

 0.69 )   
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงข้อที่ได้คะแนนต่ าคือ การออกแบบฉาก เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในการพัฒนา
แอนิเมชั่น 2 มิติ เน้นไปที่ตัวละครเป็นหลัก  เพื่อไม่ให้ฉากนั้นมีความโดดเด่นมากกว่าตัวละคร      จึงมี
การออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ ท าให้ลดความส าคัญของสิ่งที่จะเบนความสนใจของผู้ชมออกไป  
สอดคล้องกับ พิสุทธา อารีราษฎร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ (Perception)   จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้า
ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ดังนั้น ถ้ามีการสร้างฉากให้มีความโดดเด่นและกลมกลืนกับตัว
ละครมากเกินไป ก็จะท าให้ฉากกลายเป็นสิ่งเร้า  เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาการออกแบบและพัฒนาสื่อแอ
นิเมชั่น   2  มิติ และผ่านการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ส่วนเนื้อเรื่องที่น าเสนอในสื่อแอนิ
เมชั่น 2 มิติ เป็นเนื้อเรื่องที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญถึงเนื้อเรื่องที่
เหมาะสมกับนิสิตระดับปริญญาตรี จึงท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องโปเกมอนโก เป็น
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อย่างดี นอกจากนี้มีรูปแบบการน าเสนอที่ง่ายต่อการใช้งาน ตัวละครมีลักษณะในเชิงการ์ตูนท าให้ดูผ่อน
คลาย การใช้สีสัน ให้ความรู้สึกผ่อนคลายจึงเป็นสิ่งกระตุ้นอารมณ์ผู้ชม  จึงเป็นการจูงใจผู้ชมให้เกิด
พฤติกรรมความสบายใจในการใช้สื่อ  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีการแสดงภาพและเสียงที่มีความคมชัดสูง จะท าให้มีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

2. รูปแบบตัวอักษรควรเป็นมาตรฐาน และให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
1. ควรติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังชมสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เป็นระยะ เพื่อสังเกต

พฤติกรรมการรับรู้สื่อ 
2. ควรพัฒนาแอนิเมชั่นให้อยู่ในรูปแบบ 2 มิติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมในด้านอื่น ๆ 

เพิ่มเติม 
3. ควรมีการน าเทคนิคอ่ืนมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดความน่าสนใจขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 
          ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และ
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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ (COLT) ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการ

เรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิดกับกลุมเรียนแบบปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ี
ใชสื่อการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ กระบวนการเรียนการสอนแบบ
รวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการประเมินประสิทธิภาพ
จากผูเชี่ยวชาญ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจจากผูใชงาน 
ซ่ึงตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 2 หอง หองละ 30 คน จากการเลือกแบบสุมอยาง
งาย ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี
ประสิทธิภาพ 92.78/86.83 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวย
เทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิดสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเรียนแบบปกติ 4) ผูเรียนท่ีใชสื่อการสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอน มี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบรวมมือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด 
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Abstract 
 

           The purposes of the research were to 1) develop of process collaborative learning 
techniques with the think-pair-share technique using computer assisted instruction 2.) The 
academic achievement of high school students than before. 3) To compare achievement 
between groups using computer-assisted lessons teach, with learning partners with normal 
academic study group. 4) The satisfaction of the sample media computer assisted instruction 
teaching tool in this research is the process of collaborative learning with learning partners. 
The computer-assisted lessons taught through performance evaluation from experts 
measure the achievement before class and after classes. Form the measuring satisfaction 
from the fact that the example used is the students’ grade 4 count 2 rooms each room for 
30 people, from simple random selection. The research found that: 1.) the computer-
assisted lessons teach social studies, religion and culture with a performance higher than 
86.83 92.78/criteria that define 80/80. 2) The achievement of students with learning partners, 
after the study was higher than before the study statistically significant at the .05 level. 3) 
The achievement of a group using computer-assisted lessons teach. With learning partners is 
higher than the achievement of the group learn the normal. 4) The students who use the 
media to teach a computer tutorial with satisfaction the lesson to your computer. 
Keywords: collaborative teaching computer assisted instruction think pair share 
technique 
 
1. บทนํา 
           การจัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ควรจะเปนการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางใน 
การเรียนรูในลักษณะการศึกษาเปนรายบุคคล โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ไดแกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาประยุกตในทางการศึกษา เพ่ือบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคการเรียนท่ีกําหนดไว และจะสําเร็จไดนั้นยอมตองอาศัยการจัดระบบการจัดการ และการ
วางแผนการสอนท่ีดี โดยจัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน มีการจัดเตรียมทรัพยากรสําหรับ
การศึกษา คือ สื่อการเรียนประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อท่ีเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นับเปนสื่อท่ี
กําลังมีบทบาทสําคัญ(กิดานันท มลิทอง, 2548: 163-164) สาระการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในอดีตนั้นผูเรียนจําเปนตองศึกษาคนควาจากหนังสือเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันความ
เจริญกาวหนาทางสังคมและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ฉะนั้นสื่อการสอนจึงเปนสื่อกลางในการนําความรู
ความเขาใจไปสูผูเรียนและทําใหการเรียนการสอนมีความหมายมากยิ่งข้ึน      
           มนตชัย เทียนทอง (2551: 99-105) กลาววา การเรียนรูรวมกัน เรียกวา Collaborative Learning 
Technique หรือ COLT ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานพยายามคิดคนข้ึนมา เพ่ือนํามาใชในการดําเนินกิจกรรม
กลุมทางการเรียนเทคนิคท่ีรับความนิยมคือ Think pair share หรือ “เพ่ือนคูคิด” เปนเทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือระหวางผูเรียน 2 คน ท่ีจับคูกัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นของปญหาหลังจากท่ีรวมกัน
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คิดระหวางคูแลว จึงนําความรูท่ีไดไปนําเสนอใหเพ่ือนรวมชั้นเรียนไดรับฟง เพ่ือใหเกิดการวิเคราะหวิจารณ
ผลรวมกันท้ังชั้นเรียน 
          จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ 
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือศึกษาวาการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ และไดนํารูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด มาประยุกตใชกับบทเรียน เนื่องจากเปนสื่อท่ีทําให
ผูเรียนมีความรูท่ีคงทน รูสึกเกิดความกระตือรือรนในการเรียน เขาใจเนื้อหา มีเวลาศึกษาบทเรียนไดดวย
ตนเอง สามารถทบทวนเนื้อหาไดดวยตนเอง มีความรูเพ่ิมข้ึนซ่ึงจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน
ดวย  
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
    2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือคูคิด โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
4 โรงเรียนอนุบาลบานแพว (วันครู 2500) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
    2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ
เพ่ือนคูคิด            
    2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมท่ีเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
รวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือคูคิด ท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมท่ีเรียนแบบปกติ  
    2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
    3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 90 คน ซ่ึง
ไดมาโดยการสุมอยางงาย 
          กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 หอง มีนักเรียน 30 คน เพ่ือใชเปนกลุม
ทดลองท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด 
         กลุมควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1 หอง มีนักเรียน 30 คน และการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติ จํานวน 1 หอง มีนักเรียน 30 คน 
    3.2 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
           3.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมกับการจัด
กระบวนการเรียน 
การสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
         3.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         3.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 
ขอ 
         3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
     ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
        ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันวิเคราะห ทําการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ จากนั้นวิเคราะหงานท่ีจะตองปฏิบัติ ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในการ
สรางบทเรียน 
     ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบ ทําการออกแบบเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบ โดยกําหนดขอบขายให
สอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดไว กําหนดสิ่งท่ีตองนําเสนองานทางหนาจอคอมพิวเตอร แบบทดสอบมี
ลักษณะเปนแบบปรนัย 
     ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนา จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเตรียมเนื้อหาและนําเขาสูโปรแกรม
จัดวางเนื้อหา แลวนําบทเรียนท่ีสรางข้ึนใหท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปใช
จริง 
     ข้ันตอนท่ี 4 การนําไปใช นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีไดรับการพัฒนาแลวไปทดลองใช เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน รวมกับกระบวนการเรียน
การสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด  
     ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล ทําการรวบรวมขอมูลแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  
แบบวัดความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
3.4 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ 
(Dependent t-test) โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร. 2551: 176) ดังนี้  

คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด    
            คาเฉลี่ยเทากับ  3.50 – 4.49  หมายความวา ระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง   
            คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49    หมายความวา ระดับนอย  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัย 
   ตอนท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
       ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 92.78 
E2 86.83 

                 จากตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 92.78/86.83 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดคือ 80/80 
 
 
 
 



493 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
       ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบวิธีปกติ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 61.44 
E2 55.17 

     จากตารางท่ี 2 สรุปไดวาการเรียนการสอนแบบปกต ิมีประสิทธิภาพ 61.44/55.17 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ี
กําหนด 

   ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
        ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 จํานวน 30 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
จากนั้นนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล ผลปรากฏดังตารางท่ี 
3 
       ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยาง 

การทดสอบ จํานวน X  S.D. df t sig 
ทดสอบกอนเรียน 30 7.73 2.85 29 

18.70* .00 
ทดสอบหลังเรียน 30 17.37 1.81 29 

* มีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 
       จากตารางท่ี 3 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
   ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจาก 
จัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้น จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑและ
สรุปผล ผลปรากฏดังตารางท่ี 4 
       ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย S.D. 

1. ความพึงพอใจดานการนําเสนอเนื้อหาวิชา 4.62 0.5 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน 4.75 0.42 มากท่ีสุด 
3. ความพึงพอใจดานประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

4.78 0.42 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.71 0.45 มากท่ีสุด 
                  จากตารางท่ี 4 สรุปไดวาผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.71 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ซ่ึงอยูในระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 
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    ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ
รวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

   
 ภาพท่ี 1 หนาเมนูหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร  ภาพท่ี 2 หนาเมนูของบทเรียนท้ัง 3 เรื่อง ผูเรียน 

       ชวยสอน จะประกอบไปดวยปุมท่ีสามารถลิงคไป       สามารถเลือกเรียนตามเรื่องท่ีกําหนดให 
                           หนาตาง ๆ ได 
 
5. สรุปผล 
            การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีนํามาใชในการวิจัย มีประสิทธิภาพเทากับ 92.78/86.83 สวนเรียนดวย
วิธีการสอนแบบวิธีปกติ มีประสิทธิภาพเทากับ 61.44/55.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมท่ีเรียน
ดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบวิธีปกติ ความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 ท่ีมีตอกระบวนการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเทากับ 4.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด สามารถชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลบานแพว (วันครู 2500) ไดสูงกวาการจัดการ
เรียนการสอนแบบวิธีปกติ 
 
6. ขอเสนอแนะ 
    6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6 กับ
โรงเรียนท่ีตองการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ได 
    6.2 สามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชรวมกับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ ได อาทิ การจัดการ
เรียนรูแบบ STAD การจัดการเรียนรูแบบ TGT เปนตน 
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การพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง เร่ืองอุปกรณของคอมพิวเตอร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

The Development Application on Mobile Devices of Android with the 
Augmented Reality about Computer’s Components. Grade 7 

 
อาทิตย ลีสุขสาม1 อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2 

1สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทรศัพท: 080-024-8812 E-mail: artitpaamo@gmail.com 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอน
ดรอยดดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของแอพลิเคชันบนโทรศัพท 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยแอ
พลิเคชันบนโทรศัพท 4) เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพลิเคชันบนโทรศัพท กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2/2559 โรงเรียนอูทอง  จํานวน 46 คน 
ดวยการเลือกแบบสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 1) แอพลิเคชันบนโทรศัพท 
2) แบบทดสอบการเรียนรู 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแอ
พลิเคชันบนมือถือท่ีพัฒนาข้ึนมีคา 84.81/57.07 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพลิเคชันบนโทรศัพทอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 
คําสําคัญ: แอพพลิเคชัน, อุปกรณคอมพิวเตอร, คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
 

Abstract 
 

 The research aims: 1) to develop an application on mobile on Android 
technology with the Augmented Reality about computer's components. 2) Determine the 
performance of the application on mobile 3) to compare student achievement before 
and after learning the application on mobile 4) To determine the satisfaction of students 
with the application on the mobile Samples in the research. This is the six grade 
students at the U-thong School 2/2559 of 46 with randomly selection. The tools in 
research are: 1) Application on mobile. 2) Examination 3) satisfaction the results is: 1) the 
performance of the application on mobile developed with the 84.81/57.07, which is 
lower than 80/80 2) the achievement of the students after class than before class A 
statistically significant level at.05 and 3) the satisfaction of the students with the 
application on mobile at a excellent level with an average is 4.70. 
Keywords: application software computer's components, computer, Augmented Reality. 
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1.บทนํา 

 ปจจุบันคนไทยติดสมารทโฟน 98% สมารทโฟนได เขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ งใน
ชีวิตประจําวัน เราอานมันแทนหนังสือพิมพรายวัน สามารถเช็คอีเมล หรือติดตามความเคลื่อนไหวท้ังของ
เพ่ือน บุคคลสําคัญ และดารางนักแสดงไดผานโซเชี่ยลเน็ตเวิรค พฤติกรรมเหลานี้แทบจะเปนสวนหนึ่ง
ของกิจวัตรประจําวันท่ีแมแตคนไทยก็ขาด มันไมไดเสียแลว  ผลการสํารวจในตางประเทศชี้ใหเห็น วา
วัยรุน ยุคใหมหรือท่ีเรียกกันวา คนรุน Gen Y มีการใชสมารทโฟนเพ่ือดูอัพเดตขาวคราวในอีเมล ขอความ 
และโซเชี่ยลเน็ตเวิรค "กอนจะลุกจากเตียง" สูงถึง 90% ขณะท่ีประเทศไทยมีอัตราสูงถึง 98% โดย
ความเห็นของของวัยรุนสวนหนึ่งระบุวาหากไมไดใชสมารทโฟนก็เหมือนกับวา "รูสึกกระวนกระวาย 
เหมือนมีอะไรบางอยางขาดหายไปจากชีวิต" นอกจากผลสํารวจเรื่องการใชสมารทโฟนกอนลุกจากเตียง
แลว ยังมีผลสํารวจในประเทศไทยท่ีนาสนใจแบงยอยออกไปอีกดังนี้ ในวัยรุนไทย 9 ใน 10 คนระบุวาใน 
1 วัน พวกเขาเช็คสมารทโฟนนับครั้งไมถวน 91% ของผูตอบแบบสอบถามจะ "รูสึกกระวนกระวาย 
เหมือนมีอะไรบางอยางขาดหายไปจากชีวิต" หากไมเช็คสมารทโฟน 100% ของผูตอบแบบสอบถามเช็ค
สมารทโฟนบนเตียงนอน 1 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถามใชสมารทโฟนในหองน้ํา 98% ของผูตอบ
แบบสอบถามใชสมารทโฟนเพ่ือสงขอความ เช็คอีเมล หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิรคกอนและหลังระหวาง
รับประทานอาหาร 100% ในวัยรุนชี้วาแอพพลิเคชั่นบนมือถือมีความสําคัญตอการใชชีวิต 98% ของ
ผูตอบแบบสอบถาม  ระบุวาตนเองใชเวลาในการติดตอกับเพ่ือนผานโลกออนไลน มากกวาการพูดคุยเปน
การสวนตัว 9 ใน 10ของวัยรุนมีการตอบแบบสอบถามและสั่งซ้ือสินคาออนไลน 87% ของผูตอบ
แบบสอบถามออนไลน     เฟสบุคตลอดเวลา 97% ของผูตอบแบบสอบถามอัพเดตสถานะเฟสบุคอยาง
นอยวันละ 1 ครั้ง ผลสํารวจของอัตราการใชสมารทโฟนของคนไทยสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
สมารทโฟนเพ่ือเช็คขาวสาร การเปดหนาเฟสบุค การเลน Instagram เปนตน ซ่ึงภาพท่ีเห็นทุกวันนี้   ไม
วาจะทานขาว กอน-หลังทํากิจกรรมตางๆ หรือกอนจะเขานอน สมารทโฟนลวนแตติดอยูในมือท้ังนั้น 
อยางไรก็ตามการใชสมารทโฟนนั้นหากใชในทางท่ีถูกตองและพอควรก็สามารถสรางประโยชนใหกับเรา
ไดมาก แตหากใชมันมากเกินไปหรือใชจนแทบจะละสายตาจากมันไมได สมารทโฟนก็สามารถใหโทษท่ีมี
ราคาแพงไดมากกวาราคาของตัวมันเองเสียอีก 
(www.thailandonlineexpo.com/news/detail/190) 
 โทรศัพทไมไดทําหนาท่ีในการโทรเขาและโทรออกเพียง หรือสงขอความเพียงอยางเดียว แต
สมารทโฟนไดเขามามีสวนชวยในการใชชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเรื่องของการ
รับรูขาวสาร สามารถรูถึงขาวสารไดทันอยางรวดเร็วและมีความนาเชื่อถือ และยังสามารถเปดสื่อ
มัลติมีเดียตางได ไมวาจะเปน ตัวหนังสือ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เปนตน  หรือจะเปนการทอง
เว็บเพ่ือคนหาขาวสารตาง ๆ หาความรูเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต และยังสามารถใชสมารทโฟนในการสง
ขอมูลขามจากท่ีท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งไดอยางรวดเร็วโดยอาศัยอินเตอรเน็ตในการสงขอมูล ซ่ึงการเรียน
การสอนในปจจุบันตองอาศัยแหลงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนโดยการใชสมารทโฟนซ่ึงเปนสิ่งท่ีเด็ก
นักเรียนเกือบทุกนั้นมีเปนของตัวเอง จึงทําใหงายตอการเขาถึงของขอมูล ไมวาจะเปนสื่อตาง ๆ หรือจะ
เปนสื่อการเรียนการสอน จะทําใหเด็กนักเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา อาจจะใชในชั่วโมงการ
เรียนการสอน หรืออาจจะใชนอกเวลาเรียนเพ่ือเพ่ิมความรูในเรื่องท่ีกําลังเรียนอยู ซ่ึงจะเปนสวนชวยใน
การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 
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 จากการสํารวจสอบจากครูผูสอนในโรงเรียนอูทองเก่ียวกับวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนพบวา  ไมมี
สื่อการสอนเรื่องของอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีนาสนใจและสื่อประกอบการสอนท่ีเปนของจริงท่ีมี
ปริมาณนอย อีกท้ังไมสามารถนําคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยูมาใชประกอบการสอนได เนื่องจากอาจจะเกิด
ความเสียหายแกเครื่องคอมพิวเตอรได จึงทําใหเด็กนักเรียนบางคนไมสามารถเขาใจลักษณะของอุปกรณ
ของคอมพิวเตอรไดอยางชัดเจน ในปญหาเหลานี้จะทําใหเด็กนักเรียนไมสามารถสรางองคประกอบของ
ความรูข้ึนมาได เพราะขาดการปฏิบัติ ขาดการไดเห็นจริง วาอุปกรณของคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะเปน
อยางไร 
 จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงสรางและพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือเสริมการเรียนการสอนในรายวิชา
คอมพิวเตอรเรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร โดยใชแอพพลิเคชันบนมือถือชวยใหการเรียนการสอนสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนท่ีกําลังเกิดข้ึน เชน เด็กนักเรียนบางคนอาจจะยังไม
เคยเห็นอุปกรณคอมพิวเตอรจริงๆ เปนตน  ประกอบกับใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป
การศึกษาซ่ึงใช ปรัชญา “ยึดผูเรียนเปนสําคัญ” 
 
2.วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก

จริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร  

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยด เรื่องอุปกรณขอ

คอมพิวเตอร  

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ

บนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร  

2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร 

 

3.วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 การสรางและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 

MODEL โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 Analysis ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหรูปแบบของแอพพลิเคชันใหเนื้อหาท่ีเหมาะสม วิเคราะห

แบบทดสอบท่ีใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิเคราะหเทคโนโลยีท่ีใชในการสรางแอพพลิเคชัน 

3.1.2 Design ผูวิจัยไดออกแบบในสวนของแอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือโดยใชระบบปฏิบัติการระบบ

แอนดรอยด และใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) มาชวยใหแอพพลิเคชันมี

ความนาสนใจมากยิ่งข้ึน และยังออกแบบหนังสือภาพเพ่ือใหสามารถทํางานกับเทคโนโลยีโลกเสมือน

ผสานโลกจริงได  

3.1.3 Development ผูวิจัยนําแบบทดสอบท่ีออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินเพ่ือหาคา IOC ผลท่ีไดคือคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 

1.00 ข้ันตอนตอมาไดทําการสรางและพัฒนาแอพพลิเคชันเรื่องอุปกรณคอมพิวเตอรและหนังสือภาพเรื่อง
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อุปกรณคอมพิวเตอรตามรูปแบบท่ีไดออกแบบไวในข้ันตอนท่ี 2 โดยใชโปรแกรม Construc 2  เม่ือทํา

การพัฒนาเสร็จเรียบรอย จากนั้นนําแอพพลิเคชันใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบท้ังทางดานเนื้อหาและดาน

เทคนิค ผลการประเมินจากทานผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ในดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

4.86 ในดานเทคนิคอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 

3.1.4 Implementation ผูวิจัยไดนําแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก

จริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีไดพัฒนาเรียบรอยแลว ใหกับอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบปญหา

และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทดลอง และนําขอบกพรองท่ีไดจากการแกไขไปปรับปรุงและพัฒนา

ตอไป 

3.1.5 Evaluation นําแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณ

ของคอมพิวเตอรท่ีผานการทดลองใชและผานการประเมินไปใชกับกลุมทดลองจริง เพ่ือวิเคราะหและหา

ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันท่ีนําไปใชในการวิจัยข้ันตอไป 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1 ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียน หลังเรียน และระหวางเรียน 

3.2.2 นําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบไปวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร 

3.2.3 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร จากแบบสอบถาม 

 

4. ผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลก

เสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดผลการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผลการพัฒนาการพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลก

เสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 แอพลิเคชันบน

โทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของ

คอมพิวเตอร จัดทําข้ึนจากโปรแกรม Construc 2 มีหนาจอการทํางานดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 นําแอพพลิเคชันไปสอง QR Code บนหนังสือภาพ 

 
ภาพท่ี 2 หนาหนังสือท่ีมีเนื้อหาและ QR Code 

 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบนระบบแอนดรอยดดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 จากการรวบรวมขอมูลคะแนนโดยการใหผูเรียนไดทําแบบทดสอบระหวางเรียน และเม่ือผูเรียน

ไดเรียนครบทุกเนื้อหาแลวจึงแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นนําผลของคะแนนมาวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึน 

คะแนนสอบ N คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ 
คะแนนระหวางเรียน(E1) 46 774.5 16.84 84.81 
คะแนนหลังเรียน(E2) 46 525 11.41 57.07 
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จากตางรางท่ี 1 ผลปรากฏวาคะแนนระหวางเรียนกอนเรียน มีคารอยละ 84.81 และคะแนนสอบหลัง

เรียน มีคารอยละ 57.07 ดังนั้นจึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพนอยกวา

เกณฑท่ีกําหนด 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยแอพพลิเคชัน 

 จากการรวบรวมขอมูลคะแนนและนามาวิเคราะหคือคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดย

การทดสอบหาคา (t-test) ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย S.D. t 
กอนเรียน 20 46 10.00 3.21 

2.27* 
หลังเรียน 20 46 11.41 3.28 
จากตารางท่ี 2 พบวาการทดสอบกอนเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 10.00 คะแนน และการ

ทดสอบหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 11.41 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน

และหลังเรียนพบวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.4 ผลการหาคาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอแอพพลิเคชัน 

 จากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนผลท่ีมีตอแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ

บนระบบแอนดรอยดดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร ปรากฏวา

ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิจัย 

  ในการวิจัยครั้งนี้ไดพัฒนาแอพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือเรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอรข้ึน โดย

ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคผลปรากฎวามีคุณภาพเหมาะสมอยูในระดับดี

มาก และแอพลิเคชันบนโทรศัพท มือถือเรื่องอุปกรณของคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพเทากับ 

84.84/57.07 ซ่ึงนอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวคือ 80/80 เนื่องจากเวลาในการเรียนจํากัด 

นักเรียนตองไปเรียนวิชาอ่ืนตอ ทําใหนักเรียนรีบทําแบบทดสอบจึงทําใหผลคะแนนออกมานอยกวาเกณฑ 

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแอพพลิเคชันสูงกวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูปแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

จากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแอพพลิเคชัน อยู

ในระดับมาก 

5.2 ขอเสนอแนะ 

  เนื่องจากเวลาในการนําแอพพลิชันไปใชนั้นมีจํากัดจึงทําใหคะแนนของประสิทธิภาพของบทเรียน

ต่ํากวาเกณฑ ผูวิจัยจึงควรบริหารเวลาในการทําแบบทดสอบและการใชสื่อใหกระชับมากกวานี้ หรือ เพ่ิม

เวลาในการทําแบบทดสอบเพ่ือใหนักเรียนไดทําขอสอบอยางไมเรงรีบและไดคะแนนตรงตามความรูของ

นักเรียน 
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การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road 
The Creative and Development of 3D Computer Game: Off Road Game 

กัมปนาท  คูศิริรัตน์1   ชญานนท์ อ านาจมงคล2  

1 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0964515936 e-mail: ajdankampanat@gmail.com 
2 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off 
Road 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road  3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องเกม Off Road  กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาแอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30  คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง  เครื่องมือ
ที่ใช้ คือ เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road   แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบ
มี โครงสร้าง   แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้ อหา  
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองประสิทธิภาพที่
ประเมินความเหมาะสมและการน าไปใช้ของสื่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ    การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  

Abstract 

 The purposes of this research as follows: 1) to Creative and development 3D 
Computer Game: “Off Road Game” ; 2) to ensure effective 3D Computer Game: “ Off 
Road Game”; and 3)  to satisfaction with effective 3D Computer Game :  “ Off Road 
Game” . The samples of the research were selected from 30 undergraduate students 
majoring in Animation and Multimedia, Faculty of Science and Technology.  The 
samples are selected by purposive sampling.  The research tools include the 3D 
Computer Game: “Off Road Game”, the Structured Interview from expert opinions, the 
questionnaire of experts on the animation media designer, the questionnaire of 
specialists, the satisfaction evaluations.  The statistics used in the data analysis are 
mean and standard deviation.  
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 The results were as follows 
1. The specialists guaranteed the suitability performance and adoption at a 

high level. 
2. The attitudes of undergraduate students were at a high level. 

Keyword: 3D computer game, Creative and development 3D Computer Game 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเรา เป็นลักษณะของกิจกรรม
ของมนุษย์เพื่อประโยชน์ด้านความสนุกสนานบันเทิง ด้านการฝึกทักษะ ด้านการเรียนรู้ หรือบางครั้งอาจ
ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เกมคอมพิวเตอร์เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีการน าเอาภาพ เสียง เรื่องราว มี
กฎ กติกา ท าให้ผู้เล่นเกิดความกระตือรือร้น มีการปฎิสัมพันธ์ของผู้เล่นกับคอมพิวเตอร์  ท าให้เกิดการ
แข่งขัน ท้าทาย สนุกสนาน (เพลนสกี้,2001) ภาพและเสียงที่มีความสมจริงท าให้เกมคอมพิวเตอร์เป็นที่
นิยมแพร่หลาย  สามารถน าเสนอสาระและความบันเทิงควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน สามารถพัฒนาทั้งด้าน
รูปแบบและเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง จ าลองสถานการณ์จริงที่ผู้เล่นสามารถบังคับโดยใช้ปุ่มกดโต้ตอบกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้การควบคุมจากเง่ือนไขของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่
ชัดเจน การเล่นเกมเป็นการมุ่งใช้ความสามารถในการแสดงความเนื้อกว่าในการแข่งขันภายใต้เง่ือนไข  
 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) ร่วมกับสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เผยผลการส ารวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย
ประจ าปี 2557 ประกอบด้วยแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งเป็นสาขาที่ซิป้าสนับสนุน และติดตามการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการส ารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปี 2557 พบว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต์ไทยมีมูลค่าตลาดรวมในแต่ละสาขา ดังนี้ แอนิเมชั่นมีมูลค่า 3,503 ล้านบาท หรืออัตราการเติบโต
ติดลบร้อยละ 8.1 ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่า 7,835 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.7 โดยแอ
นิเมชั่นและเกมเป็นสาขาที่มีการบริโภคคอนเทนต์จากต่างประเทศเกินกว่าครึ่งของมูลค่าการบริโภค
โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกม  ในปี 2559 คาดว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นจะเติบโตร้อยละ 
10 ในขณะที่อุตสาหกรรมเกมจะเติบโตร้อยละ 26 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมประเภทเกม มีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 
มิติ เรื่อง เกม Off Road  เพื่อให้เกิดความสนุก ท้าทาย และได้รับแง่คิดจากเนื้อหาของเกมคอมพิวเตอร์
ที่น าเสนอในขณะที่เล่น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องเกม Off Road 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องเกม Off Road 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องเกม Off Road 
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วิธีการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ทุกชั้น
ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 240  คน   กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30  
คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จ านวน  
5 คน  ส าหรับพิจารณาความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road ที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้น  
2. เครื่องมือที่ใช ้
            เครื่องมือที่ใช้ในประกอบด้วย  (1)  เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road (2) แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง   เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มคี่าเฉลี่ย 0.83  (3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา  ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.87  (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 
เรื่อง เกม Off Road ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.87   (5) แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road  เป็นลักษณะข้อค าถามแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ย 0.70 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย   

การศึกษาวิจัยการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road ผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการในการด าเนินการวิจัยดังตอ่ไปน้ี   

1. ขั้นการศึกษาข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิด หลักการ  ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3  คน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 
มิติ เรื่อง เกม Off Road   

  2. ขั้นการออกแบบและการพัฒนามีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับการ

ออกแบบโดยเริ่มจากท าการวางเค้าโครงเรื่องและจัดล าดับของเนื้อเรื่อง  เขียนผังงาน (Flowchart)   
จากนั้นน ามาออกแบบตัวละครหลัก ออกแบบฉาก และเขียนบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ให้เป็นไป
ตามเนื้อเรื่องจนครบถ้วน  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชั่น จ านวน 3 คน   ด้วยแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา   
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                                     ภาพที่ 1 แสดงภาพและลักษณะตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                                      ภาพที่ 2  แสดงตัวอย่างฉากประจ าดา่น 
      2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)  เป็นขั้นตอนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ 
จากบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ที่เตรียมไว้  แล้วพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Unity 
V.5.3   ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้คือ วางระบบการท างานของโปรแกรม ก าหนดฟังก์ชั่นของ
เกมคอมพิวเตอร ์ได้แก่ฟังก์ชั่นการใช้แป้นพิมพ์ควบคุมตัวละคร และเขียนโปรแกรมตามแผนงานที่วางไว้  
ก าหนดเสียงประกอบ เสียงดนตรี และแก้ไขการเคลื่อนไหว เสียง ให้สมจริง 
      2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วจึงน าทดสอบ
เงื่อนไขของโปรแกรม หาข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นตามเงื่อนไข ปรับปรุงแก้ไขตัวละคร ฉาก ตรวจสอบการ
เรียงล าดับเรื่องตามบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และจัดท าเป็นไฟล์เอ็กซีคิว 
 3. ขั้นการทดสอบประสิทธิภาพน าเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road ไปทดสอบ
คุณภาพโดยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของเกม
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คอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญและน าไป
ปรับปรุงแก้ไข เมื่อปรับปรุงแล้วน าเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road ที่ปรับปรุงแก้ไขไป
รับรองประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง Off Road 

    4. ขั้นน าไปใช้ น าเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road    น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30  คน  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road 
และสรุปผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยหลักทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ผลการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road  เป็นเรื่องเล่าถึงสมบัติที่อยู่
บนเทือกเขาที่ไม่เคยมีใครพิชิตได้ จึงเป็นการท้าทายนักแข่งรถ Off Road ที่ต้องขับรถปีนป่ายเขาที่สูง
ชันและมีอุปสรรคตลอดเส้นทางเพื่อไปพิชิตสมบัติที่อยู่บนยอดเข้า โดยการเลือกผู้เล่นต้องเลือกรถหนึ่ง
คันจากสามคัน ที่มีสมรรถนะแตกต่างกัน ควบคุมด้วยแป้นคีย์บอร์ดในการผ่านอุปสรรคในด้านที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามความยากง่ายของด่าน ประกอบไปด้วยด่านที่หนึ่งลักษณะของฉากเรียบง่าย เป็น
ภูเขาในยามที่อากาศปลอดโปร่งมีอุปสรรคประกอบไปด้วย ก้อนหิน กิ่ งไม้ ทางลาดชัน หุบเหว ด่านที่
สองลักษณะของฉากในเวลากลางคืนเป็นภูเขาในยามค่ าคืนมีอุปสรรคประกอบไปด้วย อุปโมงหิน หินที่
ตกลงมา ทางลาดชัน หุบเหวที่มองเห็นไม่ชัด ด่านที่สามลักษณะของฉากเป็นภูเขาหิมะที่เต็มไปหิมะปก
คุมและเต็มมีอุปสรรคประกอบไปด้วย อุปโมงหินน้ าแข็งแหลมที่จะหล่นเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนจากรถ 
ทางลาดชันที่ลื่น และหุบเหวน้ าแข็ง ผู้เล่นต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้เพื่อไปถึงยอดเขาแล้วจะเจอสมบัติที่
ซ่อนไว้ ดังภาพที่  3 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3  แสดงตัวอย่างเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
คน เพื่อรับรองประสิทธิภาพที่ประเมินความเหมาะสม ของเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road 
สรุปได้ตามตารางที่ 1.1 
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ตารางที่1.1 แสดงผลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒใินการประเมินความเหมาะสม (n=3) 

3. ผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Roadของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน สรุปได้ตามตารางที่ 1.2  
ตาราง 1.2 แสดงผลความพึงพอใจของเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road (n=30) 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ความน่าสนใจและเนื้อเรื่องของเกม 
ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูดใจ 

4.17 
4.27 

0.79 
0.94 

มาก 
มาก 

ฉากแต่ละด่านมีความเหมาะสม 
กราฟฟิกของเกมมีความเหมาะสม 
สีสันและแสงมีความเหมาะสม 
ระบบเสียงมีความเหมาะสม 
ตัวอักษรมีความเหมาะสม 
ระยะเวลาในการเล่นเกมแต่ละด่าน 
เกมง่ายต่อการใช้งาน 

4.23 
4.23 
4.17 
4.10 
4.13 
4.27 
4.33 

0.68 
0.90 
0.99 
0.76 
0.78 
0.69 
0.80 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เกมมีความสนุก  ท้าทาย 4.33 0.96 มาก 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.23 0.83 มาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road เป็นเรื่องเล่าถึง
สมบัติที่อยู่บนเทือกเขาที่ไม่เคยมีใครพิชิตได้ จึงเป็นการท้าทายนักแข่งรถ Off Road ที่ต้องขับรถปีน
ป่ายเขาที่สูงชันและมีอุปสรรคตลอดเส้นทางเพื่อไปพิชิตสมบัติที่อยูบนยอดเข้า โดยมีการค้นคว้าจาก
ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านเกมคอมพิวเตอร์  การด าเนินเรื่อง
ของเกมคอมพิวเตอร์3 มิติ เรื่อง Off Road  รูปแบบการเล่นมีลักษณะของการปฎิสัมพันธ์กับผู้เล่น
สอดคล้องกับ เพรสกี้ (Prensky.2001) กล่าวว่าเกมคอมพิวเตอร์มีลักษณะการคิดที่เป็นแบบแผน มี
เป้าหมาย ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้กับผู้เล่น ท าให้ผู้เล่นมีการปฎิสัมพันธ์  นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์ยังมี

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
ด้านลักษณะของเกมคอมพิวเตอร ์ 4.33 0.58 มาก 
ด้านองค์ประกอบของเกมคอมพิวเตอร์ 4.33 0.58 มาก 
ด้านการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 4.67 0.00 มากที่สุด 
ด้านมัลติมีเดียของเกมคอมพิวเตอร ์ 4.00 0.58 มาก 
ด้านปฎิสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร ์ 4.67 0.58 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 
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ความสนุก ท้าทายอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป จูงใจผู้เล่นให้เข้าใจเนื้อหาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมลี าดบัโดยเหมาะสมกับภาพ เสียงดนตรีประกอบและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเล่น  

2. ผลการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองคุณภาพประสิทธิภาพที่ประเมินความ
เหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road มีค่าเฉลี่ยประเมินด้านความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก (4.40+
−

 0.51)  เนื่องจากด าเนินการวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
จากผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road มีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะของ
เกมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม องค์ประกอบเกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
เหมาะสม มัลติมีเดียของเกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม และการมีปฎิสัมพันธ์กับเกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม 
โดยมีความท้าทาย เร้าความสนใจผู้เล่น กระตุ้นให้เกิดการแข่งชัน สอดคล้องกับ เกลวอส,มาร์ติน และ
โกมส์ (Galvoa,Matins and Goms .2000) ที่กล่าวว่าเกมต้องมีการแข่งชันท าให้ผู้เล่นมาส่วนร่วมโดย
ด าเนินกิจกรรมไปตามกฎของเกมและสิ่งแวดล้อมภายในเกม  จึงท าให้ผู้เล่นมีปฎิสัมพันธ์กับเกม  
สอดคล้องกับทฤษฏีของธอร์นไดค์ (Thorndike:1977) ได้กล่าวว่า การรับรู้ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้อง
สร้างสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่เหมาะสมกัน ดังนั้นเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม 
Off Road ที่พัฒนาเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความน่าสนใจของผู้ชม ด้วยตัวละครที่ผู้เล่นสามารถควบคุมได้ 
ฉากที่มีความสวยงามและเหมาะสม เสียงดนตรีที่สร้างบรรยากาศร่วม รวมทั้งเนื้อเรื่องที่ ด าเนิน
ตามล าดับความส าคัญ  จึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง Off Road มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการ
น าไปใช้ต่อไป  

3.  ผลความพึงพอใจของเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.23 S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเกมมีความสนุก ท้าทาย อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 4.33  S.D. = 0.96)  และเกมง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.33 S.D. = 0.80) ตามล าดับ รองลงมาเป็นตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูดใจอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.27  S.D.= 0.94)   และระยะเวลาในการเล่มเกมแต่ละด่าน อยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.27  S.D.= 0.69)  รองลงมาเป็นฉากแต่ละด่านมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23  S.D.= 
0.68) และกราฟิกของเกมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก   (�̅� = 4.23 S.D.= 0.90 )  เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง เกม Off Road เน้นไปที่ลักษณะของเกมที่มีความ
สนุก ท้าทาย ง่ายต่อการใช้งานของผู้เล่น ท าให้ผู้เล่นมีความพึงพอใจ  เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาการ
ออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  และผ่านการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
นอกจากนี้มีรูปแบบการน าเสนอที่ง่ายต่อการใช้งาน ตัวละครมีลักษณะในเชิงการ์ตูนท าให้ดูผ่อนคลาย 
การใช้สีสันให้ความรู้สึกผ่อนคลายจึงเป็นสิ่งกระตุ้นอารมณ์ผู้ชม  สอดคล้องกับมาโลน (Malone.1981) 
ที่กล่าวว่าองค์ประกอบเกมที่ท าให้รับความนิยมอย่างมากคือความท้าทาย  จินตนาการเพ้อฝันและความ
อยากรู้อยากเห็น จึงเป็นการจูงใจผู้เล่นต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่อง Off Road  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรเตรียมเนื้อเรื่องของเกมให้ชัดเจนและตอบสนองความสนใจของผู้เล่น 
2. ควรเตรียมอุปกรณ์แสดงภาพและเสียงที่มีความคมชัดสูง จะท าให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
1. ควรพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ให้ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
2. ควรพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ VR  
3. ควรศึกษาปัจจัยพฤติกรรมของผู้ เล่นเพื่อน าผลที่ ได้ ไปออกแบบในการพัฒนาเกม

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู ้
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ระบบแนะน ำอำหำร ส ำหรับผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โดยใช้ออนโทโลยี 
Ontology-based recommender system for hypertension Patient. 

ภานุพงศ์ ดีแก้ว1  วาทินี นุ้ยเพียร2 
PANUPONG DEEKAEW1  VATINEE NUIPIAN2 

1,2ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ E-mail : alabrictyn@gmail.com, vtn@kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การรักษาโรคนอกจากการ
รับประทานยาแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยเฉพาะการบริโภค
อาหาร ที่ต้องได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ แต่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่รวมถึง
ผู้ป่วยที่สูงอายุ ไม่สามารถจดจ าค าแนะน าได้ทั้งหมด จึงมีการพัฒนาระบบแนะน าอาหาร ส าหรับผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูง สามารถค้นหา
และเลือกรับประทานอาหารที่ได้รับค าแนะน าจากระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีการ
ออกแบบออนโทโลยี (Ontology) ตามการอ้างอิงด้านโภชนาการและโรคความดันโลหิตสูง และน ากลไก
การอนุมานผ่านกฎ (Rule-based Inference) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับออนโทโลยีที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบ 
OWL และจากการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบสามารถให้ค าแนะน าได้ใน
ระดับดี มีค่าความแม่นย า (Precision) 72.5% และมีค่าความระลึก (Recall) 70% ในอนาคตจะมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยแก้ไขข้อจ ากัดของฐานกฎ และปรับปรุงการท างานของระบบให้
ครอบคลุมในด้านการน าไปใช้งานกับผู้ป่วย 
ค ำส ำคัญ : ระบบแนะน า, ออนโทโลยี, โรคความดันโลหิตสูง, OWL 

Abstract 

 Currently, hypertension patients have steadily increased every year.  Aside from 
taking medicine, another important factor is stage of behavioral change, especially food 
consumption. Must be recommend by medical staff. However, hypertension patients, 
as well as elderly patient cannot remember.  Therefore, have the development of 
ontology-based recommender system for hypertension Patient.  Aims to hypertension 
patients or who want to reduce risk of high blood pressure, can choose food to 
recommend the correct Nutrition by the system.  The principles are designed by 
ontology according to hypertension and Nutrition reference books. Using the inference 
engines apply with ontologies. Performance evaluations by experts have precision 
72.5%  and Recall 70% . In future there will be improve limitation of rule-based and 
improve function for apply to patient. 
Keywords: Recommender System, Ontology, Hypertension, OWL 
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1. บทน ำ 
 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ทั่วโลกให้ความส าคัญในปัจจุบัน เนื่องจากจ านวน
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคม ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ หากไม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ ได้แก่ 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ท าให้เกิด อัมพฤกษ์ อัมพาต และจาก
รายงานประจ าปี 2558 ของส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และประชากรที่มีอายุมากขึ้นจะมีความชุกของโรคที่สูงขึ้นตามล าดับ 
(กมลทิพย์, 2559) ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงคือผู้ที่มีค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic) มากกว่า 140 
มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และค่าความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic) มากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท (U.S. 
Department of Health [HHS], 2004) สิ่งส าคัญที่มีผลในการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิต
สูงได้มาก คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย, 2558) โดยทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์จะมีส่วนในการให้ค าแนะน าวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม แต่เนื่องจากผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่รวมถึงผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็น
ผู้สูงอายุ ไม่สามารถจดจ าค าแนะน าที่มากเกินไป และผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงในบางส่วนที่ไม่ได้รักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาลบาล ถึงแม้บุคลากรทางการแพทย์จะมีการลงพื้นที่คัดกรองติดตามและเยี่ยมผู้ป่วย ก็
ยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การจัดการภาวะความดันโลหิตสูงด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และยัง
ส่งผลให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งของครอบครัวและ
ประเทศได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย (ใยวรรณ ธนะมัย และคณะ, 2555) 
 ดังนั้นนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค าแนะน าของบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบแนะน าอาหาร ส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ออนโทโลยี เพื่อที่
ผู้ป่วยจะสามารถเลือกรับประทานอาหารตามค าแนะน าที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการได้ 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 เพื่อพัฒนาระบบแนะน าอาหาร ส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ออนโทโลยี  และเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น 

3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การพัฒนาระบบแนะน าอาหาร ส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ออนโทโลยี มีขั้นตอน
ด าเนินการวิจัยดังนี ้

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3.1 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล 
 ท าการรวบรวมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด เพื่อจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูล 
จากนั้นท าการศึกษาวิธีการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงเพื่อเป็นเง่ือนไขส าหรับการสร้างฐานกฎ 
3.2 ฐานข้อมูล 

 
ภำพที่ 2 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูลประกอบไปด้วยตารางหลักคือ menu และ patient โดยตาราง menu ส าหรับเก็บ
ข้อมูลอาหารทั้งหมด มี Attribute ที่ประกอบไปด้วยชื่ออาหาร การประกอบอาหาร แร่ธาตุและ
สารอาหาร เช่น โซเดียม ไขมัน แคลเซียม ใยอาหาร แมกนีเซียม โพแทสเซียม เป็นต้น โดยมีจ านวน
ข้อมูลรายการอาหารทั้งสิ้น 132 รายการ ต่อมาคือตาราง Patient ส าหรับเก็บข้อมูลผู้ป่วย มี Attribute 
ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลผู้ป่วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง BMI และสถานะโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
ในส่วนตารางอื่นจะมีความส าคัญรองลงมา โดยเน้นใช้ส าหรับเชื่อมความสัมพันธ์เพื่ออ้างอิงไปยังตาราง
ห ลั ก  โด ย เน้ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก า รอ อ ก แ บ บ อ อ น โท โล ยี  เช่ น ต า ร า ง 
menu_nutrition_level จะเก็บค่าตัวเลขของระดับโภชนาการที่อ้างถึงของตาราง nutrient_level 
และตาราง menu_nutrition_level จะใช้คีย์หลักจากตาราง menu ในการอ้างถึงข้อมูลระดับ
โภชนาการของอาหารแต่ละชนิด เป็นต้น 
3.3 ออนโทโลยี 
 การออกแบบคลาสอาหารประกอบไปด้วย คลาสหลักคือ คลาส menu_type (ประเภทของ
อาหาร) คลาส process_type (วิธีการประกอบอาหาร) คลาส food_menu (รายการอาหาร) และ
คลาส nutrient_ level (ระดับแร่ธาตุและสารอาหาร) โดยคลาส nutrient_level จะแบ่งคลาสย่อย 
(Subclass) ออกเป็นระดับแร่ธาตุและสารอาหารที่มีผลเกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง 
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ภำพที่ 3 ตัวอย่างคลาส nutrient_level 

 คลาส patient (ผู้ป่วย) เป็นคลาสที่แสดงถึงแนวคิดในรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย โดยมี 
age, weight, height และ BMI ที่แสดงความสัมพันธ์แบบ attribute-of (a/o) คือมีค่าเป็นชนิดของ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นตัวเลข , ตัวอักษร เป็นต้น ส่วน health status, gender และ food 
recommended จะแสดงความสัมพันธ์แบบ part-of (p/o) นั่นคือมีค่าที่อ้างอิงความสัมพันธ์ไปยัง
คลาสอื่นๆ เช่นในส่วน Part-of ของ gender จะอ้างอิงไปยังคลาส gender ที่ประกอบไปด้วยคลาส 
male และ female เป็นต้น 

 
ภำพที่ 4 ตัวอย่างคลาส patient 

 จากนั้นท าการแปลงฐานความรู้ออนโทโลยี ให้อยู่ในรูปแบบของภาษา OWL ที่ถูกพัฒนาเป็นส่วน
ขยายต่อจากภาษา RDF และมีโครงสร้างภาษาแบบ XML 

 

ภำพที่ 5 การแปลงฐานความรู้ออนโทโลยี ให้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL 
 การพัฒนาระบบ ได้จ าลอง Web Server ผ่าน Apache Tomcat โดยจัดการการเชื่อมโยงออน
โทโลยีกับฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน จากนั้นท าการแปลงโครงสร้างข้อมูล เริ่มจากก าหนดความสัมพันธ์
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ระหว่างคลาสกับตาราง น าคลาสที่สร้างขึ้นจากออนโทโลยีมาก าหนดความสัมพันธ์ในส่วนของเอนทิตี้ 
(Entity) และคีย์หลัก (Primary key) ให้ตรงกับฐานข้อมูล 
3.4 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
 มีการน า OAM Framework (ห้องปฏิบัติการวิจัย [LST], 2559) มาใช้ในการก าหนดความสัมพันธ์
ให้กับคุณสมบัติของคลาสในออนโทโลยีที่สร้างขึ้น โดยแบ่งการก าหนดคุณสมบัติของคลาสออกเป็น 2 
ประเภทคือ Datatype Property จะก าหนดให้กับคุณสมบัติในคลาสที่มีความสัมพันธ์แบบ Attribute-
of และ Object Property จะก าหนดให้กับคุณสมบัติในคลาสที่มีความสัมพันธ์แบบ Part-of จากนั้นท า
การจับคู่ค าศัพท์ (Vocabulary Mapping) โดยจับคู่ข้อมูลจากฐานข้อมูลกับคลาสของออนโทโลยีที่พ้อง
ความหมายกัน (Synonym) จากภาพที่ 6 เป็นการก าหนดความสัมพันธ์แบบกลุ่มของคุณสมบัติ has 
magnesium ที่อยู่ในคลาส food menu, คลาส nutrient level และคลาส menu nutrient level 
(คลาสที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง food menu และ nutrient level) โดยท าการเชื่อมความสัมพันธ์ใน
แบบ Object Property และจากภาพที่ 7 เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน จากตัวอย่างมีการส่งค าค้น patient 
HAS patient_status  IS A prevent_hypertension คือผู้ป่วยที่มีสถานะความดันโลหิตสูงในระดับ
ปกติ ที่ต้องการให้ระบบแนะน าอาหารส าหรับป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยระบบจะแนะน าจาก
ข้อมูลของผู้ป่วยที่มีในฐานข้อมูล 

 

ภำพที่ 6 ส่วนตั้งค่าก าหนดความสัมพันธ์ใหก้ับคุณสมบัติของคลาส 
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ภำพที่ 7 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบ 

 การก าหนดฐานกฎ อยู่ในรูปแบบ IF-THEN Rule การสร้างกฎสามารถท าผ่านโปรแกรมจัดการไฟล์
ตารางค านวณ (Spreadsheet) จากนั้นท าการน าเข้าไฟล์ตารางค านวณแล้วเชื่อมโยงกฎกับออนโทโลยีที่
สร้างขึ้น 
ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างฐานกฎ 

IF THEN 

สถานะ ความดันโลหิตปกติ แนะน าอาหาร  ไขมันต่ า AND ใยอาหารปานกลาง AND 
โซเดียมต่ า AND โปรตีนสูง 

สถานะ ความดันโลหิตสูงระดับ 1 แนะน าอาหาร  ไขมันต่ า AND ใยอาหารสูง AND โซเดียมต่ า 
AND โพแทสเซียมสูง AND แมกนีเซียมสูง 

3.5 การค้นคืนข้อมูลและประเมินผล 
 การประเมินผลระบบโดยวัดค่าความแม่นย า (Precision) โดยแสดงจ านวนข้อมูลที่ถูกต้องที่ระบบ
และผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ตรงกันจากจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ระบบประเมินว่าถูกต้องตามสมการที่ (1) 
และค่าความระลึก (Recall) โดยแสดงอัตราส่วนข้อมูลที่ถูกต้องที่ระบบและผู้เชี่ยวชาญประเมินได้
ตรงกันจากจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าถูกต้องดังสมการที่ (2) ตามล าดับ (อุไร, 2551) 

Precision=
|Rel Retrieved| 

|Retrieved|
     (1) 

|Rel Retrieved|  คือจ านวนข้อมูลที่ถูกต้อง ที่ระบบและผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ตรงกัน 
|Retrieved|  คือจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ระบบประเมินว่าถูกต้อง 

Recall=
|Rel Retrieved| 

|Rel in Collection|
      (2) 

|Rel in Collection|  คือจ านวนข้อมูลทั้งหมดทีผู่้เชี่ยวชาญประเมินว่าถูกต้อง 
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 ท าการค้นคืนโดยน าผลการประเมินที่เหมาะสมจากระบบและจากผลสรุปของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน เพื่อวัดประสิทธิภาพระบบ โดยหาค่าความแม่นย าและค่าความระลึก ท าการเลือกรายการอาหาร 
30 ชนิดที่เหมาะสมกับระดับความดันโลหิตในระยะต่างๆ การค้นคืนจากระบบท าโดยการค้นคืนจาก
ผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตแตกต่างกัน จากนั้นระบบจะแนะน าอาหารที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วย 
ตัวอย่างเช่นท าการค้นคืนผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตรุนแรงในระดับ 2 ระบบจะแนะน าสลัดผักและนมถั่ว
เหลืองรสจืดเป็นต้น  
 จากตาราง ในการสรุปการประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญคือผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ใน 3 
คนที่ประเมินตรงกันว่ารายการค าค้นที่ส่งไปในระบบได้ให้ค าแนะน าออกมาได้ถูกต้อง ก าหนดให้ P (%) 
แทนค่าร้อยละของ Precision และ R (%) แทนค่าร้อยละของ Recall 
ตำรำงที่ 2 ผลลัพธ์การค้นคืนจากระบบ 

รำยกำรค ำค้น 

จ ำนวน
อำหำรที่

ระบบแนะน ำ
ออกมำได ้

สรุปกำร
ประเมนิควำม
ถูกต้องจำก
ผู้เชีย่วชำญ 

จ ำนวนอำหำรที่
ผู้เชีย่วชำญและ
ระบบประเมิน

ตรงกัน 

P 
(%) 

R 
(%) 

อาหารที่เหมาะสมกับผู้ทีม่ีความ
ดันโลหิตในระดับปกติ 

5 2 2 40 100 

อาหารที่เหมาะสมกับผู้ทีม่ีความ
เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

11 11 11 100 100 

อาหารที่เหมาะสมกับผู้ทีม่ีความ
ดันโลหิตสูงในระดับ 1 

4 5 2 50 40 

อาหารที่เหมาะสมกับผู้ทีม่ีความ
ดันโลหิตสูงในระดับ 2 

2 5 2 100 40 

เฉลี่ย 72.5 70 
 
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 การทดสอบระบบจากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 3 ท่าน โดยท าการคิวรี่จาก
ระบบแล้วสุ่มรายการอาหารจ านวน 30 รายการ พบว่ามีจ านวนข้อมูลที่ถูกต้อง ที่ระบบและผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินได้ตรงกันจ านวน 18 รายการ จ านวนข้อมูลที่ระบบประเมินว่าถูกต้อง 22 รายการ และจ านวน
ข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าถูกต้อง 23 รายการ จึงสรุปได้ว่าผลการประเมินระบบมีค่าความแม่นย า 
(Precision) เฉลี่ย 72.5% และมีค่าความระลึก (Recall) เฉลี่ย 70% 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
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 ข้อจ ากัดของระบบในด้านฐานข้อมูล ในส่วนของแร่ธาตุอาหารบางชนิดยังขาดความครบถ้วน เช่น
ข้อมูลบางแหล่งไม่มีแมกนีเซียม บางแหล่งไม่มีไฟเบอร์ และด้วยข้อจ ากัดของ OAM Framework ที่
สามารถสร้างกฎให้ระบบได้เพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากสร้างกฎที่ใช้ส าหรับแนะน า
อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแล้ว จะไม่สามารถเพิ่มกฎในการแบ่งระดับแร่ธาตุและ
สารอาหารได้ เป็นต้น ในอนาคตระบบสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นระบบแนะน าโภชนาการส าหรับผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ RDF API for PHP (RAP) เป็น Application programming interface 
(API) ในการพัฒนาระบบ และใช ้Semantic web rule language (SWRL) ในการสร้างฐานกฎ 

5. กิตติกรรมประกำศ 
 ขอบคุณ คุณสุรเชษฐ์ เภลัย จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ คุณปิยวรรณ อินต๊ะ
ปัญญา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และคุณภัคฐิชา ไชยอินถา จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ และขอบคุณคณะนักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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สําหรับหองเรียนวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 2) ศึกษาความ

เปนไปไดของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดยมีรูปแบบการวิจัยเปนหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลัง 
(One-group pretest-posttest design) เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน แบบประเมินสื่อการเรียนรูบนเครือขายอินเตอรเน็ต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/12 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรคจํานวน 40 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random 
sampling)  ใชเวลา 5 สัปดาห สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติ One Sample t-test ผลการวิจัยพบวา  

1. แนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม 
(ครูสรางหรือนําวีดีโอสําหรับการเรียนรู ไปไวในGoogle Sites โดยนักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหามากอน
เขาหองเรียน) ข้ันท่ี 2 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู(ครูเตรียมคําถามนําใหนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพ่ือนในหองเรียน ตรวจสอบการเรียนรู พรอมท้ังตอบปญหาขอสงสัยตางๆ) ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติ
กิจกรรม(ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกประยุกตใชความรูในหองเรียน) และข้ันท่ี 4 ข้ันขยาย
ความรู (ครูมอบหมายงานใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม และแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเรียนรูผานเครือขายออนไลน
นอกหองเรียน)   
 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01   
คําสําคัญ: การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน, Google Sites  
 

Abstract 
 

This study explores two objectives: 1) the development of Flipped Learning 
Approach, and 2) the feasibility of the Flipped Learning Approach. The study was 
conducted in 5 weeks. The One-group pretest-posttest research design was adopted 

mailto:santipong_swu@hotmail.com1
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for this study. Research instruments include Flipped Learning Lesson Plans, Online 
Learning Materials Evaluation Form, and Science Achievement Test. The participants 
were 40 second-graders from room 12 at Hatyairatprachasun School. The selection of 
these participants was based on a cluster random sampling method. Data analysis 
involves means, standard deviations, and One Sample t-test. Research findings 
indicated that: 

1. The Flipped Learning Approach which comprises 4 stages: 1) Preparation – 
Teacher creates/uploads lessons onto Google Sites for students to review before class; 
2) Discussion – Teacher prepares guiding questions for class discussion, evaluates 
learning, and clarifies possible misunderstandings; 3) Activity – Teacher prepares an 
activity which allows students to practice skills and knowledge; and 4) Extension – 
Teacher assigns an extension activity which requires students to exchange opinions 
through on-line media outside of the classroom.   

2. After the deployment of teaching that the flipped learning approach, 
students demonstrated learning achievement higher than criterion 50% at statistical 
significance of .01. 
Keywords: Flipped Classroom Learning, Google Site 
 
บทนํา 
  การเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบัน ไมใชแครู ทองสอบ ตอบลืม แตตองทําความเขาใจในศาสตร
อ่ืนๆได โดยนักเรียนจะตองมีความสามารถในการสื่อสารมากข้ึน ไมวาจะเปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาคอมพิวเตอร หรือแมแตภาษาวิทยาศาสตร ดังนั้นครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุม การคิด การสื่อสารและการสะทอนผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย (ประสาท 
เนืองเฉลิม. 2557: 6) สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 6) ท่ีไดกําหนดสมรรถนะสําคัญท่ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มี 5 ประการ คือ 1.ความสามารถในการสื่อสาร 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามารถ
ในการแกปญหา 4.ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ5.ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

เบิรกแมน และแซม (Bergmann; & Sams. 2012: 3) พบวา นักเรียนแตละคนมีเวลาในการ
เขาเรียนไมเทากัน ทําใหนักเรียนท่ีไมมีเวลาเรียน หรือขาดเรียนดวยเหตุผลตางๆ เรียนรูไมทันคนอ่ืน
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับ ธนวรรณ อุยนอง, ภาวินา ดิษฐแกว และสิทธิ สุริยันยงค 
(2553:44) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมท่ีสงผลการเรียน 0 ร มส ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
พบวา สาเหตุการติด 0 ร มส ของนักเรียน คือ 1.นักเรียนไมสามารถสงชิ้นงานไดตามกําหนดเวลา 2. 
นักเรียนไมเขาใจเนื้อหาท่ีครูอธิบายในหองเรียน 3. นักเรียนไมไดเขาเรียนดวยเหตุผลตางๆ 

ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธิ์นาค (มปป :109-110) ไดกลาววา ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานการศึกษา ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังการเขียน การอาน การสรางเนื้อหา การแสวงหาและการนําเสนอความรู
ในรูปแบบดิจิตอล ซ่ึง Google App For Education เปนหนึ่งของนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเพ่ิม
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการจัดการเรียนรู มีแอปพลิเคชั่น ใหเลือกใชไดหลากหลาย 
เชน Google Sites เปนพ้ืนท่ีสามารถแบงปนขอมูลตางๆ สรางเปนเว็บไซตสําหรับการเรียนรูไดอยาง
งายดาย เปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดการเรียนรูไดเปนอยางดี  

จากสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางการเรียนรูในปจจุบัน นําไปสูแนวคิด
การปรับวิธีการจัดการเรียนรูแบบเดิม เปลี่ยนไปเปนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipping 
Classroom) โดยการปรับเปลี่ยนการบรรยายของครูในหองเรียนมาเปนการเรียนรูนอกเวลาเรียนผาน
วิดีโอ ทําใหนักเรียนสามารถ อาน-ฟง-ดู ไดเองท่ีบานหรือเขาถึงแหลงขอมูลท่ีไหน ๆก็ไดตามความ
ตองการของนักเรียนผานสื่อและอุปกรณตางๆ สวนเวลาในหองเรียนสวนใหญจะใชสําหรับการทํา
กิจกรรมตาง ๆ และใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูท่ี โดยครูทําหนาท่ีเปนโคชคอยชี้แนะและให
ความชวยเหลือแกนักเรียน (เจเรมี เอฟ. Jeremy F. 2011; ฉันททิพย  ลีลิตธรรม และมนตชัย เทียน
ทอง. 2556: 124; สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2556: 2) 
 สเปอาร บราดเบอร และอาเหม็ด (Spehar; Brodber; & Ahmed. 2015: Online) ไดกลาว
วา กรอบทฤษฎีของหองเรียนกลับดานมาจากทฤษฏีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy) กับ
การสรางองคความรูโดยอาศัยการปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Constructivism) โดยใหนักเรียนไดฝก
การคิดระดับการจํา การเขาใจ และการประยุกตใชนอกหองเรียน และทํากิจกรรมโตตอบกันเพ่ือฝกการ
คิดระดับการวิเคราะห การประเมินคา การสรางสรรคในหองเรียน  
 ผลวิจัยในตางประเทศพบวา การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ทําใหนักเรียนท่ีไมมี
เวลาเรียน หรือขาดเรียนดวยเหตุผลตางๆ สามารถเรียนรูและติดตามบทเรียนได นักเรียนสวนใหญพึง
พอใจกับการจัดการเรียนรูแบบการใชแนวความคิดแบบหองเรียนกลับดาน (Bergmann; & Sams. 
2012: 3-4) ซ่ึงสอดคลองกับมารโลว (Marlowe. 2012: 19-21) ท่ีพบวา การจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละภาคการศึกษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ นักเรียนสวนใหญมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 3 คะแนนจากภาคการศึกษาท่ีผานมา  
 จากปญหาขางตน จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน จึง
ไดสนใจออกแบบการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงการกระทํากับการคิดวิเคราะหเขาดวยกัน และสงผล
ทําใหนักเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรแลวสนใจพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรเพ่ิม
มากข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานโดยใช Google Sites 
2. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานโดยใช Google Sites 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 ระยะสรางแนวทางการเรียนรู 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานของรูปแบบ
การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
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2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 และ ว 8.1 และศึกษาหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

3. ลงพ้ืนท่ีสังเกตการณการจัดการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โรงเรียน
หาดใหญรัฐประชาสรรค ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ระหวางเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูของครู พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พรอมท้ัง
สัมภาษณครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและครูท่ีปรึกษา แลวนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

4. สรางแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานในวิชาวิทยาศาสตร และนําเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธพรอมท้ังปรับปรุงตามคําแนะนํา  
 
ระยะท่ี 2 ระยะศึกษาความเปนไปไดของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 

1. สรางแผนการเรียนรูเรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต จํานวน 11 แผน รวมระยะเวลาท้ังหมด 
15 คาบ และสรางสื่อการเรียนรูออนไลนผาน Google sites แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธพรอมท้ังปรับปรุงตามคําแนะนํา 

2. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรแบบคูขนานจํานวน 2 ฉบับ ฉบับ
ละ 30 ขอ เพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม จํานวน 5 ดาน คือ การจํา, การ
เขาใจ, การประยุกตใช, การวิเคราะห, การประเมินคา  

3. นําแผนการเรียนรูและสื่อการเรียนรูออนไลนท่ีแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองในแผนการเรียนรู ซ่ึงมีคา 0.5 ข้ึนไป และ
ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูสําหรับสื่อการเรียนรูออนไลนท้ังดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี ซ่ึงมีความ
คิดเห็นสอดคลองกันในระดับคุณภาพดีมาก พรอมท้ังปรับแกตามคําแนะนํา  

4.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ท้ัง 2 ฉบับ ไปทดสอบหาคุณภาพกับ
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ฉบับละ 100 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐ
ประชาสรรค ซ่ึงจากผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบฉบับ คัดเลือกขอสอบท่ีใชได ซ่ึงมีคาความ
ยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนกมากกวา 0.20 ข้ึนไป พบวา แบบทดสอบฉบับท่ี 1 
มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.71 และคัดเลือกขอท่ีใชไดมา 2 ขอ สวนแบบทดสอบฉบับท่ี 2 มีคา
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.85 และคัดเลือกขอท่ีใชไดมา 28 ขอ  

5. ทดลองใชแผนการเรียนรู ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559 กับกลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/12 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค จํานวน 40 คน โดยวิธีการสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster random sampling) รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 15 คาบ  

6. เม่ือผูวิจัยทดลองใชแผนการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรไปทดสอบกับนักเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนกับเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ50) โดยใชสถิติการทดสอบคาที (One Sample t-
test) ในการทดสอบ 
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ผลการวิจัย 
1) ผลวิจัยระยะท่ี 1 : สรางแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
 1.1.1. ความเปนมาของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีจุดเริ่มตนในป ค.ศ. 2007 โดยครูระดับมัธยมศึกษา
สอนวิชาเคมี 2 คน คือ เบิรกแมน(Jonathan Bergmann) และแซม(Aron Sams) ไดพยายามหา
แนวทางในการชวยนักเรียนซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองขาดเรียนบอยครั้ง จนทําใหเรียนไมทันเพ่ือน (รุง
นภา นุตราวงศ. 2557: 3) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน คือ การเปลี่ยนการบรรยายของครูใน
หองเรียนมาเปนการเรียนรูนอกเวลาเรียนผานวิดีโอ ทําใหนักเรียนสามารถ อาน-ฟง-ดู ไดเองท่ีบานหรือ
เขาถึงแหลงขอมูลท่ีไหน ๆก็ไดตามความตองการของนักเรียนผานสื่อและอุปกรณตางๆ สวนเวลาใน
หองเรียนสวนใหญจะใชสําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ และใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูท่ีบาน 
โดยครูทําหนาท่ีเปนโคชคอยชี้แนะและใหความชวยเหลือแกนักเรียน โดยมีนักเรียนเปนเจาของการ
เรียนรูของตัวเอง  (เจเรมี เอฟ. Jeremy F. 2011; ฉันททิพย  ลีลิตธรรม และมนตชัย เทียนทอง. 2556: 
124; สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2556: 2) ซ่ึง สเปอาร บราดเบอร และอาเหม็ด (Spehar; Brodber; & Ahmed. 
2015: Online) ไดกลาววา กรอบทฤษฎีของหองเรียนกลับดานมีรากฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู
ของบลูมกับการสรางองคความรูโดยอาศัยการปฏิสัมพันธทางสังคม ซ่ึงออกแบบใหนักเรียนฝกการคิด
ระดับการจํา การเขาใจ และการประยุกตใชนอกหองเรียน และทํากิจกรรมโตตอบกันเพ่ือฝกการคิด
ระดับการวิเคราะห การประเมินคา การสรางสรรคในหองเรียน โดยมีการเปรียบเทียบการนําทฤษฎีการ
เรียนรูของบลูมไปใชในการจัดการเรียนรูแบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานดัง
ภาพประกอบ1 
 ภาพประกอบ  1: การเปรียบเทียบการนําทฤษฎีการเรียนรูของบลูมไปใชในการจัดการเรียนรู

แบบดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ 
ดาน ท่ีมา: Beth Wiliams. (2013).  How I flipped my classroom. (Online). 
                     
              การจัดการเรียนรูแบบเดิม                       การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

                                                                                            
 จากภาพประกอบแสดงใหเห็นวา นักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหาท่ีจําเปนนอกหองเรียนมา
กอนเพ่ือนําความรูมาใชทํากิจกรรมแบบโตตอบ(การเรียนรูแบบเผชิญหนา)ในหองเรียน ประกอบกับการ
เชื่อมโยงความรูเดิมกับกิจกรรมผานการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียน โดย
ใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู เนนพัฒนาทักษะการนําไปใชและการสังเคราะหความรู 

สรางสรรค 

ประเมินคา 

วิเคราะห 

ประยุกตใช 

ความเขาใจ 

ความจํา 
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 1.1.2 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 ศูนยการเรียนการสอนและการเรียนรูของมหาวิทยาลัยเทกซัสออสติน (Center for 
teaching and learning university of texas at Austin. N.d.: online) ไดกลาวถึง ข้ันตอนการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน มีดังนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดวิธีการกลับดานหองเรียน 
 ข้ันตอนท่ี 2 ใชเวลาในหองเรียน ดึงดูดความสนใจของนักเรียนดวยการสะทอนผล
ยอนกลับใหนักเรียน 
 ข้ันตอนท่ี 3 อธิบายความสัมพันธระหวางการเรียนรูภายในหองเรียนกับการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 
 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับเนื้อหาตามหลักสูตรใหเหมาะสมสําหรับนักเรียน  
 ข้ันตอนท่ี 5 ขยายการเรียนรูนอกหองเรียน โดยการฝกตามศักยภาพของนักเรียนเปน
รายบุคคล และ การฝกปฏิบัติทํางานรวมกัน  
 วิจารณ  พานิช (2556: 55-62) ไดอธิบายวา ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ
ดาน มีดังตอไป 
 1. ชี้แจงเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดยการอธิบายวิธีเรียนแบบ
หองเรียนกลับดานกอนการจัดการเรียนรู 
 2. สอนวิธีดูและการจัดการวีดีโอ ครูตองแนะนําวิธีท่ีถูกตองแกนักเรียนโดยไมมีสิ่งรบกวน
สมาธิ  
 3. สรางกติกาและขอตกลงรวมกัน เชน ใหนักเรียนแตละคนตั้งคําถามอยางนอย 1 คําถาม 
ตอวีดีโอ 1 ตอน 
 4. วางรูปแบบหองเรียนกลับดาน ตองเปลี่ยนหองเรียนใหกลายเปนหองทํางาน ท่ีมีจุด
สนใจคือการเรียนของตนเอง เรียนโดยการลงมือทํา  
 5.  ใหนักเรียนจัดการเวลาและงานของตนเอง 
 6. สงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือกัน บางครั้งครูจะจัดนักเรียนเปนกลุมเรียนรูเฉพาะเรื่อง 
เชน กลุมนักเรียนท่ียังไมเขาใจเพ่ือชวยกันเรียนรู 7. สรางวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม 
 8. ประเมินผลเพ่ือปรับปรุง ครูจะตองประเมินและหาประเด็นท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ แลว
จัดการเรียนรูเพ่ิมเติม 
 1.1.3. การใชเวลาในหองเรียนของการเรียนแบบหองเรียนกลับดาน 
 การจัดการเรียนรูแบบเดิมครูจะใชเวลาสวนใหญไปกับบรรยายในหองเรียนเพ่ือจัดการ
เรียนรูใหกับนักเรียน ทําใหครูไมคอยมีเวลาสําหรับการตอบขอสงสัยและแกไขปญหาตางๆ แตการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานจะทําใหใชเวลาในหองเรียนของครูเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
เปรียบเทียบการใชเวลาในการจัดการเรียนรูแบบเดิมกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ดัง
ตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบเวลาท่ีใชในหองเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบเดิมกับการ
จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน(Bergman. & Sams. 2012: 15; วิจารณ พานิช.  2556: 27; รุง
นภา นุตราวงศ.  2557: 6)  

อาจจะสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานทําใหครูมีเวลาเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบขอ
สงสัยและแกไขปญหาความไมเขาใจใหกับนักเรียน แลวยังมีเหลือใหนักเรียนไดฝกทักษะการแกปญหา
ตางๆจากกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 
    1.1.4. การสรางแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้ันตอนการจัดการเรียนรู และการใชเวลาในหองเรียน
ของการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ทําใหผูวิจัยไดสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบทบาทของครู
และนักเรียน รวมท้ังขอสังเกตท่ีสําคัญท่ีครูจะตองชี้แจงวิธีการเรียนรูใหนักเรียนกอนการจัดการเรียนรู 
ซ่ึงสามารถสรุปและสังเคราะหข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานได 4 ข้ันตอน
ดังตอไปนี้ (Jeremy F. 2011: unpaged; Bergman. & Sams. 2012: 15;  Spehar; Brodber; & 
Ahmed. 2015: unpage; Center for teaching and learning university of texas at Austin.  
N.d.: unpage; ฉันททิพย  ลีลิตธรรม และมนตชัย เทียนทอง. 2556: 124; วิจารณ พานิช.  2556: 27; 
สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2556: 2; รุงนภา นุตราวงศ.  2557: 6) 
  1. ข้ันเตรียม เปนข้ันท่ีครูสรางหรือนําวีดีโอสําหรับการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดปรับ
เนื้อหาใหเหมาะสมสําหรับนักเรียน ไปไวใน Google sites เพ่ือฝกการคิดระดับการจํา การเขาใจ และ
การประยุกตใชนอกหองเรียน สวนนักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหานอกหองเรียนมากอนเขาหองเรียน ผาน
การดูวีดีโอและขอมูลตางๆจาก Google Sites และเขียนบันทึกผลการเรียนรู เม่ือมีขอสงสัยหรือมี
ปญหาในการเรียนรูนักเรียนสามารถสอบถามผูปกครอง หรือสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ 
และสอบถามครูผานกระดานสนทนาออนไลนท่ีครูสรางข้ึน 
 2. ข้ันอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนข้ันท่ีนักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน
และครูในหองเรียนเปนการสรางองคความรูโดยอาศัยการปฏิสัมพันธทางสังคม โดยครูจะเตรียมคําถาม
จากวีดีโอเพ่ือเปดประเด็นการอภิปราย ตรวจสอบการเรียนรู พรอมท้ังตอบปญหาขอสงสัยตางๆของ
นักเรียน 
 3. ข้ันปฏิบัติกิจกรรม เปนข้ันท่ีนักเรียนจะไดทํากิจกรรมการประยุกตใชความรู 
ประกอบกับการเชื่อมโยงความรูเดิมกับกิจกรรมในหองเรียนผานการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู 

การเรียนการสอนแบบเดิม กลับดานหองเรียน 
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

การนําเขาสูบทเรียน (Warm-up) 5 นาที การนําเขาสูบทเรียน (Warm-up) 5 นาที 
ตอบขอสงสัยเก่ียวกับการบานของ
นักเรียน 

20 นาที ถาม-ตอบ เก่ียวกับวิดีโอท่ีนักเรียนดู 10 นาที 

บรรยายเนื้อหาใหม 30-45 นาที ชวยเหลือนักเรียนทํางาน/กิจกรรม
การเรียนรูตางๆ 

75 นาที 

นักเรียนทํางาน/กิจกรรมการเรียนรู
ตางๆ 

20-35 นาที  - 
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และนักเรียนกับนักเรียน ท่ีใชปญหาเปนฐานในการเรียนรู โดยครูจัดกิจกรรม ตามลักษณะของการ
จัดการเรียนรู เชิงรุก เรียนรูรวมกันผานกิจกรรมกลุมและเดี่ยว เชน การเขียนรายงานประเด็น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนังสือพิมพ การทํากิจกรรมการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
การจัดบอรดประชาสัมพันธ โดยมีครูคอยอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแกนักเรียนท้ังแบบ
รายบุคคลหรือแบบกลุมเล็กๆ พรอมท้ังใชแบบประเมินท่ีเหมาะสมและใหผลสะทอนกลับในการทํา
กิจกรรม 
 4. ข้ันขยายความรู เปนข้ันท่ีครูมอบหมายงานใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมตาม
ความสนใจ และใหนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเรียนรูผานกระดานสนทนาใน Google Sites นอก
หองเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนและครู 
 
2) ผลวิจัยระยะท่ี 2 : ศึกษาความเปนไปไดของแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

2.1 จากการท่ีผูวิจัยเขาไปสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา นักเรียนมักจะ
พูดคุยกัน เม่ือครูบรรยายเนื้อหาจะไมตั้งใจฟงและไมทํางานสงตามกําหนด แตนักเรียนสวนใหญใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ  
 2.2 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูออนไลนเรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิต ท่ี
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รวมท้ังสิ้น 15 
คาบ และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบวา ในชวงสัปดาหท่ี 1 นักเรียนสวนใหญมีความ
สนใจในการเรียนและสามารถปฏิบัติกิจกรรมในหองเรียนไดพอใช แตมีบางสวนท่ีไมเขาใจวิธีการเรียนรู
และมีปญหาในการเขาถึงสื่อการเรียนรูออนไลนเพราะมีแตคอมพิวเตอรหรือสื่ออุปกรณตางๆแตไมมี
อินเตอรเน็ตใช จึงไมไดศึกษาสื่อการเรียนรู ทําใหมีปญหาในการทํากิจกรรมในหองเรียน สวนสัปดาหท่ี 
2-5 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือในการทํากิจกรรมและ
สามารถปฏิบัติตามกฎของหองเรียนไดเปนอยางดี เนื่องจากนักเรียนเขาใจวิธีการเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากการชี้
แจงและการศึกษาสื่อการเรียนรูออนไลนผานโครงขายอินเตอรเน็ตไรสาย(WIFI) ของโรงเรียนหรือ
สถานท่ีตางๆหรือจากแผนซีดีท่ีครูคัดลอกบทเรียนออนไลนใหนักเรียน รวมท้ังการเพ่ิมเง่ือนไขขอตกลง
ในการเรียนรูเรียนและการกระตุนนักเรียนโดยการใหคะแนนจิตพิสัยและการใหรางวัลเม่ือนักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและการหักคะแนนสําหรับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม สําหรับปญหาการทดลองใช
แนวทางการจัดการเรียนรู พบวา มีบางข้ันตอนควรปรับเวลาในการเรียนรูใหมีความเหมาะสม เชน 
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ควรใหเวลานักเรียนเพ่ิมมากข้ึน เพราะนักเรียนบางคนตองใชเวลาคิด
เพ่ือตอบคําถามท่ีครูถามจากบทเรียนออนไลน เปนตน  
 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดาน 
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนตามแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานกับเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 50 มีคาเทากับ 15 คะแนน) 

N                     x�  ( 15 ) S.D. t p 

40                 16.60 1.98 5.099* .000 
*p<.01 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานโดยใช Google Sites สําหรับหองเรียน
วิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี2 สามารถสรุปและอภิปรายผลได ดังนี้ 
 แนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม 
(ครูสรางหรือนําวีดีโอสําหรับการเรียนรู ไปไวในGoogle Sites โดยนักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหามากอน
เขาหองเรียน) ข้ันท่ี 2 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู(ครูเตรียมคําถามนําใหนักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเพ่ือนในหองเรียน ตรวจสอบการเรียนรู พรอมท้ังตอบปญหาขอสงสัยตางๆ) ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติ
กิจกรรม(ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝก 
ประยุกตใชความรูในหองเรียน) และข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู (ครูมอบหมายงานใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม 
และแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีไดเรียนรูผานเครือขายออนไลนนอกหองเรียน) สอดคลอง สเปอาร บราดเบอร และ
อาเหม็ด (Spehar; Brodber; & Ahmed. 2015: unpage) ท่ีกลาววา กรอบทฤษฎีของหองเรียนกลับ
ดานมาจากทฤษฏีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy)กับการสรางองคความรูโดยอาศัยการ
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Constructivism) โดยใหนักเรียนไดฝกการคิดระดับการจํา การเขาใจ 
และการประยุกตใชนอกหองเรียน และทํากิจกรรมโตตอบกันเพ่ือฝกการคิดระดับการวิเคราะห การ
ประเมินคา  
การสรางสรรคในหองเรียน โดยแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเปนการเรียนรูท่ีปรับเปลี่ยน
การบรรยายในหองเรียนมาเปนการเรียนรูนอกเวลา 
เรียนผานวิดีโอ เม่ือมีขอสงสัยหรือมีปญหาในการเรียนรูนักเรียนสามารถสอบถามผูปกครอง หรือสืบคน
ขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ และสอบถามครู 
ผานเครือขายออนไลน ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาไดทุกท่ีทุกเวลา สวนเวลาในหองเรียนจะใช
สําหรับการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือฝกประยุกตใชความรู 
และพัฒนาทักษะตางๆท่ีจําเปน นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูรวมกันมากข้ึน โดยมีครู
คอยชี้แนะและใหความชวยเหลือ ทําใหนักเรียนเรียนรู 
ไดดี รูจักการทํางานรวมกัน และมีการปฏิสัมพันธเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสังเกตการสอนของผูวิจัย ไดกลาววา  
“การใชแนวทางการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานทําใหนักเรียนท่ีไมไดเขาเรียนดวยเหตุผลตางๆ
มีความพรอมในการทํากิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนและสามารถสงชิ้นงานไดตามกําหนด นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมข้ึน เรียนรูไดดีข้ึน และชวยแกปญหาเม่ือครูขาดสอน เนื่องจากนักเรียน
สามารถเรียนรูเนื้อหานอกหองเรียน ทําใหครูมีเวลาพูดคุยกับนักเรียน ชวยตอบคําถามขอสงสัยและ
สนใจนักเรียนเปนรายบุคคลมากข้ึน”  
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 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนกับเกณฑท่ีกําหนด พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรผานเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.
01 สอดคลองเบิรกแมน และแซม (Bergmann; & Sams.  2012: 3-4) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนรูแบบ
หองเรียนกลับดาน ทําใหนักเรียนท่ีไมมีเวลาเรียน หรือขาดเรียนดวยเหตุผลตางๆ สามารถเรียนรูและ
ติดตามบทเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับมารโลว (Marlowe. 2012: 19-21) ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดานท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 ในวิชาระบบสิ่งแวดลอมและสังคม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในแตละภาคการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนสวนใหญมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 
3 คะแนนจากภาคการศึกษาท่ีผานมา และนักเรียนมีความเครียดลดลงเม่ือเทียบกับหองเรียนอ่ืน 
นอกจากนี้ นิชาภา  บุรีกาญจน (2556: 86-87) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษาโดยใชแนวคิด
แบบหองเรียนกลับดานท่ีมีตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 โรงเรียนสิริ รัตนาธร จังหวัด 
กรุงเทพมหานครฯ ผลการวิจัยพบวา 1. คาเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 2. คาเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สําหรับขอจํากัดการใชแนวการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน พบวา มีขอจํากัดดานการ
เลือกใชสื่อ เนื่องจากตองคํานึงถึงความพรอมดานทรัพยากรของนักเรียนท่ีมีไมเทากัน ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู ท่ีนักเรียนทุกคนควรจะมีประกอบกับจะตองมีการกระตุน
กระบวนการคิดท่ีฝกใหนักเรียนไดรูจักคิดอยางเปนกระบวนการเพ่ิมมากข้ึน   
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.1 แนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน อาจมีขอจํากัดในดานการเลือกใชสื่อหรือแหลง
การเรียนรู ดังนั้น ผูวิจัยควรเขาใจสื่อออนไลนใหชัดเจน ควรสํารวจความพรอมทางดานทรัพยากรของ
นักเรียนและเลือกใชสื่อหรือแหลงการเรียนรูใหนักเรียนเขาถึงไดงาย ท่ัวถึงและเหมาะสมกับหลักสูตร
หรือรายวิชาตางๆ  

1.2 ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน กระตุนและสนับสนุนใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจัก
แลกเปลี่ยนความรู และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนมีสวนรวม รวมท้ังเพ่ิมเนื้อหาสาระท่ีมีความ
จําเปนหรือฝกทักษะท่ีสามารถใชในชีวิตประจําวันใหกับนักเรียน เชน ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดาน
สารสนเทศ ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการใชแนวทางการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานในประเด็นอ่ืน เชน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียนรูและ
ความสุขในการเรียน เปนตน 
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ท่ีสงผลตอความสามารถในการเขียนสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ” ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร สําหรับ
จัดการเรียนการสอนแบบ 5Es 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนประชามงคลจังหวัด
กาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 160 คน กําหนดเปนกลุมตัวอยางโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน แบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียวสอบกอน
สอบหลัง เครื่องมือวิจัยประกอบดวย 1)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบประเมินดานเนื้อหา3) 
แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ 4) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ5) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามี
ความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 96.08และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.65, S.D. = 0.37) 2) นักเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน อยูในระดับดีมาก ( x =4.76,S.D.= 0.16)  
คําสําคัญ:บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการเรียนการสอนแบบ 5Es 
  

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted instruction 
entitled “Hardware” for 5Es instructional model, 2) to compare the learning achievement 
of students who studied with the CAI, and 3) to study the satisfaction of students with 
the CAI developed by researcher. The research population comprised 
160Mathayomsuksa 3 students at Prachamongkol School, Kanchanaburi province in the 
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academic year 2016. 24 Mathayomsuksa students were as the research sample using a 
purposive sampling technique. The research was one group pretestposttest design. The 
research instruments were 1) the CAI, 2) the assessment form of the content, 3) the 
assessment form of the techniques and methodology, 4) the learning achievement test, 
and 5) the assessment form of student satisfaction. Statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and t–test. 
 The research results revealed as follows: 1)the opinion of the content experts on 
the CAI was at 96.08 % and the opinion of the technique and methodology experts on 
the CAI was at the highest level ( x = 4.65, S.D. = 0.37), 2) the students who studied 
with the CAI developed by researcher had post-test scores higher than pre-test scores 
at 0.05 significance level, and 3) the students satisfied with the CAI developed by 
researcher at the highest level ( x =4.76,S.D.= 0.16). 
Keyword: Computer Assisted Instruction, 5Es Instructional Model 
 
1. บทนํา 
 จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยตาง ๆ พบวาการจัดการเรียนในสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายนั้นประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ คือ ผูเรียน บทเรียน และวิธีการสอน (ปรียาพร, 2546)
ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล เนื่องจากผูเรียนมาจากสถานท่ีสภาพแวดลอมระดับสติปญญา และพ้ืนฐานความรูเดิมท่ี
แตกตางกัน 
 รูปแบบการเรียนรูแบบ 5Esเปนรูปแบบการสอนท่ีสามารถใชไดทุกกลุมสาระการเรียนรูมี 5ข้ันตอน 
คือ ข้ันสรางความสนใจ (Engagement)ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration)ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation)ข้ันขยายความรู (Elaboration) ข้ันประเมินผล (Evaluation) (พิมพันธ และ พเยาว
,2550) 
 จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนใหสูงข้ึน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนสื่อคอมพิวเตอรท่ีมีบทบาทสําคัญกับระบบ
การศึกษา เนื่องจากการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามารถนําเสนอและแสดงผลท้ังดานขอมูล ภาพ เสียง 
และวีดีโอ สามารถสรางระบบการมีปฏิสัมพันธแบบโตตอบ ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จ
ดวยดี (ยืน, 2546) 
 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร 
สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบ 5Esเพ่ือสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนสามารถ
เรียนรูและทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตลอดเวลา สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2542) หมวด 4แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนได
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
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2.วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบ 5Es 
 2.2เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร  
 2.3เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร 
โดยรวมมีคาไมต่ํากวารอยละ80 
 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
ฮารดแวร อยูในระดับมาก 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 3.4 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร อยูในระดับมาก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 การสรางและการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร ใน
การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรียนตาม ADDIE Modelมีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1.1 ข้ันการวิเคราะห(Analysis)เปนข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการเรียนรู ไดแก การวิเคราะหผูเรียน วิเคราะหข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ 5Esวิเคราะห
เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องฮารดแวรโดยศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงครายวิชาและไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือใชในการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูในข้ันตอนตอไป 
  4.1.2 ข้ันการออกแบบ (Design)เปนข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ไดแก การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยวัตถุประสงคเนื้อหา ข้ันตอนการเรียนรูตาม
รูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ และนํามาสรางเปนเรื่องราว
บทเรียน (Story Board) ซ่ึงเปนการกําหนดสิ่งท่ีตองการนําเสนอทางหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือเปน
ตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  4.1.3 ข้ันการพัฒนา(Development) เปนข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามท่ีได
ออกแบบไวดวยโปรแกรมAdobe Captivate 8และแตงภาพดวยโปรแกรมPhotoshop 5.5 
  4.1.4 ข้ันการทดลองใช (Implementation)ผูวิจัยเปนผูทดลองใชในระหวางการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและผานการทดลองใชจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวา
บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชงานไดจริง 
  4.1.5 ข้ันการประเมินผล (Evaluation)เปนข้ันตอนการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดาน
เทคนิคและวิธีการ(มนตชัย, 2545)ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 3คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน 
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 4.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  4.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนประชามงคล อ.หนองปรือ จ.
กาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 160 คน 
  4.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/5จํานวน 24คนไดมาดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง 
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้ 
  4.3.1 แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es เรื่อง ฮารดแวร  
  4.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ฮารดแวร 
  4.3.3 แบบประเมินดานเนื้อหา 
  4.3.4 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ 
  4.3.5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
  4.3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.4 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 4.4.1 ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมิน

ความพึงพอใจจากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และแกไขตาม
ขอเสนอแนะกอนนําไปใชในการประเมิน 

 4.4.2 ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
นําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ และไดนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน3 คน
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู และประเมินแบบทดสอบเพ่ือหาความสอดคลองของขอคําถามกับ
วัตถุประสงค 

 4.4.3 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากนั้นนําไปใหอาจารย ท่ีปรึกษา
โครงการวิจัยตรวจสอบ และไดนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการจํานวน 3 คนประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 4.5 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group PretestPosttest Design มีข้ันตอนดังนี้  
  4.5.1 ผูสอนชี้แจงข้ันตอนการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es และสาธิตการใชงาน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  4.5.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือทดสอบความรูกอนเรียนของนักเรียน 
  4.5.3 นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es 
  4.5.4 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรูหลังจากไดศึกษาดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
  4.5.5 นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเรื่อง ฮารดแวร สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบ 5Es 
 บทเรียนคอมพิวเตอร ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวยหนาลงชื่อเขาสูบทเรียน หนาเมนูหลัก หนา
แบบทดสอบกอนเรียน หนาบทเรียน และหนาแบบทดสอบหลังเรียนตัวอยางดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร 
  5.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเปนรอยละ 96.08 
  5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ี
พัฒนาข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับ
ดีมาก ( x = 4.65, S.D. = 0.37) 
 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรท่ี
พัฒนาข้ึนปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน x  S.D. t Sig 
กอนเรียน 24 13.50 3.27 12.18 .000** 
หลังเรียน 24 23.08 3.81   

หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 23.08 มีคาสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงมีคาเทากับ 13.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 5.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนปรากฏผลดัง
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1. ความพึงพอใจดานการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.83 0.08 มากท่ีสุด 
2. ความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรู
แบบ 5Es 

4.75 0.33 มากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจดานการทําแบบทดสอบ 4.69 0.26 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจของผูเรียนในภาพรวม 4.76 0.16 มากท่ีสุด 



536 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  จากตารางท่ี 2พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =
4.76,S.D.= 0.16)และเม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3ดาน ไดแก ดานการใชงาน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es และดานการทํา
แบบทดสอบ 
 
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผล 
  6.1.1 ผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความ
เหมาะสมคิดเปนรอยละ 96.08เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1 
  6.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับดีมากสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.2 
  6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 3.3 
  6.1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน อยูใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.4 
 ผลท่ีไดจากการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท้ัง 4ขอ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไดผานการทดลองและตรวจสอบจากผูวิจัย อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย และผานการประเมิน
ความเหมาะสม ดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ (มนตชัย, 2545)โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 6คน 
ทําใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ เม่ือนําไปใชจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Esจึงสงผล
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึน 
 6.2. ขอเสนอแนะ 
  6.2.1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน จึงควรพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Esเพ่ือการเรียนรูในเรื่องอ่ืนๆ และรายวิชาอ่ืน ๆ 
ตอไป 
  6.2.2ครูผูสอนควรมีความรูเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 63 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า  
 1. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านบริบท  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับดีทุกด้าน    

2.ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ชื่อโครงการที่จัด
นั้นยาวเกินไป ควรปรับให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์ยังขาดความชัดเจนควรให้
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ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการให้ดียิ่งขึ้น ควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ให้มากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา  เอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพ 

Abstract 

 This research purposed 1) to evaluate the project and to recommend the 
guidelines of potential development of the educational management for the identity 
reinforcement of the professional graduate production in accordance with the 
indicators of quality assurance in graduate education of Master of Education Program in 
Educational Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. 
Population of this research included the 63 school participants. The instruments were 
composed of questionnaire and interview form. The Statistics in this research utilized 
the percentage, mean, and standard deviation. The major findings were  
  1. The project evaluation of the potential development of the educational 
management for the identity reinforcement of the professional graduate production, in 
accordance with the indicators of quality assurance in graduate education of the 
Master of Education Program in Educational Administration, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi, were in the high levels at the input, process, and product.  
 2.  The guideline recommendations for the potential development of the 
educational management for the identity reinforcement of the professional graduate 
production, in accordance with the indicators of quality assurance in graduate 
education of the Master of Education Program in Educational Administration, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi, indicated particularly the 
overabundant name of the project which should be adjusted to be close-fitting more. 
Moreover, the participants should be encouraged to participate the project in the 
discussion and the idea exchange with the more criticism.  
Keywords:  Project Evaluation, Project of Potential Development of Educational 
Management, Identity of the Professional Graduate Production 

บทน า 
 หลักการการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ได้มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมอุดมความรู้ สร้างโอกาส
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาต่าง ๆต้องเร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ตลอดจนพัฒนาวุฒิภาวะด้านต่าง ๆ ให้ได้ดีที่สุด โดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ค่านิยม และวิสัยทัศน์การใช้วิธีการ
ประเมินผลผู้เรียนหลากหลาย มุ่งการประเมินเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อให้บร รลุ
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เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ พัฒนาให้เด็กเยาวชนและคนไทยเป็นคน ดี มีคุณธรรมเป็นคนเก่ง 
คิด ดี ท างานได้ดี มีคุณภาพ มีความ  เป็นไทย สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสถานการณ์โลก และ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยก าหนดสาระส าคัญ   ของการปฏิรูปไว้หลายด้าน เช่น การให้มีการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียน การใช้แหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เป็น
ต้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่จัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม  โดยท าการเปิด
สอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล  ดังนั้น การสร้าง
เอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้การ
จัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เปิดท าการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่ง เสริมให้เกิดการคิด การ
วิเคราะห์ การเขียนบทความทางวิชาการ จากผลการทดสอบนักศึกษา พบว่า นักศึกษายังต้องมีการ
ฝึกฝนในเรื่องของ การคิด การวิเคราะห์ การเขียนบทความทางวิชาการ ให้มากขึ้น ทาง สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม กระตุ้นให้
บัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องศาสตร์การบริหารการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง สามารถน าองค์ความรู้ที่รับมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
และระบบการเรียนการสอน เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ให้เกิดผลในเชิงรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาก าลังคนระดับบริหารขั้นต้นให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองโลกที่มีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตาม
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามแนวคิดและ
รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการปรับปรุง 
พัฒนา และตัดสินใจในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อ เสริมสร้าง
เอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
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ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
เอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 
63 คน 

วิธีการวิจัย 
 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิต
มืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีขั้นตอนการวิจัยดังนี ้
 1.  ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการและรูปแบบ
การประเมิน CIPP MODEL  จากนั้นก าหนดวัตถุประสงค์ และนิยามการประเมิน เพื่อน าไปใช้ในการ
สร้างข้อค าถาม 
 2.  ก าหนดกรอบแนวคิด และขอบข่ายในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และค านิยามศัพทด์ังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการประเมิน 
CIPP MODEL

• ด้านบริบท
• ด้านปัจจัยน าเข้า
• ด้านกระบวนการ
• ด้านผลผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
เอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมือ
อ า ชี พ ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการประเมิน
โครงการฯ

• ด้านบริบท
• ด้านปัจจัยน าเข้า
• ด้านกระบวนการ
• ด้านผลผลิต



541 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 

วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

  
3.  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 4 ข้อ  
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในด้านบริบทด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ 
 4.  คณะผู้วิจัยร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถาม แก้ไขปรับปรุง ก่อนส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญ 
 5.  หาความตรงเชิงเนื้อหา (content  validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ที่มีประสบการณ์
และเชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการ ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์การประเมิน (Index of Item Objective Congruence : IOC) ค่า IOC มีค่า เท่ากับ 0.98 
 6.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 7.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย
วิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990) มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ .940 
 8.  น าแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ และสรุปผล 

ผลการวิจัย 
 1.  การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี 
(µ = 4.29)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านบริบท  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 4.54) รองลงมาเป็น
ด้านปัจจัย (µ = 4.30) และ ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (µ = 4.10) เมื่อพิจารณารายด้าน 
สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี ้
 1.1  ด้านบริบท พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี (µ = 4.54) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 5.44) รองลงมาเป็น วัตถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย (µ = 4.30) และชื่อโครงการมีความเหมาะสม 
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (µ = 4.17) 
 1.2  ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี (µ = 4.30) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 4.98) รองลงมาเป็นความพร้อม
ของวิทยากรที่บรรยาย (µ = 4.56) และมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (µ = 3.75) 
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 1.3  ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี (µ = 4.10)  เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า  ความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 4.19) รองลงมาเป็นมีการ
จัดล าดับกิจกรรมอย่างเหมาะสม (µ = 4.13) และ กิจกรรมที่จัดมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมี
ความต่ืนตัวอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (µ = 4.02) 
 1.4  ด้านผลผลิต พบว่า  มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี  (µ = 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (µ = 4.27) รองลงมาเป็น 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเข้าร่วม (µ = 4.19) ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการศึกษา
เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  (µ = 4.17) 
 2.  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอในด้านต่างๆ ได้ดังนี ้
 2.1  ด้านบริบท ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าโครงการการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมให้มีความต้องการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมโครงการรับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการโดยภาพรวม
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้เข้าร่วม  อย่างไรก็ตาม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าชื่อโครงการที่จัดนั้นยาวเกินไป ควรปรับให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นใน
โอกาสต่อไป 
 2.2  ด้านปัจจัยน าเข้า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าปัจจัยด้านเวลามีความเหมาะสม วิทยากร
ผู้บรรยายมีความรู้ความสามารถในด้านที่บรรยายเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้เข้าร่วมได้แนวคิดเรื่องการบริหารและต้องการศึกษาเรื่องค้นคว้า
เพิ่มเติม  ส่วนข้อเสนอแนะอื่น พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการพัฒนาด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้พร้อมต่อการให้บริการมากยิ่งขึ้น  การประชาสัมพันธ์ยังขาดความชัดเจนและไม่ได้จัดให้มาก
พอ ท าให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจ านวนมากไม่ทราบหรือไม่สังเกตว่ามีการจัดโครงการครั้งนี้ จึงควร
ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 
 2.3  ด้านกระบวนการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการเสนอความรู้และการจัดล าดับ
กิจกรรม การบริหารเวลาจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ท าให้สามารถเรียนรู้จากเนื้อหาได้ง่าย 
บรรยากาศเป็นการเอง ผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ และได้เสนอให้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้
ข้อสรุปเป็นธรรมและมีเสถียรภาพ 
 2.4  ด้านผลผลิต  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่า หลังจากจบการบรรยาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ใหม่ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งงานส่วนตัวและงานของหน่วยงานหรือ
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องค์กรได้ จากการตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้
ข้อเสนอแนะว่า โครงการนี้ควรจัดให้มีต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิต
มืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินมา
อภิปรายดังประเด็นต่อไปน้ี 
 1.  ด้านบริบท พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะผู้เข้าร่วมโครงการ
พิจารณาเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้ระดับมาก สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและปรัชญามหาวิทยาลัย จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวี  อุปสุขิน (2554) ที่ได้ท ารายงานการประเมินโครงการ
การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1  พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวม
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สราวุธ  เมืองเสน (2554) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า โครงการแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.  ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะ มีการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านสถานที่ที่ใช้จัดโครงการพร้อมทั้งการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามของ
เจ้าหน้าที่และทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการที่เหมาะสม คุณสมบัติและลักษณะเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่และ
วิทยากรผู้บรรยายสร้างความเชื่อถือและความรู้สึกมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือ
เป็นความประทับใจครั้งแรกของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัลพัชร  
อินยาวิเลิศ (2556) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา
ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอย่างมากในด้าน
วัตถุประสงค์ การเตรียมพร้อม ตลอดจนด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านผลสัมฤทธิ์ภายหลังการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจด้านวิทยากร
และหัวข้อการบรรยายอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วีระชัย  ตนานนท์ชัย (2557) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS: 
Creativity, Action, Service) ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พบว่า ด้านปัจจัยป้อน  มีการ
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เตรียมการด้านปัจจัยต่าง ๆ ในแง่ของความพร้อมและความพอเพียงของปัจจัย ความรู้ ความเข้าใจ 
ประกอบด้วยบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ มีความสอดคล้องระดับมาก 
เพราะมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละด้านอย่างชัดเจน ประชุมคณะกรรมการท าให้ทราบ
วัตถุประสงค์ และภารกิจอย่างแท้จริง และมีศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีสถานที่เพียงพอในการท า
กิจกรรม 
 3.  ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ ในระดับดี อาจเป็นเพ ราะ ขั้นตอน
กระบวนการด าเนินโครงการมีการจัดการด้านเวลา ล าดับกิจกรรม และล าดับเนื้อหาการบรรยายได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งเนื้อหากิจกรรมมีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา  ชูสกุล (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการรักการอ่าน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์  ผลการ
ประเมินในภาพรวมต่อโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้บริหารและครูในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
บริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ส่วนผลการประเมินในภาพรวมต่อโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ฉบับที่ 2 ส าหรับนักเรียนในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สราวุธ  เมืองเสน (2554) ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จั งหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
กระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการ
ด าเนินงานภายในโครงการ การด าเนินงานตามแผน ความสามารถในการ บริหารโครงการและการก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 4.  ด้านผลผลิต พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ที่มีประโยชน์ สามารถน าความไปใช้ในการปฏิบัติงานและการศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องได้ จากการเข้า
ร่วมโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมและต้องการให้จัดโครงการใน
ลักษณะนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อไป สราวุธ  เมืองเสน (2554) ได้ศึกษาการประเมินโครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
ผลผลิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา  ศรีวรขาน (2556) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครพนม พบว่า ด้านผลผลิตโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมค่ายทักษะชีวิต มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตหลังการอบรมมากกว่าก่อนเข้ารับการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการติดตามผลผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
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ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ระดับ
มาก และมีการน าทักษะชีวิตจากการอบรมไปใช้ในระดับมาก  และโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เพราะ
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักศึกษา 
ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ 

สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 1. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านบริบท  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านบริบท พบว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด   รองลงมาเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  และชื่อโครงการมีความเหมาะสม ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า  ความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น
ความพร้อมของวิทยากรที่บรรยาย และมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดด้านกระบวนการ
พบว่า  ความเหมาะสมของเนื้อหาการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาเป็นมีการจัดล าดับ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม และ กิจกรรมที่จัดมีความน่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความตื่นตัวอยู่เสมอมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  และ ด้านผลผลิต พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเข้าร่วม ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความต้องการศึกษาเพิ่มเติมจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
 2.ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ชื่อโครงการที่จัด
นั้นยาวเกินไป ควรปรับให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์ยังขาดความชัดเจนควรให้
ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการให้ดียิ่งขึ้น ควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ให้มากยิ่งขึ้น 
 จากผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิต
บัณฑิตมืออาชีพตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่พบว่า คะแนนการ
ประเมินด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านปัจจัย และด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
นั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในครั้งต่อไปดังนี ้
 1. ควรจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีความตื่นตัวอยู่เสมอ โดยเน้นการ
อบรมแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
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 2. ควรมีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนวางแผนจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครั้งต่อไป เพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเนื้อหาของกิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วม
โครงการอย่างแท้จริง 
 3. ควรจัดสรรเวลาในการจัดโครงการให้เหมาะสมกับระดับของเนื้อหากิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น             
จากโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์การผลิตบัณฑิตมืออาชีพตาม
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครั้งนี้ พบว่า เนื้อหาที่จัดมีความน่าสนใจและมี
ประโยชน์ ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการให้ขยายเวลาจัดโครงการให้นานขึ้น เพื่อสามารถจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft 

Excel 2) เพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft Excel และการใชการสอนทางตรง และ 4) เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel และการใชการสอนทางตรง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 48 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการทดลองเปนแบบ 
One Group Pretest Posttest Design 

 ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามี
คุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.98, S.D. = 0.04) ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.83, S.D. = 0.14) นักเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนทางตรงมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยการสอน
ทางตรงอยูในระดับมาก ( x = 4.41, S.D. = 0.48) 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การสอนทางตรง 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to develop the CAI in the topic of Microsoft 
Excel, 2) to evaluate the quality of the CAI in the topic of Microsoft Excel, 3) to compare 
the learning achievement of students before and after studied with the CAI in the topic 
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of Microsoft Excel and using direct instruction, and 4) to evaluate the satisfaction of 
students on the CAI in the topic of Microsoft Excel and using direct instruction. The 
research tools consisted of the CAI in the topic of Microsoft Excel, quality evaluation form 
in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. 
The sample group of this research was 48 students in mathayomsuka 1/6 of Phrapathom 
Witthayalai School who studied information technology and communication subjects in 
semester 2/2559 by purposive sampling. Experimental design was One Group Pretest 
Posttest Design. 

 The research results found that the opinion of the content experts on the CAI 
was at the highest level ( x = 4.98, S.D. = 0.04). The opinion of the technique and 
methodology experts on the CAI was at the highest level ( x = 4.83, S.D. = 0.14). The students 
who studied with the CAI and direct instruction had the average of posttest scores higher 
than the average of pretest scores at significance level of 0.05. And the students satisfied 
with the CAI and studied with direct instruction at a high level ( x  = 4.41, S.D. = 0.48). 
Keywords : CAI, direct instruction  

 
1. บทนํา 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางครูกับผูเรียน บทบาทของครู คือ 
การจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตรใหกับผูเรียน ครูผูสอนจะไมประสบปญหาในระหวางการ
สอนถาผูเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานความรูเทากัน มีความสามารถทัดเทียมกัน และพรอมท่ีจะเรียนรูไดจาก
การสอนของครูคนเดียวไดทุกเวลา แตในความเปนจริง ผูเรียนมีความรูความสามารถและมีพ้ืนฐานท่ี
แตกตางกัน ครูจึงตองจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนท่ีมีความสามารถพ้ืนฐานแตกตางกัน
ออกไป ทําใหบางครั้งเกิดปญหากับครูท่ีตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 (1)  

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยไดกําหนดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร เรียนโปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถใน
การคํานวณตั้งแตคณิตศาสตรพ้ืนฐานจนถึงสูตรการคํานวณท่ีซับซอน และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของ
แผนภูมิได การสอนสวนใหญจะใชวิธีการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย ซ่ึงอาจทําใหนักเรียนบางคน
ทําตามไมทัน ไมกลาถาม อีกท้ังไมไดจดบันทึกคําสอนของครู จึงไมมีเอกสารท่ีจะใชทบทวนความรูกอนสอบ
อาจสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

บทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนการสอน ท่ีมุงใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสามารถของแตละบุคคล ในแตละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงประกอบดวยในลักษณะของสื่อหลายมิติ ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย โดย
อาศัยแนวความคิดแบบทฤษฎีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับผูเรียนและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการ
เสริมแรง  
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การสอนทางตรงเปนวิธีการสอนท่ีนักเรียนจะอยูภายใตการแนะนําของครู จอยส และ วีล 
(Joyce and Weil, 1996 อางถึงใน ทิศนา, 2559) กลาววา มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีแสดงใหเห็นวา การ
สอนทางตรงเนนการใหความรูลึกซ้ึง ชวยใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียน มีความตั้งใจในการเรียนและ
ชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียน และทิศนา (2559) ไดกลาววา การสอนทางตรงชวยใหผูเรียนไดรู
เนื้อหา ขอมูล ขอเท็จจริงและทักษะตาง ๆ อยางรวดเร็ว ซ่ึงครูจะตองเตรียมแผนการสอนในการนําเสนอ
ความรูโดยใชภาษาท่ีงายกระชับ ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคและวัยของผูเรียน  

จากการศึกษาแนวคิดทางการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โปรแกรม Microsoft 
Excel และจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนโดยใชรูปแบบการสอนทางตรงเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากการสอนทางตรงมุงเนนการ
ใหความรูท่ีลึกซ้ึง มีการแยกยอยทักษะการเรียนรูออกเปนข้ัน มีการสาธิตจากครู ผูเรียนไดฝกทักษะการ
ปฏิบัติ ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนทําใหผูเรียนตั้งใจในการเรียน (ธนกร และ ศิริพงษ, 2556) เรียนรู
อยางมีความสุข  

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2.2 เพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
การเรียนดวยการสอนทางตรง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โปรแกรม Microsoft 
Excel  

2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการ
เรียนดวยการสอนทางตรง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft Excel อยูในระดับมาก 
 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
โปรแกรม Microsoft Excel อยูในระดับมาก 
 3.3 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม 
Microsoft Excel และการสอนทางตรงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง โปรแกรม Microsoft 
Excel และการเรียนดวยการสอนทางตรงอยูในระดับมาก 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 การพัฒนาบทคอมพิวเตอรชวยสอน พัฒนาตาม ADDIE Model ดังนี้ 

4.1.1 ข้ันการวิเคราะห ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
รูปแบบการสอนทางตรง วิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.1 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีจะสอนในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

4.1.2 ข้ันการออกแบบ ออกแบบแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิธีการ
ประเมินผล 

4.1.3  ข้ันพัฒนา สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9 
สรางแบบทดสอบ และแบบประเมินตาง ๆ 

4.1.4  ข้ันการนําไปใช เปนข้ันตอนการทดสอบการทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยตัวผูวิจัยและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัย
ตรวจสอบความถูกตองและผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  4.1.5 ข้ันการประเมิน เปนการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหาและเทคนิค
และวิธีการ ดานเนื้อหาประเมินโดยอาจารยในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวน 3 ทาน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง การประเมินความเหมาะสมของการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 
ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
  4.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ท่ีเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 680 คน 

4.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ท่ีเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 48 คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 
 4.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชคือ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัย ใน
สวนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน   
 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการเก็บขอมูล จํานวน 3 แผน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 2/2559 มี
แบบแผน การทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอน
เรียน จากนั้นใหนักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel โดย
เรียนดวยการสอนทางตรง ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนครบทุกแผนการสอนใหนักเรียนทํา
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 



551 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel ประกอบดวย
เนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ ความรูพ้ืนฐานของโปรแกรม Microsoft Excel การจัดการกับขอมูล และ
การคํานวณและการสรางแผนภูมิ ตัวอยางหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแสดงไดดังภาพท่ี 1 ถึง 
ภาพท่ี 2 

    
     ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียนฯ             ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลักของบทเรียนฯ  
 5.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ พบวา 
ดานเนื้อหามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.98, S.D. = 0.04) สวนดานเทคนิคและวิธีการ
จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.83, S.D. = 
0.14) 

5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแสดงดังตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน จํานวนผูเรียน (คน) คาเฉล่ีย tคํานวณ tตาราง Sig. 

กอนเรียน   48  11.46  19.02 1.67 .00* 
หลังเรียน  48 19.83 
     * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x = 19.83, S.D. = 2.44) สูงกวา
กอนเรียน ( x = 11.46, S.D. = 2.76) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียน
ดวยการสอนทางตรง พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.41, S.D. = 0.48) 
 
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลและอภิปรายผล บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมดานเนื้อหา
และดานเทคนิคอยูในระดับมากท่ีสุดแสดงใหเห็นวาสามารถนําไปใชสอนได และเม่ือนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไปใชรวมกับการสอนทางตรง พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ อรรถพร (2558) ท่ี
พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกร และ ศิริพงษ (2556) ท่ีใชการสอนทางตรงในวิชาดนตรี พบวา นักเรียน
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 23.73 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.06 โดยมีนักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 82.93 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนมีคะแนนทักษะการ
ปฏิบัติทางดนตรีเฉลี่ย 24.95 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.66 โดยมีนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 70 จํานวน 
35 คน คิดเปนรอยละ 85.37 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel และการสอนทางตรงท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของสุรชัย (2556) ท่ีพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียน
ดวยการสอนแบบทางตรงอยูในระดับมากท่ีสุด 
 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช คือ การเรียนในข้ันของการฝกปฏิบัติภายใตการชี้แนะ
ของครู ครูไมควรท่ีจะตําหนินักเรียน ควรใหนักเรียนไดพยายามคนหาและแกไขดวยตนเองกอน เม่ือ
ผูเรียนแกไขไดถูกตองควรมีการเสริมแรงทางบวก และควรจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีผอนคลาย  
 6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรมีการเปรียบเทียบการสอนทางตรง เรื่อง 
โปรแกรมMicrosoft Excel กับ การสอนดวยรูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ และทําการวิจัยวาการสอน
ทางตรงพัฒนาทักษะผูเรียนในดานใดบาง และกอใหเกิดความคงทนในการเรียนรู (Retention) อยางไร 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต ่า 
Development Ice cream Low fat from Gac fruit  
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า โดยต ารับที่ใช้ปริมาณฟักข้าวร้อยละ 10 และใช้
มอลโตเดกช์ทรินทดแทนไขมันร้อยละ 5 พบว่ามีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธี 9 Points 
Hedonic Scale มากที่สุด ซึ่งทุกคุณลักษณะมีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก 
คุณลักษณะปรากฏ 7.30±1.26 สี 7.43±0.89 กลิ่น 7.10±0.92 รสชาติ 7.52±1.22 ความชอบรวม 
7.57±0.90 ทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา พบว่ามีอัตราการขึ้นฟูร้อยละ 
38.25±1.80 อัตราการละลายที่เวลา 30 นาที และ 45 นาที มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 2.85±1.25 และ 
40.15±1.95 ปริมาณของแข็งร้อยละ 25.4 ±0.55 ค่าพีเอช 6.32±0.32 มีค่าความสว่างของสี(L*)  
49.04±0.69 ค่าความเป็นสีแดง (a*) 18.98±0.86 และค่าความเป็นสีเหลือง(b*) 18.57±0.74 มีปริมาณ
โปรตีน ไขมัน ความช้ืน เถ้า คาร์โบไฮเดรต เส้นใย เท่ากับ ร้อยละ 2.45±0.15 2.11±0.99  68.11±0.11  
0.59±0.88 23.77±0.55 1.98±0.86 ตามล าดับ และมีปริมาณจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรครวมถึงค่ายีสต์
และราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จากการท าผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ าไป
ทดลองตลาด (Consumer test) ทดสอบการยอมรับกับผู้บริโภค เพื่อศึกษาแนวโน้มการตลาดเพื่อการ
จ าหน่าย กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปจ านวน 200 คน พบว่า การยอมรับของผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์
ชอบถึงชอบมากที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผักท้องถิ่นและสามารถเพิ่มทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น 
ค่าส่าคญั : ไอศกรีม , ฟักข้าว , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส   

Abstract 

  The development of Low Fat Ice cream from Gac fruit.  The results showed that 
the concentration at 10% of Gac fruit and 5% of maltodextrins ( maltodextrin as fat 
substitute in ice cream) had well scores of 7 (like moderately to like very much: used 9 
Points Hedonic Scale method for the sensory test)  the characteristic for texture was 
7.30±1.26, colour was 7.43±0.89, odour was 7.10±0.92, taste was 7.52±1.22 and overall 
acceptance was 7.57±0.90.  Physical, Chemistry and Microbiology properties of Low Fat 
Ice cream from Gac fruit found that the percent overrun value, melting rate ( 30 ,45 
mins),total soluble solid (TSS), pH value were 38.25±1.80 ,( 2.85±1.25 : 40.15±1.95( , 25.4 

±0.55  , 6.32±0.32  respectively , color L* a* and b* were 49.04±0.69 , 18. 98±0.86  and 
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18.57±0.74  respectively ,protein , fat , moisture, ash,  carbohydrates and fiber (percent) 
2.45±0.15 2.11±0.99  68.11±0.11  0.59±0.88 23.77±0.55 and  1.98±0.86 respectively , 

were infected. Found to confirm to the microbiological standard of the ministry of Public 
Health.  The Total Plate Count was acceptable whereas both yeast and Mold.  After 
proceeding Low Fat Ice Cream from Gac fruit to consumer test to research consumer’ s 
satisfactions and to study marketing tendency for sale, the target group is general amount 
of 200 persons. The study shows that the acceptance of consumer is in the level of high 
to highest. The Low Fat Ice cream from Gac fruit mixed with pineapple. Therefore, could 
be classified as nutritional food as well as promoted the value of agricultural material.  
Keywords : Ice cream, Gac fruit, Sensory Evaluation 

บทน่า 
  ไอศกรีมจัดเป็นของหวานแช่แข็งที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เนื่องจากมีรสชาติหวานมัน เนื้อ
สัมผัสเรียบเนียน โดยไอศกรีมผ่านการแปรรูปโดยวิธีการพาสเจอร์ไรซ์เซชั่น  (pasteurization)  และมี
การท าให้เม็ดไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ จนมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน  โดยผ่านเครื่ องโฮโมจีไนซ์
เซอร์  (homogenizer)  บ่ม ( aging )  แล้วท าให้ขึ้นฟูโดยผสมอากาศเข้าไปในขณะที่ปั่นให้แข็ง  
จากนั้นน าไปแช่แข็งต่อเพื่อให้ส่วนผสมแข็งตัวยิ่งขึ้น  ลักษณะเฉพาะตัวของไอศกรีม  คือ  มีรูพรุน  หรือ
ช่องว่างของอากาศ  ซึ่งเกิดจากการตีปั่น  และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -2 ถึง -5  องศาเซลเซียส ซึ่งไอศกรีม
จัดได้ว่าเป็นของหวานแช่เยือกแข็งที่มีไขมันค่อนข้างสูง  จึงส่งผลถึงปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ในกลุ่มโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ต่อมาไอศกรีมไขมันต่ า (Low-fat) ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่รัก
สุขภาพมากขึ้น ( Marshall & Arbuckle, 1996  ; Thayer, 1992; Johnson et al. , 2009)  ผู้ วิจัย
เล็งเห็นความส าคัญของฟักข้าวที่เป็นพืชท้องถิ่นที่มีประโยชน์มากมาย และสุขภาพคนไทย ซึ่งฟักข้าว
เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีแคโรทีนอยด์ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสารไลโคปีนและเบต้า -แคโรทีน 
รวมถึงสารกลุ่ม   ฟลาโวนอยด์ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ สารต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์มากมาย 
เป็นทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านมะเร็งอีกด้วย (Hoang V. Chuyen et.al, 2014) และเพื่อ
พัฒนาผลิตไอศกรีมไขมันต่ า จึงน ามอลโตเดกซ์ทริน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งมันส าปะหลัง มีสมบัติ
ที่สามารถใช้เป็นสารทดแทนไขมันในอาหารได้โดยจะให้พลังงานเพียง 4 กิโลแคลอรี/กรัม ในขณะที่
ไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี/กรัม ดังนั้นการใช้มอลโตเดกซ์ทรินเป็นสารทดแทนไขมันจะท าให้
สามารถลดปริมาณพลังงานลงได้Iyengar and Gross, 1991) เพื่อเป็นของหวานแช่แข็งอีกทางเลือก
หนึ่งส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ อีกทั้งสร้างความหลากหลายในการเลือกบริโภคให้กับผู้บริโภค
ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป  และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาปริมาณฟักข้าวที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
 2. เพื่อศึกษาปริมาณสารทดแทนไขมันในไอศกรีมฟักข้าว 
 3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า 

วิธีการด่าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาปริมาณที เหมาะสมของฟักข้าวส่าหรับการผลิตไอศกรีม 
  ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของฟักข้าวส าหรับการผลิตไอศกรีมทั้งหมด 3 ระดับ คือ ปริมาณฟัก
ข้าวที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 10 2 0 และ 30 โดยวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส แบบ 9- Point 
Hedonic Scale จ านวน 50 คน 
2. ศึกษาปริมาณสารทดแทนไขมันในไอศกรีมฟักข้าว 
  น าสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาศึกษาไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ าโดยการใช้มอลโตเดกซ์ทริ
นทดแทนไขมันในสูตร ทั้งหมด 3 ระดับ ปริมาณมอลโตเดกซ์ทรินที่แตกต่างกันคือ ร้อยละ 0, 2.5, 5 
โดยวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส แบบ 9- Point Hedonic Scale จ านวน 50 คน 
3. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต ่า 
  เลือกสูตรไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาท าการตรวจสอบคุณภาพ
ดังต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ 
  1) การทดสอบความสามารถในการละลาย )ดัดแปลงจาก Kelvin K.T. และคณะ, 2006(      
2(การขึ้นฟู )Overrun) (Arbuckle, 1986( 3)ปริมาณสี โดยใช้เครื่องColorimeter 

2. วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี )AOAC, 2000)1)  การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า 2) การวิเคราะห์
ปริมาณโปรตีน  

3) การวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 4) การวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย 
     5)  การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรต 6) การหาปริมาณของแขง็ทั้งหมด  
     7) หาค่าพเีอชโดยใช้ pH meter  

3. การวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ (AOAC, 2000(  
1) วิเคราะห์จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 2) วิเคราะห์จ านวนยีสต์และรา  

 4 การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า โดยใช้ผู้ทดสอบชิม 
จ านวน 200 คน ตรวจสอบคุณภาพด้านลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ ความเรียบเนียน และความชอบรวม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ )Complete Random Design, CRD) น า
ข้อมูลผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) 
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาปริมาณฟักข้าวที เหมาะสมส่าหรบัการท่าไอศกรีมฟักข้าว 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมฟักข้าว ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20 
และ 30 ตามล าดับ โดยใช้วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9-Points Hedonic Scaling ได้ผล
การทดสอบดังตารางที่ 1 
ตารางที  1  การวิเคราะห์คุณภาพประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าว 

ลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

ต ารับที่ 1 
(ร้อยละ 10) 

ต ารับที่ 2 
(ร้อยละ 20) 

ต ารับที่ 3 
(ร้อยละ 30) 

ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
รสชาติ 
ความชอบโดยรวม 

6.93a±0.57 
6.90a±0.67 
7.00a±0.51 
6.93a±0.62 
7.00a±0.57 

6.03b±0.47 
6.20b±0.44 
6.33b±0.59 
6.43ab±0.48 
6.10b±0.45 

5.53c±0.57 
6.33b±0.51 
6.36b±0.79 
5.73c±0.62 
5.63b±0.35 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย  ±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 a,b ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   
  จากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวในอัตราส่วนร้อย
ละ 10  20 และ 30 ตามล าดับ พบว่าปริมาณฟักข้าวที่ใช้มีผลต่อคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ  และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) โดยพบว่าต ารับที่มีอัตราส่วนของฟักข้าวร้อยละ 10 มีคะแนนการทดสอบทางประสาท
สัมผัสด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ  และความชอบโดยรวมมากที่สุดคือ 6.93±0.57 , 
6.90±0.67 , 7.00±0.51 , 6.93±0.62 และ 7.00±0.57 ตามล าดับและมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
2. ผลการศึกษาปริมาณสารทดแทนไขมนัที เหมาะสมในการท่าไอศกรีมฟักข้าว 
 จากผลการศึกษา 1 พบว่าปริมาณฟักข้าวที่เหมาะสมในการท าไอศกรีมฟักข้าวคือปริมาณฟัก
ข้าวร้อยละ 10 ซึ่งมีคะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุด จึงน าต ารับนี้มาศึกษาปริมาณสารทดแทนไขมัน
โดยใช้มอลโตเดกซ์ทรินต่อไอศกรีมฟักข้าว ใช้วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9-Points 
Hedonic Scaling เพื่อประเมินคุณภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 
และความชอบโดยรวม ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 
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ตารางที  2 การวิเคราะห์คุณภาพประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวโดยใช้ 
     มอลโตเดกซ์ทรินทดแทนไขมัน 

ลักษณะทางประสาท
สัมผัส 

ต ารับที่ 1 
(ร้อยละ 0) 

ต ารับที่ 2 
(ร้อยละ 2.5) 

ต ารับที่ 3 
(ร้อยละ 5) 

ลักษณะปรากฏ 
สnีs 
กลิ่น 
รสชาติ 
ความชอบโดยรวม 

6.93b±0.98 
7.40a±0.76 
6.80b±1.47 
6.90b±0.82 
7.17b±1.23 

7.13a±0.91 
7.50a±0.82 
6.87b±0.94 
7.23ab±0.53 
7.30b±0.82 

7.30a±1.26 
7.43a±0.89 
7.10a±0.92 
7.52a±1.22 
7.57a±0.90 

  หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 a,b ในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)   
  จากการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวโดยใช้มอลโต
เดกซ์ทรินทดแทนไขมัน พบว่ามอลโตเดกซ์ทรินทดแทนไขมันที่ใช้มีผลต่อคะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ  และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยพบว่าต ารับที่มีมอลโตเดกซ์ทรินร้อยละ 5 มีคะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ  สี กลิ่น รสชาติ  และความชอบโดยรวมมากที่สุดคือ 7.30±1.26, 
7.43±0.89, 7.10±0.92, 7.52±1.22 และ 7.57±0.90 ตามล าดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ซึ่งต ารับนี้มีการน ามอลโตเดกซ์ทรินใช้มากกว่าสูตรอื่นๆ ผู้ทดสอบชิมจึงให้
คะแนนเฉลี่ยรวมมากที่สุด โดยมอลโตเดกซ์ทรินจะช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของไอศกรีมให้ดีขึ้น 
(Anchan, 2009) 
3. ผลศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต ่า 

ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า ศึกษาการยอมรับของ
ผู้บริโภคบุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง จ านวน 200 ให้ผลดังนี้ 
  ผลจากการส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 200 คน ต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมัน
ต่ า พบว่า ผู้บริโภคเป็นเพศหญิงร้อยละ 60.00 เพศชายร้อยละ 40.00 ส าหรับคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า คือ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม เฉลี่ยเท่ากับ 7.32  7.51  7.14  7.76  และ 7. 68 คะแนน  ตามล าดับ และผู้บริโภค
ยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ าร้อยละ  98 .00 ผู้บริโภคคิดว่าจะซื้อผลิตภัณฑร์้อยละ  86 .00   

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา พบว่ามีอัตราการขึ้นฟูร้อยละ 
38.25±1.80 อัตราการละลายที่เวลา 30 นาที และ 45 นาที มีค่าเท่ากับ   ร้อยละ 2.85±1.25 และ 
40.15±1.95 ปริมาณของแข็งร้อยละ 25.4 ±0.55 ค่าพีเอช 6.32±0.32 มีค่าความสว่างของสี(L*)  
49.04±0.69 ค่าความเป็นสีแดง (a*) 18.98±0.86 และค่าความเป็นสีเหลือง(b*) 18.57±0.74 มีโปรตีน 
ไขมัน ความชื้น เถ้า คาร์โบไฮเดรต เส้นใย เท่ากับ ร้อยละ 2.45±0.15, 2.11±0.99,  68.11±0.11,  
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0.59±0.88, 23.77±0.55, 1.98±0.86 ตามล าดับ มีปริมาณจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรครวมถึงค่ายีสต์และ
ราอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

สรุปผลการวิจยั  
  1. จากการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าว พบว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมฟักข้าว คือต ารับที่ใช้อัตราส่วนของฟักข้าวร้อยละ 10 ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมมากที่สุด  

2. จากการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวโดยใช้
มอลโตเดกซ์ทรินทดแทนไขมัน พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมฟักข้าว คือ ต ารับที่ใ ช้
มอลโตเดกซ์ทรินทดแทนไขมันร้อยละ 5 ได้รับคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมมากที่สุด มากที่สุด  

3. จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า ผู้บริโภค
ยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวไขมันต่ า คิดเป็น ร้อยละ  98  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาแนวทางการใช้สารทดแทนความหวานในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากฟักข้าวและไอศกรีม

ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและกลุ่มโรคเบาหวาน 
2. ควรศึกษามอลโตเดกซ์ทรินทดแทนไขมันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เบเกอรี ่เครื่องด่ืม หรอื

ไอศกรีมรสชาติอื่นๆ 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและ

ออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
วิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเม่ือเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบ
ผสมผสาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หมูเรียน 57/12 ภาคเรียนท่ี 
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนท้ังหมด 38 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย 
เครื่องมือท่ีในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ 
โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 2) บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องการปฏิบัติการ
และออกแบบเว็บเพจ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรจํานวน 
25 ขอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน ท่ี
พัฒนาข้ึนมีคา 1.79 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานตามสูตรเมกุยแกนส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของผูเรียน
ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน อยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร, รูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน, การปฏิบัติการและออกแบบเว็บ
เพจ 
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Abstract 
 

This research aims to: 1) to develop CAI Academic Operations and Webpage 
Design and Programming by Blended Learning. 2) to determine the effectiveness of 
computer-assisted teaching practices and Webpage Design and Programming by 
Blended Learning 3) to compare student achievement before and after learning the 
lessons learned by the computer 4) to the satisfaction of the students towards 
computer assisted teaching practices and Webpage Design and Programming by 
Blended Learning the sample used in this research. Among third-year student studying 
semester 2/2559 57/12 of all 38 people using simple random selection. The tools in 
this research are: 1) plan course web page and design with blended learning 2) CAI's 
web page and design with blended learning 3) test achievement the CAI number 25 4) 
were satisfied with the CAI. The research result that 1) the academic performance of 
CAI and web design. How Blended Learning Developed with 1.79, which is higher than 
the standard formula's Guido Gans 2) the achievement of the students after class is 
higher than the previous significant statistical level. 05 and 3) the satisfaction of the. 
Study on CAI academic operations and Webpage Design and Programming by Blended 
Learning was good with an average of 4.36 
Keywords: CAI, blended learning, The operation and Webpage Design and Programming 
 
1. บทนํา 

การจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) ท่ีเปนการจัดการการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกวาการนั่งฟงคําบรรยายภายในชั้นเรียน โดยใหความสําคัญในเรื่องของการเลือกใชสื่อ
ท่ีเหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคของการเรียน และการบูรณาการการจัดการเรียนรูท่ีมีความ
เหมาะสมกับการเรียนรูในลักษณะตางๆ และตรงกับวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึน (จินตวีร คลายสังข และประกอบกรณีกิจ.2555) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครู ทําหนาท่ีเปนสื่อ
การเรียนบทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนได ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
(Multimedia) ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย การสรางบทเรียนแบบนี้ อาศัยแนวคิด
จากทฤษฎีการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม จะเริ่มตนจากการใหสิ่งเรา
แกผูเรียน ประเมินการตอบสนองของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือเสริมแรงและใหผูเรียนเลือกสิ่งเรา
อันดับตอไป   

จากการสอบถามผูสอนในรายวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจเนนการปฏิบัติโดยการใช
โปรแกรม Dreamweaver โดยมีการใช Appserver เปนตัวเชื่อมในการติดตอกับฐานขอมูลมีการสราง
หนา Login และ Logout เพ่ือเขาสูหนาเว็บและออกจากเว็บเพจหัวขอดังกลาวเปนสวนท่ีมีปญหาใน
รายวิชานี้ท่ีมีผลตอนักศึกษา เนื่องจากคะแนนของผูเรียนต่ํากวาเกณฑ ทําใหมีผลในการเรียนในบทเรียน
ตอไป และจากการสอบถามผูเรียนพบวาปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเปนสาเหตุใหไดคะแนนต่ํา คือ การเรียนการ
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สอนแบบเดิม เปนการสอนโดยบรรยาย สาธิต และปฏิบัติในคาบเรียนเทานั้น ความแตกตางระหวาง
ผูเรียน ระยะเวลาในการเรียนไมเพียงพอ สภาพแวดลอมในหองเรียนในบางครั้งไมเอ้ืออํานวยในการ
เรียน  

จากปญหาท่ีไดกลาวมาขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา การปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน กรณีศึกษานักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือใหผูเรียนแตละคนไดมี
ความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือชวยแกปญหาในการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนออนให
สามารถเรียนไดทันเพ่ือน โดยผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอัตราการเรียนรู 
โดยไมตองรอหรือเรงใหไปพรอมๆ กันกับเพ่ือนในหองเรียน และสามารถทบทวนบทเรียนไดเอง
ตลอดเวลา ตลอดจนชวยลดปญหาระหวางการจัดการเรียนการสอนได 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบ
ผสมผสาน กรณีศึกษานักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจโดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.1 การสรางและการพัฒนานวัตกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนางานตามแบบแผนของ ADDIE 
Model โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1.1 วิเคราะห Analysis วิเคราะหในสวนของเนื้อหา กระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีท่ีใชในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ซ่ึงไดผลดําเนินการคือ เนื้อหาท่ีใชในบทเรียนคอมพิวเตอร ไดกระบวนการ
เรียนรูแบบผสมผสาน เทคโนโลยีท่ีใชในการพัฒนาไดแก  Adobe Captivate 9, Camtasia 9, 
Photoshop CC 2015, Garena Plus 
3.1.2 ออกแบบ Design ออกแบบออกแบบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ออกแบบแบบทดสอบ ออกแบบ
แผนการสอนออกแบบประเมินความพึงพอใจ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ซ่ึงไดผลดําเนินการคือ 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ แผนการสอน แบบประเมินความพึงพอใจ และสตอรี่บอรดของ
บทเรียนคอมพิวเตอร 
3.1.3 พัฒนา Development สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม จํานวน 27 
ขอ เขียนแผนการสอนรูปแบบผสมผสานท่ีใชรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ตามท่ีไดออกแบบไวในข้ันตอนท่ี 2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงไดผลดําเนินการคือ นํา
แบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินเพ่ือหาคา IOC ผลท่ีไดคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.66 – 1.00 ไดแผนการสอนรูปแบบผสมผสานท่ีใชรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรผลการประเมิน
จากทานผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ในดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ไดบทเรียน
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คอมพิวเตอรผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ในดานเทคนิคอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
4.58 และไดแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.1.4 การนําไปใช Implementation นําบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบผสมผสาน
ใหท่ีปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทดลอง ซ่ึง
ไดผลดําเนินการคือ นําขอบกพรองท่ีไดจากการประเมินจากอาจารยท่ีปรึกษาไปแกไขปรับปรุงและพัฒนา 
3.1.5 ประเมินผล Evaluation นําบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีผานการตรวจสอบและผานการประเมินไปใชกับ
กลุมทดลองจริง เพ่ือวิเคราะหและหาประสิทธิภาพของสื่อท่ีนําไปใชในการวิจัยข้ันตอไป ซ่ึงไดผล
ดําเนินการคือไดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดความพึงพอใจ
ของผูเรียน 
3.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ภาคเรียนท่ี 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนท้ังหมด 87 คน 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หมูเรียนท่ี 57/12 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวนท้ังหมด 39 คน โดยวิธีสุมแบบอยางงาย 
3.3 เครื่องมือในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ โดย
วิธีการเรียนแบบผสมผสานโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 2) บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องการปฏิบัติการและ
ออกแบบเว็บเพจ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร จํานวน 25 
ขอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
3.4 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ในการดําเนินการทดลองใชเครื่องมือในการวิจัยท่ีสรางข้ึน
ตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้  
3.4.1 วิธีดําเนินการทดลอง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับกระบวนเรียนรูแบบผสมผสาน ดังนี้ 1) 
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2) ผูสอนสอนเนื้อหาในสวนของทฤษฎี 3) ผูสอนใหผูเรียน
เรียนตามบทเรียนคอมพิวเตอร 4) ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 5) ผูสอนใหผูเรียนทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
3.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 1) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 2) นําผลคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบไปวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบผสมผสาน 3) ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร ในรายวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ ผูวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาโดยไดบทเรียนดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพท่ี 1 หนาเขาสูบทเรียน                             ภาพท่ี 2 หนาบทเรียน 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน จากการทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอร ในรายวิชาการปฏิบัติการและออกแบบเว็บเพจ ผูวิจัยดําเนินการทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 จํานวน 38 คน จากนั้นนําผลการเรียนรูมา
วิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวนคน คาเฉล่ีย S.D. t 

ทดสอบกอนเรียน 38 10.45 4.14 
12.07* 

ทดสอบหลังเรียน 38 18.17 3.04 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.45 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 18.17 
ซ่ึงมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4.3 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 

การทดสอบ คะแนนเฉล่ีย ผลประสิทธิภาพ 

1. คะแนนกอนเรียน 20.36 
1.79 

2. คะแนนหลังเรียน 36.46 
จากตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร  พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 20.36 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 36.46 โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน ท่ีพัฒนาข้ึนมี
คา 1.79 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานตามสูตรเมกุยแกนส 
4.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยดําเนินการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ี จากนั้นนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ
และสรุปผล ซ่ึงผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
 
 
 
 



564 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล  

การพัฒนางานวิจัย สรุปไดวาบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน คือ 1.79 ตามสูตร 
เมกุยแกนส ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรในวิชา การปฏิบัติการและ
ออกแบบเว็บเพจ โดยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน โดยรวมอยูในระดับดี โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะนําไปใชประกอบในการเรียนการสอน 
เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 
5.2 ขอเสนอแนะ  

การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรนั้น จากการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนสูงข้ึน จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รายวิชาอ่ืนๆ ตอไป ในการนําบทเรียนไปใชควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียนเครื่องมือและ
อุปกรณใหมีความพรอมอยูเสมอ เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรนักเรียนสามารถเขาเรียน
ไดทุกท่ีทุกเวลา หากนักเรียนเขาเรียนแลวมีขอขัดของดวยเครื่องมือและอุปกรณนักเรียนอาจเกิดความ
เบื่อหนาย และจะสงผลใหความสนใจในการเรียนลดนอยลง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีขอขอบคุณอาจารยอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และ
คณาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ท่ีใหขอเสนอแนะทําใหผูวิจัยมีแนวทางในการแกไข ปรับปรุง 
ขอบกพรองตางๆ เพ่ือใหผลงานนี้มีความสมบูรณมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรูรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 บน
เครือขายคอมพิวเตอร 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพ
วิทยา จํานวน 35 คน ท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 
แบบประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามี
ความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 98.04 และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.63, S.D. = 0.21) 2) นักเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน อยูในระดับดีมาก ( x = 4.68, S.D. = 0.13)  
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กระบวนการทางวิทยาศาสตร เครือขายคอมพิวเตอร 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to develop the computer assisted instruction 
according to the scientific process for learning in information technology subjects for 
Mathayomsuksa 1 students on computer network, 2) to compare the learning 
achievement of students who studied with the CAI, and 3) to study the satisfaction of 
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students with the CAI developed by researcher. The sample group of this study was 35 
students of Mathayomsuksa 1 in Thepwittaya School who studied the information 
technology subjects in the second semester year 2016 by purposive sampling. The 
research tools used in this study were the CAI developed by researcher, the assessment 
form of the content and the techniques and methodology, the learning achievement 
test and the assessment form of student satisfaction. The data were statistically 
analyzed using percentage, mean, standard deviation and t–test for dependence.  
 The research results revealed as follows: 1) the opinion of the content experts on 
the CAI was at 98.04 % and the opinion of the technique and methodology experts on 
the CAI was at the highest level ( x = 4.63, S.D. = 0.21), 2) the students who studied 
with the CAI developed by researcher had post-test scores higher than pre-test scores 
at 0.05 significance level, and 3) the students satisfied with the CAI developed by 
researcher at the highest level ( x = 4.68, S.D. = 0.13). 
Keyword: Computer Assisted Instruction, Scientific Process, Computer Network 
 
1. บทนํา 
 จากการศึกษาขอมูลผลการสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพวิทยา 
จํานวน 82 คน ท่ีเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 พบวา นักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ย 13.95 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 69.76 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 
และเม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา มีนักเรียนจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 34.15 หรือ 1 ใน 3 
ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด ไดคะแนนสอบต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 สะทอนใหเห็นวานักเรียนยังคงตอง
ไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของโรงเรียนคือรอยละ 70 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการแสวงหาความรูซ่ึงเปนท่ียอมรับกันวาความรูท่ีไดจากข้ันตอน
ท้ังหมดจะเปนความรูท่ีนาเชื่อถือ (ศริวรรณ, 2551) เปนกระบวนการหาความรูท่ีมีลําดับข้ันตอนอยาง
เปนระบบ ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดแก ระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน ศึกษาคนควาและรวบรวม
ขอมูล ทดลอง และ สรุปผล (อัมพิกา, 2546) เปนวิธีท่ีเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
ทุกข้ันตอน ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกับกระบวนการ ทําใหผูเรียน
เกิดความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน (ศริวรรณ, 2551) 
 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ชวย
ใหผู เรียนสามารถเรียนรู ได เร็วและเรียนรู ไดดี  รวมท้ังชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถของผูเรียน (ทิศนา, 2553)   
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะบูรณาการโดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรบนเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สนุกไปกับการเรียน มีความสนใจในการเรียนเพ่ิม
มากข้ึน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย ขอความ เสียง วิดีโอ และรูปภาพท่ีมีสีสัน
ท่ีสวยงาม ซ่ึงจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน และสามารถ
ทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองตลอดเวลา สอดคลองกับวัตถุประสงคขอท่ี 1.4 ยุทธศาสตรท่ี 8 ของ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2559) ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ใหสามารถดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 บนเครือขายคอมพิวเตอร  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวม
มีคาไมต่ํากวารอยละ 80  
 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
พัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.4 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 การสรางและการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการวิจัยครั้งนี้
เปนการพัฒนาบทเรียนตาม ADDIE Instructional Designed Model ซ่ึงประกอบดวย ข้ันการ
วิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล (จินตวีร, 2554) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  4.1.1 ข้ันการวิเคราะห (Analysis) เปนข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก การวิเคราะหเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดศึกษาคําอธิบาย
รายวิชา วัตถุประสงครายวิชา กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และไดกําหนดการนําเสนอบทเรียน
เปนแบบเรียงลําดับเชิงเสน ซ่ึงผูเรียนจะตองศึกษาบทเรียนตามลําดับเริ่มจากหนวยแรกไปจนถึงหนวย
สุดทาย 
  4.1.2 ข้ันการออกแบบ (Design) เปนข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดของบทเรียน
คอมพิวเตอร ไดแก การออกแบบแผนการสอน ซ่ึงประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา ข้ันตอนการเรียนรู
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ และการออกแบบ
จอภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
  4.1.3 ข้ันการพัฒนา (Development) เปนข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามท่ีได
ออกแบบไวดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9  
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  4.1.4 ข้ันการทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเปนผู
ทดลองใชข้ันตน ผลการทดลองใชงาน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทํางานไดตรง
ตามท่ีไดออกแบบไว 
  4.1.5 ข้ันการประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันตอนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ (มนตชัย, 2545) โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน 
 4.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  4.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทพวิทยา อ.
บานโปง จ.ราชบุรี ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 105 คน  
  4.2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 จํานวน 35 คน ไดมาดวยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง 
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 
  4.3.1 แผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  4.3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  4.3.3 แบบประเมินดานเนื้อหา 
  4.3.4 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ 
  4.3.5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
  4.3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

4.4 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 4.4.1 ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมิน

ความพึงพอใจ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และแกไขตาม
ขอเสนอแนะกอนนําไปใชงานจริง  

 4.4.2 ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
นําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ และไดนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 คน
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู และประเมินแบบทดสอบเพ่ือหาความสอดคลองของขอคําถามกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   

 4.4.3 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นนําไปใหอาจารย ท่ีปรึกษา
โครงการวิจัยตรวจสอบ และไดนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการจํานวน 3 คน ประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 4.5 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชจริงกับ
กลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design (มนตชัย, 2548) มีข้ันตอนดังนี้  
  4.5.1 ผูสอนชี้แจงวิธีการเรียน การทํากิจกรรม และสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  4.5.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือทดสอบความรูกอนเรียนของนักเรียน 
  4.5.3 นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน 
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  4.5.4 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรูของนักเรียนหลังจากไดศึกษาดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
  4.5.5 นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย เมนูการทํางาน การแนะนําบทเรียน จุดประสงคการ
เรียนรู เนื้อหาบทเรียน การทดสอบกอนเรียน การทดสอบหลังเรียน และผูจัดทํา ตัวอยางดังภาพท่ี 1 
  5.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเปนรอยละ 98.04 
  5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ี
พัฒนาข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวม อยูใน
ระดับดีมาก ( x = 4.63, S.D. = 0.21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน x  S.D. t Sig 
กอนเรียน 35 12.00 0.94 31.75 .000** 
หลังเรียน 35 24.34 2.36   

      หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน พบวา 
ความพึงพอใจของผูเรียนในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.68, S.D. = 0.13)  
 



570 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผล 
  6.1.1 ผู เชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความ
เหมาะสมคิดเปนรอยละ 98.04 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1  
  6.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.2  
  6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 3.3 
  6.1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน อยูใน
ระดับดีมาก สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.4 
 ผลท่ีไดจากการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท้ัง 4 ขอ เนื่องจากผูวิจัยได กําหนด
วัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรไวอยางชัดเจน ครอบคลุม และครบถวนตามเนื้อหาของรายวิชา 
และผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา และ ดานเทคนิคและ
วิธีการ (มนตชัย, 2545) ทําใหไดบทเรียนท่ีสามารถใชจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดจริง สงผลใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 6.2. ขอเสนอแนะ 
  6.2.1 ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน จึงควรพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
  6.2.2 การนําบทเรียนคอมพิวเตอรไปใช ควรมีการจัดเตรียมความพรอมของหองเรียน เครื่องมือ 
และอุปกรณใหมีความพรอมอยูเสมอ และควรมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
  6.2.3 ครูผูสอนตองศึกษาและทําความเขาใจหลักการและข้ันตอนตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สามารถควบคุมชั้นเรียน และคุมคุมเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
7. เอกสารอางอิง 
จินตวีร คลายสังข. (2554). หลักการออกแบบเว็บไซตทางการศึกษา : ทฤษฎีสูการปฏิบัติ โครงการ

มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท 
สยามพริ้นท จํากัด. 

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตรการสอน. พิมพครั้งท่ี 12.(4,000 เลม). กรุงเทพฯ : บริษัทดานสุทธาการพิมพ 
จํากัด. 

มนตชัย เทียนทอง. (2545). การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. 
พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : ศูนยผลิตตําราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

           . (2548). สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ. 



571 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ศริวรรณ เจษฎารมย. (2551). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1. 
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 

อัมพิกา นุนละออง. (2546). การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนดานกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต. 
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยทักษิณ.  



572 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
รายวิชาดนตรี-นาฏศิลปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
The Innovation of Local Plays to Develop Students' Drama and Music 
Achievement for Grade 1 Students, Innovation Demonstration School 

Rajamangala University of Technology, Thanyaburi 
 

ลิขิต  ใจดี 

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เบอรโทรศัพท 084-435-6393 อีเมล Likhit502jaidee@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชา
ดนตรี - นาฏศิลป เรื่อง ภาษาทารํา จากใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน 2) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการสอนแบบใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน โดยทําการทดลองเพียงกลุมเดียว และ
สังเกตผลครั้งเดียว (One  Short  Case Study  Design) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จํานวน 82 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู จํานวน  3 แผน 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคา
รอยละและนําเสนอเชิงบรรยาย 

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป จากการใชนวัตกรรม
การละเลนพ้ืนบาน โดยประเมินจากแบบทดสอบจํานวน 3 ชุด นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดรอย
ละ 86.50 จึงสรุปไดวา นวัตกรรมละเลนพ้ืนบาน ชุด ทาเปนทาตาย แมงูบอกภาษาทา และมอญซอนทา 
สงเสริมการเรียนรูเรื่องภาษาทารําไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว คือ รอยละ 80 
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการสอนแบบใชนวัตกรรมละเลนพ้ืนบาน โดยวัดจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจ อยูในระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 89.61  
คําสําคัญ : นวัตกรรม, การละเลนพ้ืนบาน, ผลสัมฤทธิ์, ดนตรี, นาฏศิลป 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to 1) study the students’ achievement in 
Drama and Music Arts, 2) find out the students’ satisfaction towards the created 
methodology.  This study was a one short case study design. The target group was 82 
grade 1 students of Innovation – Demonstration School, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi, academic year 1/2559. Research instruments were 3 lesson 
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plans, three achievement tests, and a satisfaction questionnaire. Percentage was used 
for data analysis. Research result was descriptively presented. 
 The research result showed that the students’ achievement in Drama and 
Music Arts evaluated by 3 achievement tests was at 86.50%. This could be concluded 
that the innovative lessons on locally folk dance comprised of Ta Pen Ta Tai, Mae Ngu 
Bork Pasa Ta, and Morn Sorn Ta were able to help support Pasataram (a dance 
movement which conveys a specific meaning) effectively depending on the set criteria 
at 80%.  The satisfaction questionnaire was 89.61% which showed the highest level. 
Keywords:  innovation, local plays, achievement, music arts, dramatic arts  
 
บทนํา 

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไดจัดการศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-5 โดยมีวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูท่ีมีความรูจากการปฏิบัติ 
คนพบตนเอง รักการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกต สงเสริม
และพัฒนาผูเรียนใหมีจิตวิทยาศาสตร จิตวิศวกรรม คนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง รวมท้ังมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง และยังสรางเครือขายการเรียนรูแบบมีสวน
รวม ระหวางโรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

จากการสํารวจปญหาในการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี-นาฏศิลป ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา  ผูเรียนมี
ปญหาในการเรียนท้ังทางดานพฤติกรรม  ทางดานความรูและทางดานทักษะ  สงผลใหการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนยังไมประสบผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง  นอกจากนี้ ภาณุรัชต  บุญสง (2559: สัมภาษณ) 
ยังไดกลาวอีกวา หากจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีวิธีการสอนท่ีแปลก
ใหม อาจจะเปนลักษณะการสอนแบบการละครหรือเกมการศึกษาโดยกิจกรรมนั้นจะตองสงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู เกมการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนพัฒนาการเรียนรูใหมี
บรรยากาศท่ีสนุกสนาน  ตลอดจนสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและพัฒนาการของผูเรียนท้ัง
ทางดานอารมณ  สังคม  และสติปญญา  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ประกอบกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ครูผูสอนควรใชวิธีการสอน
แบบเรียนปนเลนและสอดแทรกองคความรูเขาไป 

จากการวิเคราะหปญหาดังท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนดาน
ความรูข้ันพ้ืนฐานทางดานนาฏศิลปไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระนาฏศิลป  โดยมีแนวคิดท่ีจะ
นําการเลนพ้ืนบานของไทยมาดัดแปลงใหอยูในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระของ
รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป โดยไดบูรณามาตรฐานและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 200-202) กลาวคือ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีมาตรฐาน ศ 3.1 ในตัวชี้วัด ป.1/1 เลียนแบบการเคลื่อนไหว และ ป.1/2 
แสดงทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย แทนคําพูด  รวมกับมาตรฐาน ศ 3.2  ในตัวชี้วัด ป.1/1 ระบุ 
และเลนการละเลนของเด็กไทย เขารวมกัน ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูข้ันพ้ืนฐาน
วิชาดนตรี-นาฏศิลปอยางยั่งยืน และยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพนาฏศิลป   
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โดยท่ีผูเรียนรวมกันปฏิบัติกิจกรรมจากการเรียนรูดวยตนเองสามารถนําความรูไปเชื่อมโยงใหเขากับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ  และชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป เรื่องภาษาทารําจากการใช
 นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานในการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี1 โรงเรียน
สาธิต นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีตอการสอนแบบใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป เรื่องภาษาทารําจากการสอนโดยใช
นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน อยูในระดับรอยละ 80 ข้ึนไป 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีตอการสอนโดยใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน อยูในระดับมาก  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป เรื่องภาษาทารํา จากการใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน และสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิธีการสอน 

 
กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 82 คน  
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน 
     นวตักรรมการละเล่นพืน้บา้น 

ประกอบไปดวย 3 ชุด ดังนี้ 
1. ท่าเป็นท่าตาย  

2. แมง่บูอกภาษาท่า  

3. มอญซ่อนท่า 
 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสมัฤทธิท์างการศกึษารายวชิา

ดนตร ี-    

   นาฏศลิป์ เรือ่งภาษาท่าราํรํา 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบ   
   และวิธีการสอนโดยใชน้วตักรรม     

   การละเล่นพืน้บา้น เรือ่ง ภาษาท่าราํ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัยมี ดังนี้   

1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน  
 2. นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน จํานวน 3 ชุด 
 3. สื่อ power point ประกอบการสอน เรื่อง ภาษาทานาฏศิลปไทย 
 4. เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  

1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 3 ชุด  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ   

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยมีวิธีการและข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงเอกสาร 
หนังสือ ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการละเลนพ้ืนบาน 
  1.2 ศึกษาการทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเกมการศึกษา และวิเคราะหเนื้อหา
เก่ียวกับภาษาทาในระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1 
  1.3 ดําเนินการวางแผนปฏิบัติการวิจัย 
  1.4 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน พรอมตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขความถูกตอง ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศ 

2. จัดสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 3 ชุด คือ แบบทดสอบภาษาทาท่ี
เลียนแบบทาทางของสัตว แบบทดสอบภาษาทารําท่ีแสดงอารมณความรูสึก และแบบทดสอบภาษาทา
รําท่ีใชแทนคําพูด พรอมดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขความถูกตองตามคําแนะนําของอาจารย
ท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศ 
 3. จัดสรางแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ ระดับมาก (3) 
ระดับปานกลาง (2) ระดับนอย (1) พรอมดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขความถูกตองตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศ 
 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบท่ีเลือกกลุมศึกษามาทําการทดลอง
เพียงกลุมเดียว และสังเกตผลครั้งเดียว (One  Short  Case Study  Design) โดยมีแบบแผนการวิจัย 
(ประนอม  พันธไสว, 2558: 7) ดังนี้  
 
 
  
สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
  X        =   นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน 
  T        =   ผลคะแนนสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

X       T 
 

2 

2 
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ภาษาท่ีเลียนแบบทาทางของสัตว 91.46

ภาษาทารําท่ีใชแทนอารมณและความรูสึก 82.68

ภาษาทารําท่ีใชแทนคําพูด 85.37
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีมาทําการวิเคราะหตามรายจุดประสงคของ

การวิจัย คือ วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป เรื่องภาษาทารํา และความพึง
พอใจ จากการสอนแบบใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมาวิเคราะหหาคารอยละ  ตามสูตรการหาคา
รอยละ ดังนี้ 
 
 
  

 
  โดยไดนําขอมูลท่ีทําการวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาแปลความหมายตามเกณฑ 
3 ระดับ คือ รอยละ 61-100 หมายถึงพึงพอใจระดับมาก รอยละ 31-60 หมายถึงพึงพอใจระดับปาน
กลาง  และรอยละ 0-30 หมายถึงพึงพอใจระดับนอย   
 
 
ผลการวิจัย 

แผนภูมิท่ี 1  แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป
จากการใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง ภาษาทาท่ีเลียนแบบทาทางของสัตว ภาษาทาท่ีแสดง
อารมณ และภาษาทารําท่ีใชแทนคําพูด

จากแผนภูมิท่ี 1  พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป  จากการใช
นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง ภาษาทาท่ีเลียนแบบทาทางของสัตวคิดเปนรอยละ 91.46 ภาษาทารํา
ท่ีแสดงอารมณและความรูสึกคิดเปนรอยละ 82.68 และภาษาทารําท่ีใชแทนคําพูดคิดเปนรอยละ 85.37 

 
 

คะแนนทีไ่ด ้

รอ้ยละ   = 

  คะแนนทัง้หมด 

X 100 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี – นาฏศิลปจากการใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน  

แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป
จากการใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จากแผนภูมิท่ี 2 พบวา ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป จาก
การใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานในการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ภาษาทารํา คิดเปนรอยละ 86.50 
 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีตอการสอนแบบใชนวัตกรรม
การละเลนพ้ืนบาน 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิต

นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมีตอการสอนแบบใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน
อยูในระดับพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 89.61 โดยสามารถจําแนกตามรายขอดังตอไปนี้ กติกา

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ แปลผล 

1 กติกานวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความชัดเจน 83.33 พึงพอใจมาก 

2 อุปกรณในนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความเหมาะสม 83.33 พึงพอใจมาก 

3 คําอธิบายในนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความชัดเจน 83.74 พึงพอใจมาก 

4 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารําท่ีเลียนแบบทาทางของสัตวจากนวัตกรรม
การละเลนพ้ืนบาน 

95.93 พึงพอใจมาก 

5 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารําท่ีใชแทนคําพูดจากนวัตกรรมการละเลน
พ้ืนบาน 

90.65 พึงพอใจมาก 

6 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารําท่ีแสดงอารมณและความรูสึกจากนวัตกรรม
การละเลนพ้ืนบาน 

92.68 พึงพอใจมาก 

7 ไดรับความสนุกสนานในการเรียนผานนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน 97.56 พึงพอใจมาก 

รวม 89.61 พึงพอใจมาก 
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นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความชัดเจนอยูในระดับพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 83.33 อุปกรณใน
นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความเหมาะสมอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 83.33 
คําอธิบายในนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานมีความชัดเจนอยูระดับความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 
83.74 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารําท่ีเลียนแบบทาทางของสัตวจากนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูใน
ระดับพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 95.93 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารําท่ีใชแทนคําพูดจากนวัตกรรม
การละเลนพ้ืนบานอยูในระดับพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 90.65 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารําท่ีแสดง
อารมณและความรูสึกจากนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูในระดับความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 
92.68 ไดรับความสนุกสนานในการเรียนผานนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบานอยูในระดับความพึงพอใจมาก
คิดเปนรอยละ 97.56  

 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี - นาฏศิลป จากการใชนวัตกรรม
การละเลนพ้ืนบานในการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยประเมินจากแบบบทสอบจํานวน 3 ชุด ในเรื่อง ภาษาทาท่ีเลียนแบบ
ทาทางของสัตวคิดเปนรอยละ 91.46 ภาษาทารําท่ีแสดงอารมณและความรูสึกคิดเปนรอยละ 82.68 
และภาษาทารําท่ีใชแทนคําพูดคิดเปนรอยละ 85.37 คารอยละของผลสัมฤทธิ์จากการเรียนท้ังหมดคิด
เปนรอยละ 86.50  จึงสรุปไดวาเกมมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว คือ รอยละ 80  โดยไดมี
ข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน ซ่ึงเปนเกมท่ีไดประยุกตมาจากการละเลน
พ้ืนบาน มีข้ันเลือกเกม  หลักในการเลือกเกม ข้ันชี้แจงการเลนและกติกา  ข้ันตอนการเลนเกม และข้ัน
อภิปราย ซ่ึงสอดคลองสุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545:93-96) ท่ีกลาววา ข้ันตอนการจัดการเรียนรู
โดยใชเกมมีดังนี้ ข้ันเลือกเกม ในการจัดการเรียนรูสวนใหญเรียกวา “เกมการศึกษา” คือจะเปนเกมท่ีมี
วัตถุประสงคชัดเจน โดยมุงเนนใหผูเลนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคดังนั้นผูสอนจะตองเลือกเกมมา
ใชในการจัดการเรียนรู ข้ันหลักในการเลือกเกม องคประกอบท่ีสําคัญในการพิจารณาเลือกเกมเพ่ือ
นํามาจัดการเรียนรู ข้ันชี้แจงการเลนและกติกา ผูสอนควรดําเนินการบอกชื่อเกมแกผูเลน  ชี้แจงกติกา 
โดยผูสอนควรจัดลําดับข้ันตอนและใหทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนพรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม
ได สาธิตการเลน เกมท่ีมีวิธีการเลนท่ีซับซอนบางครั้งอาจตองมีการสาธิตกอน ซอมกอนเลนจริง เกมท่ีมี
วิธีการเลนซับซอน นอกจากสาธิตแลว ยังอาจจําเปนท่ีผูเลนลงซอมเลนกอนเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจน 
ข้ันตอนการเลนเกมจัดสถานท่ีสําหรับการเลนเกมใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเลน  ใหผูเรียนเลน
เกมและผูสอนควบคุมการเลนใหเปนไปตามข้ันตอนและในบางกรณีตองควบคุมเวลาในการเลนดวย  
ผูสอนควรควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเลนของผูเรียนอยางใกลชิด  และข้ันอภิปรายหลังการเลน
และสรุปผล เปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากสําหรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกม เพราะจุดเนนของเกมอยูท่ีการ
เรียนรู ดวยยุทธวิธีตางๆ ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค เพ่ือใหไปถึงเปาหมายท่ีตองการไดและโยงเขาไปเปน
ประเด็นการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ดังนั้นการดําเนินการหลังการเลนเกมควรดําเนินการ  

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีวิธีการสอนแบบเกมการศึกษาเรื่อง ภาษาทา
นาฏศิลปไทย จากการนําแบบสอบถามความพึงพอใจใหนักเรียนตอบ สามารถสรุปไดดังนี้ นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 95.37 โดยสามารถจําแนกตามรายขอดังตอไปนี้ กติกาการ
เลนเกมแตละชนิดมีความชัดเจนอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 96.26 อุปกรณในการเลนเกมมีความ
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เหมาะสมอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ  94.44 คําอธิบายในการเลนเกมมีความชัดเจนอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 92.59 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารํานาฏศิลปไทยท่ีเลียนแบบทาทางของสัตวอยูในระดับ
มากคิดเปนรอยละ 98.14 ไดรับความรู เรื่องภาษาทารํานาฏศิลปไทยท่ีใชแทนคําพูดอยูในระดับมากคิด
เปนรอยละ 96.29 ไดรับความรูเรื่องภาษาทารํานาฏศิลปไทยท่ีแสดงอารมณความรูสึกและอิริยาบถอยู
ในระดับมากคิดเปนรอยละ 98.14 ความสนุกสนานอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ92.59เกมการศึกษา
ชวยใหนักเรียนมีความรู เรื่อง ทักษะภาษาทานาฏศิลปไทยมากข้ึนอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 98.14 
โดยใชวิธีการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะ  มีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนชอบ และผูสอนไมเหนื่อย
มาก ในขณะจัดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับทิศนา  แขมมณี (2558: 368)ไดกลาวถึงขอดีของเกม
การศึกษา เปนการเปดโอกาสผูเรียนโดยฝกทักษะ เทคนิคกระบวนการตาง ๆ การตัดสินใจ กระบวนการ
คิด กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการสื่อสาร ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
สูง มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู โดยประจักษแจงดวยตนเอง เปนการเรียนรูท่ีมีความหมาย 
และจดจําไดนาน ผูเรียนชอบ และความพึงพอใจเปนการแสดงความรูสึกดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการ
ตอบสนองความตองการในสวนท่ีขาดหายไป  ซ่ึงสอดคลองกับวันทนีย มวงบุญ (2553: 90) ไดกลาววา 
“ความพึงพอใจ” เปนการแสดงความรูสึกดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตองการใน
สวนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ โดยปจจัยเหลานั้นสามารถสนองความ
ตองการของบุคคลท้ังทางรางกายและจิตใจไดเหมาะสม และเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีจะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ 

นวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน ชุดทาเปนทาตาย ชุดแมงูบอกภาษาทา และชุดมอญซอนทา เปน
บูรณาการมาตรฐานท่ี ศ 3.1 ในตัวชี้วัด ป.1/1 คือ เลียนแบบการเคลื่อนไหว และ ป.1/2 คือ แสดง
ทาทางงาย ๆ เพ่ือสื่อความหมาย แทนคําพูด  รวมกับมาตรฐานท่ี ศ 3.2  ในตัวชี้วัด ป.1/1 คือ ระบุ 
และเลนการละเลนของเด็กไทย เขารวมกันซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูข้ันพ้ืนฐานของวิชาดนตรี-นาฏศิลปในเรื่องของภาษาทารําไดเปนอยางดี ผูเรียนสามารถจดจํา
ภาษาทารําไดตามท่ีครูผูสอนกําหนดเอาไวในลักษณะของการเรียนปนเลน (Play Way Method) ซ่ึง
สอดคลองกับทิศนา  แขมมณี (2558: 87- 89) กลาววา หลักจิตวิทยาการศึกษาของ ฟรอเบล (Frobel) 
ท่ีเชื่อวาการเลนเปนการเรียนรูของเด็กท่ีมีองคประกอบ 3 ประการ คือ การเลนจะนําไปสูการคนพบ
เหตุผลและการคิด การเลนจะชวยเชื่อมโยงระหวางเด็กและสังคม และการเลนจะนําไปสูภาวะสมดุลทาง
อารมณ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติเชิงบวกตอวิชาชีพนาฏศิลป  โดยท่ีผูเรียน
รวมกันปฏิบัติกิจกรรมอยางสนุกสนาน เกิดการเรียนรูดวยตนเองสามารถนําความรูในเชิงพหูปญญาไป
เชื่อมโยงใหเขากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ   และยังเปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
คิดแบบยืดหยุน มีแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยมีครูผูสอนเปนตนแบบหรือแนวทาง ซ่ึงถือวาเปน
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยังเปนสงเสริมใหผูเรียนเปนผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษา คือ มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูท่ีมีความรูจากการปฏิบัติ คนพบตนเอง รักการ
ประดิษฐคิดคนนวัตกรรม โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใช ซ่ึงสอดคลองกับคําขวัญวัน
เด็ก ประจําป 2560 ท่ีวา เด็กไทยใสใจการศึกษา พาชาติม่ันคง สืบไป 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเกมการศึกษาในเนื้อหาอ่ืน ๆ 

หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางประสิทธิภาพ 
2. ควรศึกษารูปแบบเกมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน  เพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางประสิทธิภาพ 
3. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมาตรฐานและตัวชี้วัดเขารวมกันจะทําใหผูเรียนไดรับ

องคความรูในเชิงพหูปญญา และยังครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และยังจะชวยใหครูผูสอนประหยัดเวลาในการจัดเตรียมการสอน ซ่ึง
เหมาะสําหรับโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมภายในโรงเรียนจํานวนมาก ๆ  

4. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมาตรฐานและตัวชี้วัดจะชวยสงเสริมใหผูเรียนคิดแบบ
ยืดหยุน เกิดแนวคิดเชิงสรางสรรคโดยมีครูผูสอนตนแบบ และครูผูสอนควรดําเนินการตอยอดการวิจัย
โดยศึกษาผลของการใชนวัตกรรมการละเลนพ้ืนบาน เพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดอยางสรางสรรค 
รายวิชาดนตรี นาฏศิลปตอไป   
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ตัวแบบคณติศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม 
MATHEMATICAL MODEL OF TRANMISSTION OF CHIKUNGUNYA   

WITH CONTROL MEASURES 

นางสาวสุภาวดี  พงษ์แพทย์ 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  วิเคราะห์เสถียรภาพของตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร์  และศึกษาผลของมาตรการควบคุมต่อตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยา  โดย

เป็นประชากรคน  3  กลุ่ม  คือ  คนกลุ่มเสี่ยง  คนกลุ่มที่ติดเชื้อ  และคนกลุ่มที่หายจากโรค  ประชากรยุง  2  

กลุ่ม  คือ  ยุงกลุ่มเสี่ยง  และยุงกลุ่มที่ติดเชื้อ  โดยเพิ่มพารามิเตอร์  การรณรงค์ให้ความรู้  เข้าในตัวแบบ

คณิตศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยาของ  สุรพล  เนาวรัตน์  วลัยพรรณ  ถาวรรัตน์  และ  อี  หมิง  ถัง  

(2011) 

การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์มีจุดสมดุล 2 จุด  คือ  จุดสมดุลที่ไม่มีโรค  และจุดสมดุลที่มีโรค  

ค่าระดับการติดเชื้อ  ตรวจสอบเสถียรภาพของจุดสมดุลทั้ง  2  จุด เป็น Local  Asymptotically  Stable  

ค าตอบเชิงตัวเลข  ณ  จุดสมดุลที่ไม่มีโรค  ได้ค่า  0 = 0.0362 เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์ คือ อัตราการใช้

ยาฆ่ายุงตัวเต็มวัย (p) = 0.9 กับการรณรงค์ให้ความรู้ ( hξ )  =  0.9 แสดงว่าไม่มีการะบาดของโรค  และ

ค าตอบเชิงตัวเลข  ณ  จุดสมดุลที่มีโรค  ได้ค่า 0 = 1.217 เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์ คือ อัตราการใช้ยาฆ่า

ยุงตัวเต็มวัย (p) = 0.1 กับการรณรงค์ให้ความรู้  ( hξ )  =  0.01 แสดงว่า มีการระบาดของโรค  จากผลการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขพบว่า  เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรณรงค์ให้ความรู้  จะส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อลดลง  

ดังนั้น  การรณรงค์ให้ความรู้น่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถลดการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในชุมชนได้  

ค าส าคัญ :  การพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรโ์รคชิคุนกุนยา, ประเภทของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The  objectives  of  this  research  were  to  develop  the  dynamic  model  of  
Chikungunya  Disease  and  analyze  the  stability  of  the   mathematical  model,  to  study  
the  effect  control  measures  of  the  transmission model  of  Chikungunya. There  were  
three  subgroups  of  human  population:  susceptible  human,  infection human,  recovered  
human  and  two  subgroups  of  mosquito  population:  susceptible mosquito and  infection 
mosquito. By  adding  the  parameter;  the  educational  campaign  on  the  transmission 

mailto:su_p06@hotmail.com


582 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)           
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

model  of  Chikungunya  based  on  Surapol  Naowarat,  Wilaipan  Tawarat  and  I  Ming  Tang’s  
model (2011) 

 The  model  analysis  showed  that  there  are  two  equilibrium  points:  a  disease  
free  equilibrium  point  and  an  endemic  equilibrium  point.  .  The  numerical  result  at  
the  disease  free  equilibrium,  we  obtained  0 = 0.0362  when  the  education  campaign  
is  (p) = 0.9 , ( hξ )= 0.9  this  mean  that  the  disease.  The  numerical  result  at  the  endemic  

equilibrium  point,  we  obtained  0 = 1.217  when  the  education  campaign  is  (p) = 0.1 , 
( hξ )= 0.01  this  mean  that  the  spread  of  Chikungunya  will  occur. The  simulation  results  
showed  that  when  we  increased  the  effectiveness  of  educational  campaign  on  the  
transmission,  the  number  of  infected    individuals  decreased.  We  concluded  that  the  
educational  campaign  is  an  effective  way  to  prevent  and  control  the  spread of  
Chikungunya  in  communitie. 
Keywords : The  educational  campaign  on  the  transmission model  of  Chikungunya 

 

บทน า 

โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาที่มียุงลายเป็นพาหนะน าโรคเหมือนกับโรคไข้เลือดออก 

ติดต่อมาสู่มนุษย์โดยยุงลาย ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างฉับพลัน ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย 

ปวดข้อ โดยเริ่มจากบริเวณข้อมือ ข้อเท้า และข้อต่อของแขนขา อาจพบอาการปวดกล้ามเนื้อด้วย  หรือบาง

รายอาจจะมีอาการตาแดงหรือคันร่วมด้วยบางครั้งมีอาการรุนแรงมากจนขยับข้อไม่ได้ แต่จะหายในภายใน    

1 - 12 สัปดาห์ หรือบางรายอาจจะปวดเรื้อรังอยู่นานเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ และไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

ถึงช็อกจนเสียชีวิต ในการรักษาโรคยังไม่มีวัคซีนส าหรับการรักษาหรือป้องกันจ าเพาะ ทั้งนี้วิธีที่จะสามารถ

ป้องกันโรคชิคุนกุนยาได้ดีที่สุดก็คือ การก าจัดยุงลายซึ่งเป็นตัวพาหะน าโรคโดยต้องหมั่นตรวจดูแหล่งน้ าภายใน

บ้าน 

 จากการศึกษางานวิจัยของสุรพล  เนาวรัตน์  วลัยพร  ถาวะรัตน์  และ  อี หมิง ถัง (2011) ตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาโดยการใช้ยาฆ่ายุงตัวเต็มวัย  ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มตัว

พารามิเตอร์การรณรงค์ให้ความรู้ ( hξ )  เป็นมาตรการควบคุมโรคชิคุนกุนยา ท าให้ผู้วิจัยได้ตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร์ของผลของการรณรงค์ให้ความรู้ต่อตัวแบบการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา  เพื่อให้ได้ตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตร์ที่คาดว่าจะท าให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรก์ารระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม 
2. เพื่อวิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรก์ารระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม 
3. เพื่อศึกษาผลของมาตรการต่อตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยา 

 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ได้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โรคชิคุนกุนยา  เพื่อใช้ในการหาค าตอบเชิงตัวเลข  ส าหรับอธิบายตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตรก์ารระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม 

2. ได้ทราบตัวแบบเชิงคณิตศาสตรก์ารระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม 

3. ได้แนวทางและวิธีการป้องกัน  ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคชิคุนกุนยา 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยจะศึกษาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม  เนื่องจาก

เป็นวิธีที่การป้องกันโรคล่วงหน้า  ซึ่งเป็นวิธีที่มีการยอมรับกันทั่วไปว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดและประหยัด

ที่สุด  จึงได้แบ่งเป็นประชากรคน  3  กลุ่ม  คือ  คนกลุ่มเสี่ยง  คนกลุ่มที่ติดเช้ือ  คนกลุ่มหายจากโรค  และแบ่ง

ประชากรยุง  2  กลุ่ม  คือ  ยุงกลุ่มเสี่ยง   และยุงกลุ่มที่ติดเชื้อ  ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของ   สุ

รพล  เนาวรัตน์  วลัยพรรณ  ถาวรรัตน์  และ  อี  หมิง  ถัง  (2011)  เป็นตัวแบบพื้นฐานที่ใช้ศึกษา  ซึ่งมี

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 1  แผนผังการระบาดของโรคชิคุนกุนยา 
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เมื่อ hS  แทน  จ านวนคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

hI  แทน  จ านวนคนที่เป็นกลุ่มที่ติดเชื้อ 
  hR  แทน  จ านวนคนที่เป็นกลุ่มที่หายจากโรค 
  mS  แทน  จ านวนยุงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
  mI  แทน  จ านวนยุงที่เป็นกลุ่มที่ติดเช้ือ ซึ่งยุงไม่ภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเมื่อยุงติดเชื้อแล้วจะมีไป 
          ตลอดชีวิต  
  hN  แทน  จ านวนคนทั้งหมด 
  mN  แทน  จ านวนยุงทั้งหมด 
 hμ  แทน  อัตราการเกิด (ตายตามธรรมชาติ)  ของคน 
 mμ  แทน  อัตราการตายตามธรรมชาติของยุง 
 A  แทน  อัตราการเกิดใหม่ของยุง 
 b  แทน  อัตราการกัดของยุง 
 mhβ  แทน  ความน่าจะเป็นของยุงที่ติดเชื้อแพร่ไปยังคนที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือในการกัดหนึ่งครั้ง 
 hmβ  แทน  ความน่าจะเป็นของคนที่ติดเชื้อแพร่เชื้อไปยังยุงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
 p  แทน  อัตราการใช้ยาฆ่าแมลงตัวเต็มวัยที่เกิดประสิทธิภาพ 
 hr  แทน  อัตราการหายของคนที่ติดเชื้อ 
 hξ  แทน  ประสิทธิภาพของการรณรงค์ให้ความรู้ 
  
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม  ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ตามวิธีแบบมาตรฐาน  (Standard Mathod) โดยหาจุดสมดุล  หาเมทริกซ์จาโคเบียนและค่า

ลักษณะเฉพาะ  เพื่อตรวจสอบเสถียรภาพของจุดสมดุลแต่ละจุด  และค านวณค่าระดับการติดเชื้อและน าการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแสดงเพื่อยืนยันผลลพัธ์ที่ได้  ดังนี้ 

1. จุดสมดุลที่ไม่มีโรค  พบว่า เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์ คือ อัตราการใช้ยาฆ่ายุงตัวเต็มวัย )p (= 

0.9 กับการรณรงค์ให้ความรู้  ) hξ   (=  0.9  ได้ค่า  0 = 0.0362 < 1  แสดงว่าไม่มีการะบาด

ของโรค และจุดสมดุลมีเสถียรภาพ 

2. จุดสมดุลที่มีโรค  พบว่า เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์ คือ อัตราการใช้ยาฆ่ายุงตัวเต็มวัย )p (= 0.1 

กับการรณรงค์ให้ความรู้  ) hξ   (=  0.01 ได้ค่า 0 = 1.217 > 1   แสดงว่า  มีการระบาดของ

โรค และจุดสมดุลมีเสถียรภาพ 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  

 ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม ผลปรากฏ

ว่าการก าหนดพารามิเตอร์ คือ อัตราการใช้ยาฆ่ายุงตัวเต็มวัย (p) กับการรณรงค์ให้ความรู้ ( hξ ) มีผลต่อการ

แพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยา  ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนผู้ติดเชื้อลดลง  และถ้าคนกลุ่มเสี่ยงเรียนรู้ที่จะป้องกัน

ตนเองจากโรคชิคุนกุนยา  จะสามารถลดการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในชุมชนได ้
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ท้ายที่สุดนี้  คุณความดี  คุณค่า คุณประโยชน์และกุศลที่พึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้  เป็นผลมา

จากความเมตตา  กรุณา  ของบิดา  มารดา  และคณาจารย์  ผู้คอยให้ก าลังใจ  และมอบวิชาความรู้ให้  จึงขอ

ยกคุณความดีเหล่านั้น  เป็นเครื่องบูชาพระคุณ  ด้วยความเคารพและสักการะยิ่ง 
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การศึกษาความสามารถในการแกปญหา เร่ืองฟงกชันโดยใชกิจกรรมการเรียนรู 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

A STUDY OF PROBLEM SOLVING ABILITIES ON FUNCTION THROUGH 

CONSTRUCTIVIST THEORY ACTIVITIES FOR  

MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องฟงกชัน  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เทียบกับเกณฑ
รอยละ 60  3) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต กลุมตัวอยาง จํานวน 45  คน โดยวิธีการเลือกแบบสุมหองเรียน 
ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอนเรียนหลังเรียน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดกิกรรมการเรียนรู  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบ
สังเกตพฤติกรรมการแกปญหา  การวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคาที ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1)นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติ
วิสตหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 2) นักเรียนท่ีเรียน
โดยใชกิจกรรมเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มีผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่องฟงกชัน  สูง
กวาเกณฑ รอยละ 60 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 3)ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต อยูในระดับ ดี 
คําสําคัญ : การสอนคณิตศาสตร  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  การแกปญหา 

 

Abstract 

 

The purposes of the study were to 1) Compare the score between pretest and 
posttest on Function by using constructivist theory. 2) Compare the score on Function 
by using constructivist theory to the 60 percent. 3) Study of Problems solving by the 
students after using constructivist theory 

mailto:pasone.varin@gmail.com
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The results of the study were 1) the students who have learnt by constructivist 
theory was higher than pretest according to the first hypothesis; the score of the 
achievement posttest on Function of Mathayomsuksa 4 higher than pretest. 2) the 
second hypothesis; the achievement posttest score of Mathayomsuksa 4 who learned 
by constructivist theory is higher than the standard of the school at the level of 60. 3) 
45 students who have learnt by using constructivist theory score is good and 
development in the select and resolve the problem 
Keyword: Teaching mathematics Constructivist theory Problem Solving 
 
บทนํา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จัดทําข้ึนสําหรับทองถ่ินและ

สถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงปจจุบันหลักสูตร

คณิตศาสตรโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  มีหลักสูตรคณิตศาสตรท่ีอิงมาจากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรให

เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แตไมวาหลักสูตรจะ

ปรับเปลี่ยนอยางไรความรูความสามารถของนักเรียนท่ีตองใชหลักสูตรก็ยังคงความแตกตางกัน นักเรียน

ทุกคนก็ยังคงตองใชหลักสูตรเดียวกันท้ังท่ีความสามารถแตกตางกัน เพ่ือใหการจัดการการเรียนการสอน

ดังกลาวเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร ผูศึกษาพยายามศึกษาคนควาหลักการ แนวคิดของทฤษฎี

การสอน  และการวัดผลประเมินผลท่ีนํามาใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอันจะสงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และ แนวคิดของทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปาหมายของการสอนคือเปลี่ยนจากการถายทอดใหผูเรียนไปสู

กระบวนการแปลและสรางความหมายท่ีหลากหลายตองมีประสิทธิภาพถึงข้ันทําไดและแกปญหาไดจริง  

ผูเรียนตองเปนผูจัดการกระทํากับขอมูลและประสบการณ 

ตาง ๆ และจะตองใหความหมายกับสิ่งนั้นดวยตนเอง (ทิศนา  แขมมณี. 2552 : 94) ขอดีของการจัดการ

เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ีมีความเหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตร คือ  แนวคิดข้ันตอน

การสอนของ Driver และ Bell  ซ่ึงเปนกลุมนักคิดท่ีมีความเชื่อตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน  คือ   ข้ันนํา ข้ันดึงความคิด   ข้ันปรับเปลี่ยนแนวความคิด  ข้ันนําความคิดไป

ใช  และข้ันทบทวน (Driver& Bell,1986 ) ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแก

อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของเหตุผล  มีการตัดสินใจมีประสิทธิภาพโดย

คํานึงถึงผลกระทบตอตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดลอมคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  มี

ความสมดุลท้ังรางกายและจิตใจ  สติปญญา  และอารมณ สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  

และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)   
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ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดจึงทําใหผูศึกษามีความตองการท่ีจะนํารูปแบบข้ันตอนการสอน

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต มาทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร เรื่องฟงชันกของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูเทียบกับเกณฑรอยละ 60 และศึกษา

ความสามารถในการแกปญหา   

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน  โดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เทียบกับเกณฑรอยละ 60 

3.  เพ่ือศึกษาความสามารถในแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟงกชัน ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟงกชัน ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสูงกวาเกณฑรอยละ 60 

3. ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตอยูในระดับดี 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีรูปแบบทดลองชนิดกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน ( One Group Pretest-Posttest  Design) มีแบบแผนการทดลองดังนี้ (วรรณี  แกมเกตุ. 
2551:141) 
 

1. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือท้ังหมด 3 ชนิด ไดแก 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่องฟงกชัน ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจํานวน 12 แผน 
ใชเวลา 

สอน 12 ชั่วโมง ทุกแผนการจัดการเรียนรูมีคาความตรงอยูท่ี 1.00  
1.2. แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปญหา โดยแบงการสังเกตเปน 4 ดาน ดังนี้ (1) 

ความเขาใจ 

E O1 X1 O2 
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โจทย (2) ความสามารถเลือกวิธีการ (3) ความสามารถแกโจทยปญหา (4) ความสามารถในการสรุปและ
วิธีตรวจหาคําตอบ มีคาความตรงอยูท่ี 1.00 

1.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องฟงกชัน 
ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความตรงอยูระหวาง 0.67-1.00 มี
คาความยาก (p) อยูระหวาง 0.25-0.75 มีคาอํานาจการจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25-0.50 และมีคา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.72 (บุญชม  ศรีสะอาด 2553 : 105) 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 
2559โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีจํานวน 16
หองเรียนมีนักเรียนท้ังหมด  720 คน 
          2.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเลือกแบบสุมหองเรียนจากหองเรียนท่ีผูทําวิจัยสอน
จํานวน จํานวน 4 หอง  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/15ปการศึกษา 2559  โรงเรียนมหาวชิราวุธ
จังหวัดสงขลา จํานวน 45 คน 

3. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และดําเนินการดังนี้ 

 3.1 หาประสิทธิภาพเบื้องตนของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต เรื่องฟงกชัน 
 3.1.1 นําแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตท่ีสรางเสร็จเรียบรอยเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณา ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหา 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีและรูปแบบการจัดการเรียนรู ความเหมาะสมของกิจกรรมแตละข้ันตอน ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 
  3.1.2 นําแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมาปรับปรุงแกไข และนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 
  3.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ไปทดลองจริงกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 45 คน 
ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางการวิจัย 

3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน โดยการทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

3.3 ศึกษาความสามารถในแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน โดยใชกิจกรรมการเรียนรู

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
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ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการเรียนรู ผูวิจัยจะสังเกตและใหคะแนน

พฤติกรรมของผูเรียน ตามรูปแบบของแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีสรางข้ึน โดยแบงเปน 4 ดาน ดังนี้ (1) 

ความเขาใจโจทย (2) ความสามารถเลือกวิธีการ (3) ความสามารถแกโจทยปญหา (4) ความสามารถใน

การสรุปและวิธีตรวจหาคําตอบ (สสวท 2555: 78) แลวนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหผลโดยใชคาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือศึกษาระดับความสามารถในแกปญหาของนักเรียน 

 

สรุปผลการทดลอง 
การวิจัยสรุปผลดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนและเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

รายการ คาเฉล่ีย S.D. รอยละ 

หลังเรียน 13.33 2.71 66.67 

กอนเรียน 5.07 2.44 25.35 

1. จากตารางพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กับนักเรียนชั้นม. 4/15 จํานวน 45 คน ซ่ึงเขา

เรียน 

สมํ่าเสมอและนักเรียนไมไดเรียนพิเศษพบวา นักเรียนทําแบบทดสอบสัมฤทธิ์กอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 

5.07 คะแนนเปนเพราะนักเรียนคิดวาแบบทดสอบสัมฤทธิ์กอนเรียนไมมีผลตอคะแนนจึงไมตั้งใจทํา

ขอสอบคะแนนสูงสุดกอนเรียน   9   คะแนนและคะแนนต่ําสุดกอนเรียน  0 คะแนน  หลังจัดกิจกรรม

การเรียนรูพบวาคะแนนเฉลี่ยเปน 13.33  โดยคะแนนสูงสุดหลังเรียน  17 คะแนน  และคะแนนต่ําสุด

คือ 8 คะแนน  

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี โรงเรียนกําหนด รอยละ 60  

2. ในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนผูวิจัยไดใชขอสอบท่ีไดคัดเลือกจํานวน 20 ขอ  และ

โรงเรียน 

ไดกําหนดเกณฑเบื้องตนท่ีนักเรียนตองผานเกณฑในการทดสอบแตละครั้งคือรอยละ 60 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 กับนักเรียนชั้นม. 4/15 จํานวน 45 คน ซ่ึงเขาเรียนสมํ่าเสมอและนักเรียนไมไดเรียน

พิเศษพบวาเม่ือวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเปน 13.33 คิดเปนรอยละ 66.6 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี

โรงเรียนตั้งไวท่ีรอยละ 60 

   

 

ทดสอบ คาเฉล่ีย รอยละ S.D. 

หลังเรียน 13.33 66.6 2.71 
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ตารางท่ี  3   ผลการสังเกตความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน โดยใชกิจกรรม

การเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนดานความความเขาใจ  

ดานความสามารถเลือกวิธีการ ดานความสามารถแกโจทยปญหา และดานความสามารถในการสรุปและ

วิธีตรวจหาคําตอบ แผนท่ี 1-แผนท่ี 6 

ดาน 
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 

 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

1 
1.2
7 

0.447 
1.6
4 

0.487 
1.1
8 

0.582 
1.1
8 

0.582 
1.2
7 

0.585 
1.1
4 

0.510 

2 
1.6
7 

0.477 
1.7
3 

0.451 
1.7
6 

0.539 
1.7
7 

0.42 1.8 0.404 
1.8
4 

0.408 

3 
1.3
8 

0.49 1.4 0.43 
1.4
5 

0.366 
1.4
7 

0.504 
1.4
8 

0.505 
1.5
5 

0.504 

4 
1.4
3 

0.76 
1.8
2 

0.62 
1.4
1 

0.622 
1.4
1 

0.622 
1.3
6 

0.65 
1.2
7 

0.585 

ตาราง 4  ผลการสังเกตพฤติกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องฟงกชัน โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนดานความความเขาใจและ

ความสามารถเลือกวิธีการ ดานความสามารถแกโจทยปญหา และดานความสามารถในการสรุปและวิธี

ตรวจหาคําตอบ แผนท่ี 7-แผนท่ี 12 

ดาน 
แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 แผน 11 แผน 12 

 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 

1 1.7 0.509 
1.8
6 

0.347 
1.2
3 

0.605 
1.8
9 

0.321 
1.9
8 

0.151 
2.0
2 

0.500 

2 
1.9
1 

0.362 
1.9
3 

0.255 
1.9
5 

0.321 
1.9
8 

0.151 
2.0
5 

0.48 
2.0
7 

0.33 

3 1.7 0.553 
1.7
7 

0.424 1.8 0.408 
1.8
2 

0.386 
1.9
8 

0.151 2 0.213 

4 
1.5
7 

0.545 
1.6
4 

0.574 
1.4
8 

0.59 
1.6
6 

0.608 
1.8
2 

0.446 
1.8
9 

0.443 

3. การศึกษาความสามารถในการแกปญหา พบวา พบวาจัดการกิจกรรมการเรียนรูเรื่องฟงกชัน

โดยใช 

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหาดาน

ความสามารถเลือกวิธีการ  และความสามารถในแกโจทยปญหา  ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยท่ี 1.65 คะแนน 

อยูในระดีบดี  เม่ือทดสอบดวยสถิติ Pair-Samples t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวา  นักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลามีพฤติกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่อง

ฟงกชันอยูในระดับดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําไปใชดังนี้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตใชเวลาคอนขางมาก ครูผูสอน
ควรควบคุมและบริหารจัดการเวลาในการทํากิจกรรมใหเหมาะสม  

1.2 ครูควรมีการฝกทักษะการคิดคํานวณเพ่ิมเติมใหกับนักเรียนทียังขาดทักษะการคํานวณ 
เนื่องจากการท่ีนักเรียนไดคําตอบท่ีผิด เปนผลโดยตรงจากการขาดทักษะการคิดคํานวณ 
         1.3 ครูควรสงเสริม และกระตุนใหนักเรียนกลาคิด กลาพูด กลาแสดงออกในเชิงสรางสรรค โดย
การใชคําชมเชยเปนแรงเสริม กระตุนนักเรียน และยอมรับฟงปญหา  
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บทคัดย่อ 

 

สินค้าคงคลังในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลให้ SMEs มีต้นทุนสูง ท าให้เสียโอกาสน าเงินที่จมอยู่
กับสินค้าคงคลังไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบวิธีการสั่งซื้อแบบ 
EOQ กับระบบคัมบัง 2) ปรับกระบวนการกระจายสินค้าให้มีความสมดุล ผู้วิจัยขอเสนอการประยุกต์ใช้
เครื่องมือดังต่อไปนี้ คือ 1) ระบบคัมบัง 2) การปรับสมดุลกระบวนการกระจายสินค้า 3) การศึกษาวิธีการ
จัดซื้อสินค้าคงคลัง การด าเนินการดังกล่าวสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังได้ร้อยละ 25 ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังที่เกินความต้องการจากร้อยละ 44 ลดลงเหลือ 19 และผลการด าเนินการ
สามารถลดเวลา Cycle time จากเวลาสูงสุดจาก 20 นาที เป็น 11 นาที  
ค าส าคญั: คัมบัง, สมดุลสายการผลิต, EOQ, SMEs 

Abstract 

Inventory in excessive amounts would result in higher costs, SMEs are likely to impair the 
money sunk inventory to benefit the other side.  This research aims to 1)  to compare 
between EOQ modeling and Kanban system purchasing 2) to adjust the distribution of line 
balancing. Researchers proposed the application of the following tools: 1) Kanban system 
2)  line balancing 3)  purchasing.  It can reduce inventory by 25 percent, which compares 
with inventory exceeds demand by 44 percent to 19. The operation can reduce the time 
cycle time from a maximum of 20 minutes to 11 minute. 
Keyword: Kanban system, Line balancing, EOQ, SMEs 
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1. บทน า 
สินค้าคงคลังในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลให้ SMEs มีต้นทุนสูง ท าให้เสียโอกาสน าเงินที่จมอยู่

กับสินค้าคงคลังไปหาประโยชน์ในด้านอื่นๆ แต่ถ้า SMEs มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่น้อยเกินไป ก็อาจ
ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็นการเปิดโอกาสให้
คู่แข่งขัน แม้ว่าการมีปริมาณสินค้าคงคลังเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ SMEs แต่การพิจารณาถึงปริมาณ
ของสินค้าคงคลังในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก คลังสินค้าต้องจัดเตรียมสินค้าและจัดส่งสินค้า
ให้ลูกค้าตามจ านวน ชนิด และสถานที่ที่ลูกค้าก าหนด โดยเริ่มท าการจัดหาสินค้าทดแทนเข้ามาเก็บใน
คลังสินค้าเมื่อลูกค้ารับสินค้าและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว การจัดซื้อสินค้าทดแทนปัจจุบันนี้คือรูปแบบ EOQ 
หรือ Economic order quantity เป็นมาตรฐานการด าเนินการ ซึ่งต้องค านึงถึงอัตราการใช้สินค้า, ต้นทุน
สินค้า, ต้นทุนในการสั่งซื้อ, และต้นทุนการเก็บรักษา แต่มีข้อจ ากัดคือทุกปัจจัยต้องมีความแน่นอน และ 
EOQ เป็นการสั่งซื้อด้วยปริมาณสั่งซื้อคงที่ ซึ่งเป็นรูปแบบการสั่งซื้อที่เหมาะกับวัสดุที่มีราคาถูกและขนาด
เล็ก แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับสินค้าประเภทอาหารสัตว์ ซึ่งมีอายุสินค้าสั้น พื้นที่การจัดเก็บมาก และ
ต้องการระยะเวลาจากผู้ผลิตจนถึงลูกค้าสั้นที่สุด 

ระบบคัมบัง (Kanban system) เป็นการส่งสัญญาณความต้องการจากลูกค้า ส่งผลได้เกิดระบบลด
ปริมาณสินค้ามากเกินไป เนื่องจากระบบคัมบังจะจัดส่งสัญญาณไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อแสดงความต้องการให้ 
Supplier ส่งสินค้าเพิ่มเติมเมื่อถึง Minimum Lot Size หรือ Reorder Point สินค้าแต่ละชนิดต้องมี
จ านวนมาตรฐาน เมื่อ Supplier ทราบจ านวน ชนิด และสถานที่จัดส่งแล้วก็จะน าสินค้ากลับมาเติมตามใน
สินค้าที่ได้จ าหน่ายไปแล้ว ระบบคัมบังจะท าให้พนักงานในคลังสินค้ารู้ว่าจะต้องสั่งสินค้าใดมาทดแทน 
จ านวนท่าไร ชนิดไหน และที่ไหนบ้าง และทุกคนสามารถทวนสอบจ านวน ชนิด สามารถลดความผิดพลาด
ของการจัดซื้อไม่ตรงเวลา หรืออาจไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า เพราะระบบคัมบังเป็น Visual control 
ซึ่งวิธีการแบบนี้คือระบบดึง (Pull system) แต่ระบบคัมบังยังมีปริมาณการสั่งเป็นไปตาม Minimum order 
ของ supplier จึงจ าเป็นต้องศึกษาตลอดกระบวนการของคลังสินค้าระยะเวลาสั่งซื้อตามระยะ 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
สินค้าคงคลังมากเกินเป็นการด าเนินการเพื่อสนองการดึงของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือ

พยากรณ์ไว้ การด าเนินการในลักษณะนี้เรียกว่า “ระบบผลัก” หรือ Push system ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ กับระบบคัมบัง 2) ปรับกระบวนการกระจายสินค้า
ให้มีความสมดุล  
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3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทกระจายสินค้าอาหารสัตว์ภายในจังหวัดขอนแก่น อาหารสัตว์มี 372 
รายการต่อเดือน อาหารสัตว์มีน้ าหนักทั้งหมด 137,320.00 กิโลกรัม (กก.) บริษัทฯ มีรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 
จ านวน 4 คัน มีพนักงานทั้งหมด 78 คน ท างานตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. 
บริษัทฯ มีกิจกรรมด าเนินการดังนี้คือ 1) การรับสินค้า (Receiving) 2) การเก็บสินค้า (Put-away) 3)หยิบ
สินค้า (Order picking) 4) บรรจุภัณฑ์ (Package)  5) การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) 6) การ
ขนสินค้าขึ้นยานพาหนะ (Loading) 
 จากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษาผู้วิจัยพบว่า ปริมาณสินค้าคงคลังอาหารสัตว์ต้นงวด เดือน N-1 
ทั้งหมด 39,081.00 กก. ปริมาณสินค้าคงคลังอาหารสัตว์สั่งเช้า เดือน N-1 ทั้งหมด 70,041.00 กก. และ
รวมปริมาณสินค้าคงคลังอาหารสัตว์ เดือน N-1 ทั้งหมด 109,122.00 กก. และปริมาณความต้องการสินค้า
คงคลังอาหารสัตว์ N-1 ทั้งหมด 60,866.00 กก. หากคิดสัดส่วนระหว่างความต้องการสินค้ากับปริมาณ
สินค้าคงคลังทั้งหมดมีสัดส่วนร้อยละ 56 หรือมีปริมาณสินค้าคงคลังเกินความต้องการมีสัดส่วนร้อยละ 44 
และปัญหาที่สองคือกระบวนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้ามี Cycle time ที่มากกว่าค่า Takt time ท าให้เกิด 
ปัญหาการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่ทันเวลาที่ก าหนดมีสัดส่วนร้อยละ 27 ซึ่งจากตารางที่ 1 พบว่าปริมาณ
ความต้องการอาหารสัตว์ เดือน N มี 137,320.00 กก. เดือน N มี 24 วันท างาน  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ เดือน N    

ล าดับ ยี่ห้อสินค้า จ านวน (กก.) ร้อยละ จ านวนสะสม ร้อยละสะสม 

1 เพดดิกรี     84,260.00  61%    84,260.00  61% 

2 วิสกัส     49,360.00  36%  133,620.00  97% 

3 ซีซาร์       1,800.00  1%  135,420.00  99% 

4 คิตตี้แคท        580.00  0%  136,000.00  99% 

5 แคทแซน        580.00  0%  136,580.00  99% 

6 หมอนเหมียวจอมชน        480.00  0%  137,060.00  100% 

7 เทมเทชั่นส์         180.00  0%  137,240.00  100% 

8 ทรายแมวอนามัย          40.00  0%  137,280.00  100% 

9 พัพพี          40.00  0%  137,320.00  100% 

 รวมทั้งหมด   137,320.00     
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงเวลา cycle time จ านวน Forklift/Handlift และจ านวนพนักงานในขั้นตอนก่อน

ปรับปรุง 

 
การรับ
สินค้า 

การเก็บ
สินค้า 

หยิบ
สินค้า 

บรรจุ
ภัณฑ ์

การ
ตรวจสอบ
ยอดสินค้า 

การขน
สินค้าขึ้น

ยานพาหนะ 
สัดส่วน Cycle time > 

takt time 
67% 50% 67% 67% 42% 8% 

Cycle time > takt 
time 

8 6 8 8 5 1 

เป้าหมาย (Takt time) 12 12 12 12 12 12 
เวลาท างาน (นาที) 20 18 20 20 17 13 
FL/HL 1  1    
คน 1 1 1  1  

ดังนั้นปริมาณความต้องการต่อวันเท่ากับ  5,721.67 กก. รถบรรทุก 4 คัน โดยแต่ละคันจะสามารถ

บรรจุได้ 5 พาเลท เวลาการจัดส่ง 6 ช่วงคือ 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 14.00 น., 15.00 น., และ 

16.00 น. ฉะนั้น Takt time เท่ากับ 12 นาที แต่กระบวนการกระจายสินค้าปัจจุบันมี cycle time เฉลี่ย

เท่ากับ 18 นาที เกินเวลา Takt time 6 นาที โดยพนักงานจ านวน 4 คน Forklift/Handlift จ านวน 2 คัน 

รายละเอียดดังตารางที่ 2 การลดปริมาณสินค้าคงคลังมากเกินไปและการจัดส่งสินค้าไม่ทันตามก าหนดนั้น 

ทางผู้วิจัยขอเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้  คือ 1) ระบบคัมบัง 2) การปรับสมดุลกระบวนการ

กระจายสินค้า 3) การศึกษาวิธีการจัดซื้อสินค้าคงคลัง 

 

4. ผลการวิจัย 

บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องลดปริมาณสินค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้ระบบคัมบัง และด าเนินการ

ปรับสมดุลกระบวนการกระจายสินค้า ตามหลัก ECRS ซึ่งผู้วิจัยพบว่าค่า cycle time มากกว่า Takt time 

มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 67  ดังรายละเอียดตารางที่ 2 โดยยึดหลักการปรับสมดุลสายการกระจายสินค้า ซึ่ง

เมื่อวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานแล้วจ าเป็นต้องด าเนินการ Rearrange เป็นการด าเนินการเช่นเดียวกับ

งานวิจัย ชาญชัย และคณะ (2556) โดยเพิ่มจ านวน Forklift จาก 2 คัน เป็น 3 คัน และเพิ่มจ านวน
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พนักงานจาก 4 คน เป็น 5 คน ซึ่งจะพบว่าผลการด าเนินการสามารถลดเวลา Cycle time จากเวลาสูงสุด

จาก 20 นาที เป็น 11 นาท ีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

จากนั้นก าหนดบัตรคัมบังจ านวน 5 ใบ ส าหรับติดที่ Pallet ส่งของ โดยพนักงานขับรถขนส่งจะน า

บัตร “คัมบังจ่าย” ซึ่งเป็นรายการสินค้าของลูกค้าแต่ละเจ้าไปเบิกกับพนักงานกระจายสินค้า จากนั้น

พนักงานกระจายสินค้าซึ่งท าการเตรียมสินค้าไว้แล้ว ดึง “คัมบังเบิก” ออกจาก Pallet แล้วติด “คัมบัง

จ่าย” แทน จากนั้นพนักงานขับรถขนส่งขนสินค้าขึ้นรถ ในเวลาเดียวกันพนักงานกระจายสินค้าน า “คัมบัง

เบิก” ไปเบิกสินค้าแต่ละชนิดเพ่ือจัดเตรียมสินค้ากับแผนกสโตร์กลาง พนักงานงานสโตร์กลางจะท าการหยิบ

และบรรจุสินค้าลง Pallet แล้วดึง “คัมบังสั่งซื้อ” ออก จากนั้นติด “คัมบังเบิก” ทดแทน และส่งมอบ 

Pallet ให้พนักงานกระจายสินค้าท าการตรวจสอบตามใบ “คัมบังเบิก” จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้

สินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 13 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงเวลา cycle time กอ่นและหลังด าเนินการ 

 
การรับ
สินค้า 

การเก็บ
สินค้า 

หยิบสินค้า บรรจุภัณฑ ์
การ

ตรวจสอบ
ยอดสินค้า 

การขน
สินค้าขึ้น

ยานพาหนะ 
ก่อน 
(นาที) 

20 18 20 20 17 13 

หลัง (นาที) 10 10 11 11 10 9 
    

(1)  จากสมการ Q=√
2DS

H
                                                                     

 จากสมการ (1) ความต้องการอาหารสัตว์ต่อป ี(D) เท่ากบั 1,676,448.33 กก. ต้นทุนการเก็บรักษา 
(H) เท่ากับ 2 บาทต่อหน่วยน้ าหนัก (กก.) ได้แก่ค่าไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าน้ า ค่าวัสดุสิ้นเปลีอง ค่าอุปกรณ์/
เครื่องมือ/เครื่องจักรภายในคลังสินค้า คา่แรงพนักงานคลังสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับต้นทุนการ
สั่งซื้อ (S) เทา่กับ 15 บาทต่อครั้ง ดังนั้นหากค านวณค่า EOQ ออกมาจะได้เท่ากับ 5,015 กก. ต่อครั้ง 
จ านวนครั้งในการสั่งซื้อเท่ากับ 334.31 ครัง้ต่อปี หรือเท่ากับเดือนละ 27.86 แต่บริษทัฯ มีนโยบายให้มีการ
สั่งซื้อสินค้าอาหารสัตว์ 15 วันต่อครั้ง ดังนั้นปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ ต่อครั้งเท่ากับ  75,219.77 กก. 
แต่การสั่งซื้อแบบระบบคัมบงัมีปริมาณเท่ากับ 85,825.00 กก.ต่อครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาการสั่งซื้อเท่ากันคือ 15 
วัน ท าให้สินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 12  
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สินค้าคงคลังมากเกินเป็นสิ่งที่คลังสินค้าต้องด าเนินการแก้ไข โดยมุ่งหาวิธีการที่ง่ายและสามารถ

ด าเนินการได้โดยพนักงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบวิธีการสั่งซื้อแบบ EOQ กับ
ระบบคัมบัง 2) ปรับกระบวนการกระจายสินค้าให้มีความสมดุล พบว่าปริมาณการสั่งซื้อแบบ EOQ ต่อครั้ง
เท่ากับ  75,219.77 กก. ซึ่งเป็นวิธีการจัดซื้อแบบเดิม ยังคงมีปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ ากว่า การสั่งซื้อแบบ
ระบบคัมบังมีปริมาณเท่ากับ 85,825.00 กก.ต่อครั้ง แต่การจัดซื้อแบบคัมบังเป็นการจัดซื้อจากรปริมาณการ
ดึงของลูกค้าจริงๆ ซึ่งมีระยะเวลาการสั่งซื้อเท่ากันคือ 15 วัน ประกอบกับการปรับสมดุลกระบวนการ
กระจายสินค้าคงคลังจะส่งผลให้การจัดส่งทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ปริมาณสินค้าคงคลังจะลดน้อยลง 
แต่หากมีระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการประยุกต์ใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ คือ 1) ระบบคัมบัง 
2) การปรับสมดุลกระบวนการกระจายสินค้า 3) การศึกษาวิธีการจัดซื้อสินค้าคงคลัง จะท าให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังได้ร้อยละ 25 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังที่เกิน
ความต้องการจากร้อยละ 44 ลดลงเหลือ 19  

 

6. เอกสารอ้างอิง 
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ณฐา คุปตัษเฐียร. 2558. การวางแผนและควบคุมการผลิต. พิมพ์ครั้งที่  1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

บุญเสริม วันทนาศุภมาต. 2549. คัมบัง (Kanban for the Shop floor). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์: อี.ไอ.ส
แควร์ พับลิชช่ิง.  
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การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา โดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
ผานสื่อสังคมออนไลนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
The Development of Problem Solving Ability Based by Using Problem 
Based Learning through Social Network for Mathyomsksa 4 Students of 

Yangtaladwittayakarn School 
 

1นรนนท รัตนนนทไชย,2สนิท ตีเมอืงซาย,3สุรกานต จันหาร 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา
ของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 2) เพ่ือศึกษาความสามารถใน
การคิดแกปญหาของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 39 คน การวิจัยครั้งนี้ใชหลักการวิจัยแบบปฏิบัติการ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหา 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน และ 4) แบบสัมภาษณนักเรียน 
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการนําขอมูลมา
วิเคราะห ตีความ สรุป และรายงานผลในรูปแบบบรรยาย 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใช
คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ
จัดการเรียนรู 6 ข้ันตอน เปนกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนใชปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ กระตือรือรนและอยากรูอยากเห็น จะนําไปสูการคนหาคําตอบดวยวิธีตางๆ ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวไดฝกใหนักเรียนสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียนมีความม่ันใจใน
ตนเองและกลาท่ีจะแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 2) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ผานสื่อสังคมออนไลนมีความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับดี 3) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 86% 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, การคิดแกปญหา, สื่อสังคมออนไลน 
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ABSTRACT 
 

 The research aimed 1) study The Development of Problem Solving Ability Based 
by using Problem based learning through Social Network for Mathyomsksa 4 Students 
of Yangtaladwittayakarn 2) to study problems solving thinking ability of Mathyomsksa 4 
Students of Yangtaladwittayakarn by using problems solving thinking ability. 3) to study 
students’ satisfaction by learning Problem based learning through Social Network, in 
the information based technology course target group, totally 39 persons of 
Yangtaladwittayakarnschool, Kalasin province the second semester of year 2016. The 
research design followed action research procedure. The instruments were used in the 
research, 1) the lesson plans of the information technology course, 2) problems solving 
thinking ability test, 3) the students’ satisfaction questionnaire of learning Problem 
based learning through Social Network, and 4) the student Interview form. The data 
were analyzed through two separate procedures, the qualitative data by means of 
analyzing, interpreting, summarizing and reporting in a descriptive form and the 
quantitative data by means of arithmetic mean, percentage and standard deviation. 5) 
a student Interview form. The data were analyzed through two separate procedures, 
i.e., The qualitative data by means of analyzing, interpreting, summarizing and reporting 
in a descriptive form and the quantitative data by means of arithmetic mean, 
percentage and standard deviation. 
 The result followed by the research: 1) The learning Problem based learning 
theory which consisted of 6 steps of learning processes emphasize student’s 
participation in the activities. The problems were used as the context of learning to 
rouse the students' interest and to find out the causes of the problem. Their student 
for finding new information or data leads them to employ various searching methods in 
order to discover answers to the problems. Such learning procedure allows the 
students an opportunity to practice how to solve problems, to summarize and to do a 
presentation of their findings by themselves. The procedure also helps them 
expressive and confident in themselves. 2) The students had enhanced their problem 
solving thinking ability in the information based technology course at good level. 3) 
The students' overall satisfaction on the learning Problem based learning theory on 
social network showed the highest level. 
Keywords:  Problem based learning, Problems solving thinking ability, Social Network 
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บทนํา 
  ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที 
(Information and Communication Technology : ICT) ไดเขามามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเทคโนโลยีเหลานี้มาประยุกตใชในวงการการศึกษา 
(กิดานันทมลิทอง. 2548 : 315) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทําใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธทางการเรียน ผูเรียนไดรับความรูท่ีทันสมัยเปนปจจุบัน ขจัด
ปญหาเรื่องเวลาและสถานท่ีในการเรียนรู โดยผูเรียนสามารถเรียนไดท้ังในเวลาและนอกเวลาของการ
เรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 : 1) เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ ความ
ตองการของแตละบุคคล ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรูซ่ึงชวยใหผูเรียนท่ีมีความ
แตกตางกันมีความพรอมในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน (อนิรุทธ สติม่ัน และคณะ.2552 : 120) 

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ไดเปดสอนในหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานตางๆและยังเปนทวีศึกษาโดยมีความรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ เพ่ือจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการความรู ทางดานตางๆ แยกหองแตละหองเปนสายอาชีพและหองเรียนสายวิทยคณิต สายศิลป
ภาษา โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีตามศักยภาพเปนรายบุคคล  เนน
ทักษะการคิดระดับสูง ดานกระบวนการแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยาง
สรางสรรค  โดยใหมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเองอยางเปนระบบและมีคุณธรรม
จริยธรรม (กลุมวิชาการโรงเรียนยางตลาด,2559) 

จากการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและสัมภาษณครูผูรวมวิจัยพบวา ในการเรียนการสอนของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 พบวาการ
จัดการเรียนการสอนยังเปนการเรียนการสอนแบบทองจําเพ่ือนําไปสอบกลางภาคและปลายภาคผูเรียน
ไมสามารถนําความรูท่ีเลาเรียนมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางสมบูรณแบบ เนื่องจากผูเรียนไมสามารถคิด
วิเคราะหปญหาได ทําใหไมสามารถออกแบบ หรือหาวิธีการในการแกปญหา และยังพบวา นักเรียนขาด
ความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู จึงทําใหไมสามารถแกปญหาท่ีครูใหไดนอกจากนี้มีการใชสังคม
ออนไลนเพ่ือความบันเทิง เชน เกมออนไลน เฟสบุค แชท และการดูวีดีโอในเว็บไชตตางๆ ระหวางเรียน
จากท่ีผานมาผลการประเมินทักษะของนักเรียนดานการแกปญหา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ซ่ึงประเมินโดยครูผูสอน ปรากฏวาจากนักเรียน 39 คน  มีนักเรียน 32 คนไมผาน คิดเปนรอยละ 44.04 
จึงควรแกไขอยางเรงดวน ผูวิจัยเล็งเห็นปญหาดังกลาวจึงหาทางแกไขเพ่ือใหเขากับยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ี
เปนยุคแหงเทคโนโลยีท่ีมีคนเขาถึงขอมูล ขาวสารท่ีรวดเร็ว และตองมีทักษะการคิดอยางเชน ทักษะการ
ระบุปญหา การกําหนดและการคิดแกปญหาเปนฐาน เปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21st Century skills 
สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพมากข้ึน 

รสสุคนธ  มกรมณี (2551 : 1-4) กลาววา ศตวรรษท่ี 21 เปนยุคแหงเทคโนโลยีท่ีผูคนเขาถึง
ขอมูล ขาวสารท่ีมีอยูมากมายไดอยางรวดเร็ว ทักษะการคิดอยางเชน ทักษะการระบุปญหา การกําหนด
และการคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณการ การคิดอยางสรางสรรคและการคิดอยางเปนระบบ 
จึงกลายเปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 หรือ “21st century skills” ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือสรางประชากรท่ีมีคุณภาพและรอดในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับนโยบายการสราง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป 2558  
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  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ไดพัฒนามาจาก
ความคิดของ John Dewey นักการศึกษาของอเมริกัน John Dewey ใหคําแนะนําวานักศึกษาควรจะ
นําเสนอปญหาในชีวิตจริงและ ชวยในการคนหาคําตอบโดยการคนพบขอมูลในการแกปญหาของ
นักศึกษาเอง และเริ่มมีการใชใหม อีกครั้งในป ค.ศ.1960 ในรูปแบบของการสอนแบบใฝรูใน
วิทยาศาสตร ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากผลงานของ Bruner และ Piaget วิธีการเรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐาน
เปนการเรียนท่ีใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนใชเทคนิคกระบวนการแกปญหาแบบกลุมและการเรียน
เปนรายบุคคล และในป ค.ศ.1971 Haward Barrow เปนผูนําการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักมาใชกับ
นักศึกษาแพทยเปนครั้งแรกท่ี มหาวิทยาลัย Mc Master ประเทศแคนาดาเพ่ือใหนักศึกษาแพทยไดรับ
ความรูแบบบูรณาการ สามารถพัฒนาและประยุกตใชทักษะการแกปญหา 

การนําระบนเทคโนโลยี Social Network มาชวยในการเรียนการสอน  เพ่ือเปนการขยาย
โอกาสการเรียนรู  และเพ่ิมสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับผูเรียน  หรือระหวางผูเรียนดวยกันเอง  เพ่ือ
เปนการถายทอดสงตอความรู  และกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา  

จากการศึกษาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เปนการวิจัยท่ีเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการวิจัยทุกคน  ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  และ
วิเคราะหผลการปฏิบัติ เปนวิธีการท่ีมุงเนนปญหา โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน รวมถึงการ
จัดกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับปญหาท่ีผูวิจัยพบ ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเรียนรูใน
หองเรียน เปดโอกาสใหครูผูสอนไดปรับปรุง และพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูเปนวงจรไปจนกวา
จะไดผลท่ีพึงพอใจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการใชกระบวนการปฏิบัติอยางเปนระบบ ซ่ึงแบงเปน 4 ข้ันตอน 
คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะทอนผลการปฏิบัติ 
(Reflect) เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการปฏิบัติการข้ันตอไปในวงจรใหม  จนกวาจะไดขอสรุปท่ีแกปญหาได
จริง หรือพัฒนาสภาพปญหาของสิ่งท่ีศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2553) 
  จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเพ่ือนําความสามารถใน
การคิดแกปญหาเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักเรียน เพราะหากนักเรียนตองการจะประสบผลสําเร็จ
ในชีวิตและการเรียนแลวนักเรียนจะตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการวางแผนคิดแกปญหาตาม
แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีวาดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาเปนทักษะดาน
การเรียนรูและนวัตกรรมเพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถึง
รูปแบบ (Model) ท่ีพัฒนามาจากเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีชื่อยอวา เครือขาย P21 ซ่ึงได
พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความ
ชํานาญการและความรูเทาทันดานตาง ๆ เขาดวยกัน เพ่ือความสําเร็จของผูเรียนท้ังดานการทํางานและ
การดําเนินชีวิต หากครูไดฝกใหนักเรียนไดรูจักวิธีการวางแผนในการคิดแกปญหาตั้งแตในชั้นเรียนใหกับ
นักเรียนแลว ก็คงจะเปนประโยชนตอการเรียนในหองเรียนของนักเรียนท้ังในปจจุบันและการทํางานใน
อนาคต เพราะจะเปนการฝกใหนักเรียนเผชิญปญหา ฝกคิดหาวิธีการ แกปญหาท่ีเปนอุปสรรคใหหมดไป 
จนเกิดเปนความเคยชิน และสงผลใหเกิดเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก 
(PBL) มาใชปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยใชขอคําถามแบบกําหนดสถานการณแทนการใชแบบคําถาม
เดี่ยว หรือใชขอคําถามแบบอัตนัยประยุกต หรือขอคําถามแบบการวัด 3 ข้ัน ซ่ึงถูกนําไปใชวัดทักษะใน
การแกปญหาไดดีในวงการนักศึกษาแพทยและพยาบาล ท่ีสามารถใชการปฏิบัติจริงไดก็ควรใชการ
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ปฏิบัติจริง แตหากจําเปนตองใชแบบทดสอบ ก็ยังมีขอคําถามท่ีสามารถจะวัดทักษะในการคิดแกปญหา 
และม่ันใจวาเม่ือเผชิญกับปญหาจริง ๆ เขาก็คงสามารถแกปญหาไดตามกระบวนการท่ีเคยคิดไว 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
           1. เพ่ือศึกษาปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนโดยใชการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนยางตลาด
วิทยาคาร 
           2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
           3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนยางตลาด อําเภอ
ยางตลาดจังหวัดกาฬสินธ จํานวน 39 คน  

รูปแบบท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis&Mctaggart มาเปน
แนวทางในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนของนักเรียน
ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน (Kemmis and Mc Taggart อางอิงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2553) ไดแก ข้ันท่ี 
1 ข้ันวางแผน (Plan) ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติการ (Action) ข้ันท่ี 3 การสังเกต (Observe) และข้ันท่ี 4 สะทอน
กลับ (Reflect) 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ประเภท  ประกอบดวย 

1. เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติการ 
1.1 แผนการจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน โดยการจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร 

2.เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลวิจัย   
2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา   

 3. เครื่องมือท่ีใชสะทอนผลการจัดการเรียนรู 
  3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
  3.2 แบบสัมภาษณนักเรียน 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ชี้แจงใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาความสามารถใน

การคิดแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน บอกให
ทราบถึงขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และขอตกลงในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน ของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 2 แผน แตละแผนใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 
ชั่วโมง รวมท้ังหมด 8 ชั่วโมงและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทายแผนการจัดการ
เรียนรูทุกแผน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยแบง
ออกเปน 2 วงรอบ ไดแก 
  วงรอบปฏิบัติการท่ี 1 ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
  วงรอบปฏิบัติการท่ี 2 ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 

3. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกแผนแผนการจัดการเรียนรู โดย
ใหนักเรียนทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา และบันทึกหลังการจัดกิจกรรม โดยการสังเกต 
สัมภาษณนักเรียน แลวนําขอมูลท่ีไดมาสะทอนผลรวมกับผูรวมวิจัย เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาในวงรอบ
ตอไป 
 4. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูครบท้ัง 2 วงรอบ 
 5. นําคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาและคะแนนความพึงพอใจของ
นักเรียน ไปวิเคราะหผลและแปรขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ 
   นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ จากนักเรียน ผูรวมวิจัย และ
ผูวิจัยมาวิเคราะห  ตีความ และสรุปผล แลวรายงานผลในรูปแบบของการบรรยาย 
 2. ขอมูลเชิงปริมาณ  

2.1 นําขอมูลท่ีไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ในแตละ
วงรอบ 

ปฏิบัติการมาวิเคราะหหาคาระดับความสามารถในการคิดแกปญหา  โดยคํานวณหาคา เฉลี่ย (x) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปรผลการวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากคะแนนคาเฉลี่ยของชวง
ระดับคะแนน 5 ระดับ  
  2.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู  ไปสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนหลังสิ้นสุดวงรอบของการปฏิบัติการท้ัง 2 วงรอบ นําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย (x) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปรผลการวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากคะแนนคาเฉลี่ยของชวง
ระดับคะแนน 5 ระดับ 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน (ไพศาล วรคํา. 2553) 
  1.1 คาเฉลี่ย (Mean)   
  1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.1 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา มีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1 การวิเคราะหหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบทดสอบ
ใชดัชนีคาความสอดคลอง (Item Objective Congruence : IOC) (วรรณี แกมเกตุ. 2551 : 219 - 
221) 
   2.1.2 หาคาความยากงายของแบบทดสอบรายขอ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 
84)  
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาการปฏิบัติการ การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหา 
  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานซ่ึงประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ข้ันตอน 
กําหนดปญหา ทําความเขาใจปญหา ดําเนินการศึกษาคนควา สังเคราะหความรู สรุปและประเมินคา
คําตอบ นําเสนอและประเมิน เปนกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนใชปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกระตุนใหนักเรียน
เกิดความสนใจ กระตือรือรนและอยากรูอยากเห็น จะนําไปสูการคนหาคําตอบดวยวิธีตางๆ ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวไดฝกใหนักเรียนสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียนมีความม่ันใจใน
ตนเองและกลาท่ีจะแสดงออกในทางท่ีถูกตองโดย วงรอบท่ี 1 ผูวิจัยไดใช แผนการเรียนรู ในรูปแบบการ
สอน PBL และใชระบบของ Edmodo และ Facebook เขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนโดยให โจทยสถาณการณปญหาหาจาก Edmodo และใช Facebook ในการพูดคุย
ปรึกษาหารือในระหวางเรียนและติดตอแตละข้ันตอนนอกหองเรียนโดยมีผลท่ีไดดังตารางตอไปนี้ 
  
  2. ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหา 
 ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาในวงรอบปฏิบัติการท่ี 1  

ลําดับ ดาน 𝐱� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 เขาใจปญหาของสถานการณ 6.46 0.85 พอใช 
2 ระบุสาเหตุของปญหาได 6.03 1.20 พอใช 
3 มีวิธีท่ีจะแกไขปญหากับสถานการณ 6.46 1.14 พอใช 
4 บอกผลท่ีจะตามมาเม่ือเลือกวิธีแกปญหาไดแลว 6.13 0.86 พอใช 

รวม 6.27 1.02 พอใช 
  จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนในแตละดาน  
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  จากการศึกษาจากวงรอบแรกปญหาท่ีพบคือ นักเรียนไมชอบระบบ Edmodo เพราะยังใหม
หนาตาไมคุนเคยและยังลืมรหัสผานบอยๆอีกดวยเพราะนักเรียนไมเขาไปดู เวลาสั่งงาน นักเรียนไมก็ไมรู
เพราะจะแจงเตือนในเมลและเขาไมบอยเทา Facebook ผูวิจัยจึงไดนํา Facebook เขามาชวยติดตอ
ควบคูดวยแตผลลัพธยังไมเปนท่ีนาพอใจเพราะ คะแนนแตละดานยังคงต่ํา อยูในเกณฑ พอใชอยู ผูวิจัย
จึงเล็งเห็นปญหาตางๆจึงมาปรับปรุงแกไขในวงรอบตอไป 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาในวงรอบปฏิบัติการท่ี 2  

ลําดับ ดาน 𝐱� S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1 เขาใจปญหาของสถานการณ 8.10 0.79 ด ี
2 ระบุสาเหตุของปญหาได 8.31 0.77 ด ี
3 มีวิธีท่ีจะแกไขปญหากับสถานการณ 8.23 0.78 ด ี
4 บอกผลท่ีจะตามมาเม่ือเลือกวิธีแกปญหาไดแลว 8.33 0.81 ด ี

รวม 8.24 0.78 ด ี
   จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนในแตละดาน 
   จากการศึกษาจากวงรอบท่ีสองผูวิจัยไดทําการแกไขปญหาท่ีพบในวงรอบแรกคือ โดยการ
เปลี่ยนระบบจาก Edmodo เปน Schoology ท่ีมีฟงชันท่ีนาสนใจกวา สวนการแกไขไมใหนักเรียนลืม
รหัสผาน จึงใหนักเรียน สงอีเมลท่ีสมัครและรหัสผานมาใน Facebook ของครูผูสอนหลังจากทําการ
สมัคร Schoology เรียบรอยแลว เพ่ือใหนักเรียนท่ีลืมรหัสผานสามารถเขามาดูท่ีแชทครูไดวาท่ีตัวเองให
อีเมลและละรหัสอะไรสมัคร สวนเวลาสั่งงานก็แจงนักเรียนแตละหองในกลุม Line เวลาสั่งงานก็จะเปน
Real time นักเรียนท่ีสงสัยก็สามารถสอบไดดวยแตตอนสงงานใหนักเรียนมาสงใน Schoology 
เพ่ือท่ีจะเปนหลักฐาน ละสามารถดูคะแนนตัวเองในแตละงานได และผลลัพธของวงรอบท่ีสองก็ดีข้ึน
เปนพึงพอใจของผูวิจัย 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอน 
 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4/8  โรงเรียนยางตลาด ท่ีเรียนใน
รายวิชาสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ พ่ือการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนโดยภาพรวมเฉลี่ยท้ัง 2 ดานการประเมินพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (x�=4.53, S. D.=0.54) โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.54 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดย

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน (x�=4.57, S. D.=0.19) 

รองลงมาคือดานความพึงพอใจตอบทเรียนบนเครือขายสังคม (x�=4.52, S. D.=0.22) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 1) การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐานซ่ึง
ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 6 ข้ันตอน เปนกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนใชปญหาท่ีเกิดข้ึนเปน
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ตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและอยากรูอยากเห็น จะนําไปสูการคนหาคําตอบดวย
วิธีตางๆ ซ่ึงวิธีการดังกลาวไดฝกใหนักเรียนสามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน สงผลใหนักเรียน
มีความม่ันใจในตนเองและกลาท่ีจะแสดงออกในทางท่ีถูกตอง  
 2) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน มี
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับดีข้ึนกวาแตกอน 
   3) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนมีความพึงพอใจ 
ตอการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรูมากท่ีสุด 
 
ผลจากการวิจัยสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 1. การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผาน
สื่อสังคมออนไลน สงผลตอการพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนท่ีดีข้ึน จาก
ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดแกปญหา ของแตละวงรอบปฏิบัติการ  มีคาเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน
ตามลําดับ คือ วงรอบท่ี 1 มีคาเฉลี่ยท่ี 6.27 วงรอบท่ี 2 มีคาเฉลี่ยท่ี 8.24 แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดแกปญหาของนักเรียนจํานวน 39 คน ดวยแบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ผลการ
ทดสอบพบวา การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแกปญหาอยูในระดับดี 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด การจัดการเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลน ถือวามีความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงบทเรียน สามารถ
เรียนรูไดตลอดเวลานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนบนเครือขายสังคมออนไลนอยูในระดับมาก เม่ือ
เทียบกับเกณฑการประเมิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2556) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผาน
สื่อออนไลนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสรางองคความรูและกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค ผล
การศึกษาพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนผานสื่อออนไลนในระยะท่ี 2 
มีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนผานสื่อออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x=4.57, S.D. =0.19) และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอนผาน สื่อออนไลน

อยูในระดับมากท่ีสุด (x=4.55, S.D.=0.22) และสอดคลองกับงานวิจัยของฉลวย ทองโคกสูง (2554) ได
ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูและการคิดวิเคราะห รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนบนเครือขายท่ีสรางตามแนวคอนสตรัคติวิสตกับการเรียนปกติ ผล
ความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนบนเครือขาย รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู
ในระดับมากท้ัง 4 ดาน แยกเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ผูสอนสามารถนําบทเรียนบนสื่อสังคมออนไลนไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับเนื้อหาหรือบริบทของนักเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ได 
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1.2 ผูสอนสามารถนําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปปรับใชเพ่ือวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ได 

1.3 ผูสอนสามารถนําการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคม
ออนไลน ไปปรับใชเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมของนักเรียนทางดานอ่ืนๆ ได 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ผูวิจัยควรมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานผานสื่อสังคมออนไลนใน
เนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ 

2.2 ผูวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบผลของความสามารถในการคิดแกปญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
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การยอมรับการเรียนด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
Mobile Learning Acceptance Model: The Case of Kasem Bundit University  

 
วรวัช วาสนปรีชา1  

1 อาจารย์ประจ าศูนย์อีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ worawat.was@kbu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 
โมไบล์ เลิร์นนิง (Mobile Learning: M-Learning) คือการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เป็น

สื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) นักศึกษามีโอกาสที่จะ
เรียนรู้โดยไม่ต้องค านึงถึงเวลาและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงส่งเสริมให้มีการใช้งาน  M-
Learning ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ M-
Learning โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance 
Model :TAM)  ในการก าหนดปัจจัยและสมมติฐาน การทดลองในครั้งนี้ก าหนด 5 ปัจจัย 6 สมมติฐาน 
โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) จากการทดลองพบว่ามี 5  
สมมติฐานที่ส่งผลสนับสนุนการยอมรับ M-Learning ที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 และ 1 สมมติฐานที่ไม่
ส่งผลต่อการยอมรับ M-Learning 
ค าส าคัญ :  การเรียนอิเล็กทรอนิกส,์ โมไบล์ เลิร์นนิง, TAM, การยอมรับเทคโนโลย ี 
 

Abstract 
 

 M-Learning is the mobile learning which is a type of e-Learning; consequently, 
students are able to learn anywhere and anytime.  Kasem Bundit University is, 
therefore, eager to promote the using of M-Learning. Thus, the purpose of the study is 
to, investigate factors that have an effect on M-Learning.  In doing so, Technology 
Acceptance Model is applied in the study in the study in order to indicate factors and 
hypotheses.  In the experiment, there are 5 factors and 6 hypotheses.  Not only are 
Questionnaires used to collect the data, but also Mean, Standard Deviation, and 
Structural Equation Modeling are employed to analyze the data.  The findings show 
that 5 factors effect on the acceptance of M-Learning with statistical significance of 
0.001 and 1 hypothesis does not effect on acceptance of M-Learning. 
Keywords: e-Learning, M-Learning, TAM, Acceptance technology. 
 



611 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

1. บทน า  
 ระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ถูกน ามาใช้ในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้โดยไม่ถูกจ ากัดด้วย
สถานที่และเวลา (วรวัช วาสนปรีชา และ สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร, 2558, น. 93) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ให้บริการ e-Learning ในรูปแบบของเว็บไซต์ แต่ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ถูกพัฒนาให้
มีความสามารถสูงขึ้นและสะดวกต่อการพกพา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน (Baleghi-Zadeh et al., 2014, pp. 76-84) เกิดการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรวมเข้ากับ e-Learning ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบเคลื่อนที่
หรือเรียกว่า โมไบล์ เลิร์นนิง (Mobile Learning : M-Learning) 

 M-Learning คือ การเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Abu-
Al-Aish and Love, 2013, p. 83)  และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียน ซึ่งจากการส ารวจพบว่า
ทั้งหมดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีการใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง
ได้มีการส่งเสริมการใช้งาน M-Learning แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร โดยมีนักศึกษาใช้งาน
เพียงบางส่วนเท่านั้นดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลหรือมี
อิทธิพลต่อการยอมรับ    M-Learning โดยสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้มาก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับระบบต่อไป 
 ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Davis, 
1989) ถูกน ามาใช้เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ 
การรับรู้ความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness : PU), การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use : PE), ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using : AU) และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน (Behavioral Intention to Use : BI) มีความสัมพันธ์ดังภาพที่  1 ทฤษฎี
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยสีามารถอธิบายได้ดังนี้  

การรับรู้ความมีประโยชน์ (PU) ส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน (BI) และทัศนคติที่มี
ต่อการใช้งาน (AU)  คือการที่ผู้ใช้รับรู้ว่าเมื่อใช้งานระบบจะท าให้มีผลการท างานที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE) ส่งผลถึงการรับรู้ความมีประโยชน์ (PU) และทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งาน (AU) คือการที่ผู้ใช้รับรู้ว่าระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีความพยายามมากนักในการใช้
งาน 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (AU) ส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน (BI)  ทัศนคตินั้นเป็น
ความรู้สึกส่วนบุคคลซึ่งส่งผลต่อการใช้งานโดยตรง 
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 ภาพที่ 1 ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี

 นอกจากปัจจัยหลักที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น TAM ยังสามารถก าหนดปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่คาดว่าจะ
ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เช่น จากงานวิจัยของ (Cakir and Solak, 2014) มีการก าหนดปัจจัย
ภายนอกคือปัจจัยความสามารถของตนเอง โดยการก าหนดปัจจัยภายนอกนั้นจะค านึงถึงความ
ครอบคลุมของการศึกษาในบริบทนั้น ๆ  
 เมื่อก าหนดปัจจัยแล้ว ล าดับถัดไปจะท าการก าหนดสมมติฐานเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
เช่น จากภาพที่ 1 การรับรู้ความมีประโยชน์ (PU) ส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน (BI) 
โดยก าหนดเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ PU     BI หลังจากนั้นจะท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ถูก
ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยที่ก าหนดไว้และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามนัยส าคัญที่ก าหนด หากสมติฐานใดผ่านเกณฑ์ตามค่านัยส าคัญที่
ก าหนด หมายถึงสมมติฐานนั้นมีผลสนับสนุนหรือส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยสามารถน าผลลัพธ์
ที่ได้มาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลย ี
 ส าหรับในส่วนที่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนที่ 3 กล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย ส่วนที่ 4 
กล่าวถึงผลการวิจัย และส่วนที่ 5 กล่าวถึงสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อค้นหาปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ M-Learning ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2.2 เพื่อน าข้อค้นพบที่ได้จากการทดลองมาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการ

ยอมรับM-Learning 

3. วิธีการการด าเนนิการวิจยั 
3.1 การก าหนดปัจจัยและสมมติฐาน 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี TAM  โดยใช้ปัจจัยหลักได้แก่ การรับรู้ความมีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness :PU), การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use :PE), 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using :AU) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน 
(Behavioral Intention :BI) เนื่องจากมีงานวิจัยบางส่วน (Fuksa, 2013; Hsu and Chang, 2013; 
Almasri, 2014) ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี
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นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยภายนอกเพิ่มหนึ่งปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology 
Factor: TF) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีหมายถึงความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ความพร้อมของอุปกรณ์
สื่อสาร ความพร้อมในการเชื่อมต่อเครือข่าย เป็นต้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ผู้วิจัย
คาดการณ์ว่าหากเทคโนโลยีมีความพร้อมในการรองรับการใช้งาน จะส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี
ง่ายยิ่งขึ้น  

หลังจากก าหนดปัจจัยแล้ว ล าดับถัดไปจะเป็นการก าหนดสมมติฐาน โดยการวิจัยในครั้งนี้ก าหนด
สมมติฐานจ านวน 6 สมมติฐาน ดังภาพที่ 2 กรอบงานวิจัย สามารถอธิบายได้ดังนี้  

H1: การรับรู้ความมีประโยชน์ส่งผลถึงความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน  
H2: การรับรู้ความมีประโยชน์ส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  
H3: การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  
H4: การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลถึงการรับรู้ความมีประโยชน์ 
H5: ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน 
H6: ปัจจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน 

 
ภาพที่ 2 กรอบงานวิจัย 

3.2 การเก็บขอ้มูล 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัย         

เกษมบัณฑิต ระดับปริญญาตรี จาก 8 คณะ จ านวน 234 ตัวอย่าง ที่ความเชื่อมั่น 95% (Krejcie and 
Morgan, 1970) แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 15 ค าถาม 5 ปัจจัย การตอบแบบสอบถาม
จะอยู่ในรูปแบบของมาตราวัด 5 ระดับคือ 5 เห็นด้วยมากที่สุด , 4 เห็นด้วยมาก, 3 เห็นด้วยปานกลาง, 
2 เห็นด้วยน้อยและ 1 ไม่เห็นด้วย จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศชาย 43% เพศหญิง 57% โดยมีอายุระหว่าง 18-24 ปี และสามารถหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Cronbach alpha) ได้ที่ 0.85 (Cronbach, 1951) ซึ่งถือได้ว่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดนี้อยู่ในเกณฑ์ดี 
3.3 การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐานได้แก่การหาค่าเฉลี่ย (Mean:  

X̅) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 การหา
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ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อน าค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ปัจจัยมาแปลค่าจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

ปัจจัย X̅ S.D. การแปลค่า 
การรับรู้ความมีประโยชน ์ 4.78 .43 มากที่สุด 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 4.73 .44 มากที่สุด 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 4.66 .57 มากที่สุด 
ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน 4.72 .52 มากที่สุด 
ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี 4.67 .61 มากที่สุด 

 
4. ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สมการโครงสร้างเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้วยโปรแกรม 
AMOS โดยมีการก าหนดค่านัยส าคัญที่ 3 ระดับคือ 0.05,0.01,0.001 จากการทดลองสามารถสรุปผล
การทดลองได้ดังภาพที่ 3 ผลการทดลอง และตารางที่ 2 ผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 3 ผลการทดลอง 

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 
สมมติฐาน ความสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ ์

การถดถอย 
t-value การแปลค่า 

H1 PU       BI 0.074 1.171 ไม่สนับสนุน 
H2 PU       AU 0.184 3.315 *** สนับสนุน 
H3 PE       AU 0.519 9.348 *** สนับสนุน 
H4 PE       PU 0.347 5.641 *** สนับสนุน 
H5 AU      BI 0.418 5.942 *** สนับสนุน 
H6 TF       BI 0.496 7.811 *** สนับสนุน 
หมายเหตุ : t-value : *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 
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สรุปได้ดังนี้จ านวนปัจจัยทั้งหมดที่ใช้ในการทดลอง 5 ปัจจัย 6 สมมติฐาน จากการทดลองพบว่ามี 5    
สมติฐาน ที่ผ่านการสนับสนุน คือส่งผลต่อการยอมรับ M-Learning ได้แก ่

H2 PU   AU การรับรู้ความมีประโยชน์ส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.001  
H3 PE   AU การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยส าคัญ 

0.001 
H4 PE   PU การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลถึงการรับรู้ความมีประโยชน์ ที่ระดับนัยส าคัญ 

0.001 
H5 AU    BI ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.001 
H6 TF    BI ปัจจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ที่ระดับนัยส าคัญ 

0.001 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาว่ามีปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ

การยอมรับ M-Learning โดยใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี การทดลองประกอบด้วย 5 
ปัจจัยและ 6 สมมติฐาน จากผลการทดลองพบว่ามี 5 สมมติฐานที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบ M-
Learning ได้แก่  

H2 PU     AU การรับรู้ความมีประโยชน์ส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tarhini, Hone, and Liu, 2013a); (Tarhini, Hone, and Liu, 2013b) 
เมื่อผู้ใช้งานระบบรับรู้ว่าระบบมีประโยชน์จะส่งผลถึงทัศนคติในการใช้งาน  

ส าหรับแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีจะต้องโน้มน้าวหรือชักจูงให้
นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของระบบ M-Learning เช่น เมื่อนักศึกษาใช้งานระบบแล้วจะส่งผลให้มีผล
การเรียนที่ดีขึ้นเนื่องจากสามารถทบทวนบทเรียนได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา เป็นต้น เมื่อนักศึกษา
ทราบถึงประโยชนข์องการใช้งานจะส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน 

H3 PE    AU การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.001 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tarhini, Hone, and Liu, 2013a); (Tarhini, Hone, and Liu, 
2013b) ความง่ายของการใช้งานระบบจะส่งผลถึงทัศนคติของผู้ใช้งาน กล่าวคือเมื่อผู้ใช้งานรับรู้ว่า
ระบบง่ายต่อการใช้งานจะส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน 

H4 PE    PU การรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลถึงการรับรู้ความมีประโยชน์ ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.001 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Tarhini, Hone, and Liu, 2013a); (Tarhini, Hone, and Liu, 
2013b) ความง่ายของการใช้งานระบบ ส่งผลต่อการรับรู้ความมีประโยชน์ เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ว่าระบบง่าย
และสะดวกต่อการใช้งานจะส่งผลให้ผู้ใช้งานรับรู้ว่าระบบมีประโยชน์  
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ส าหรับแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี จะต้องมีการปรับปรุงระบบให้
ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การระบุข้อมูลในการสมัครสมาชิกจะให้นักศึกษาระบุเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อ
ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นหรือมีการพัฒนาระบบให้รองรับการแสดงผลกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งส่งผลให้ใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น   

H5 AU    BI ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.001 ทัศนคติคือความรู้สึกส่วนบุคคล การมีทัศนคติที่ดีจะส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้งาน  

ส าหรับแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องท าการโน้มน้าวหรือแนะน านักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดีต่อระบบ โดย
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานจะได้รับอิทธิพลมาจาก การรับรู้ความมีประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน 

H6 TF    BI ปัจจัยด้านเทคโนโลยีส่งผลถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.001 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pilli, Fanaeian, and Al-Momani, 2014) เมื่อปัจจัยด้านเทคโนโลยี
มีความพร้อมต่อการใช้งาน เช่น อุปกรณ์สื่อสารรองรับการใช้งาน ความสะดวกในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลสนับสนุนให้มีการเข้าใช้งานระบบ  

ส าหรับแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยจะต้องสามารถ
ให้บริการหรือรองรับการใช้งานของนักศึกษาได้ เช่น เครื่องแม่ข่ายมีความเสถียรในการให้บริการ              
e-Learning การให้บริการเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น 

ส าหรับสมมติฐานที่ไม่ผ่านการทดลองในครั้งนี้คือ PU    BI การรับรู้ความมีประโยชน์ ส่งผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน จากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์
ของการใช้งานระบบไม่ใช่ปัจจัยที่ดึงดูดให้มีการเข้าใช้งานระบบ แต่การใช้งานระบบจะเกิดจากปัจจัยอื่น 
ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านีจ้ึงเป็นเหตุให้สมมติฐานนี้ไม่ผ่านการทดลอง 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี M-Learning ใน
บริบทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เฉพาะปัจจัยพื้นฐานที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี ในการศึกษาครั้งต่อไปนั้นจะท าการเพิ่มจ านวนของปัจจัยภายนอกเพื่อให้ครอบคลุม
กับบริบทและช่วงเวลาที่ท าการทดลองซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลการทดลองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



617 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

เอกสารอ้างอิง 
วรวัช วาสนปรีชา; และ สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร. (2558). “การยอมรับเทคโนโลยีด้วยวิธีการเหมืองข้อมูล,” 

การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, 93-98. 
Abu-Al-Aish, A. , and Love, S.  (2013) .  “ Factors Influencing Students’  Acceptance of                   

M-Learning: An Investigation in Higher Education,”  Middle-East J. Sci. Res, 19, 
83-107. 

Baleghi-Zadeh, S. , Ayub, A.F.M. , Mahmud, R. , and Daud, S.M.  ( 2014) .  “ Behaviour 
Intention to Use the Learning Management: Integrating Technology Acceptance 
Model with Task-Technology Fit,” Middle-East Journal of Scientific Research, 
76-84. 

Cakir, R., and Solak, E. (2014). “Exploring The Factors Influencing e-Learning Of Turkish 
Efl Learners Through TAM,” TOJET, 79-87. 

Cronbach, L. J.  ( 1951) .  “ Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests,” 
Psychometrika, 16, 297-334. 

Davis, F. D. (1989). “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance 
of Information Technology,” MIS Quarterly, 319-339. 

Fuksa, M. (2013) . “ Mobile technologies and services development impact on mobile 
Internet usage in Latvia,” Procedia Computer Science, 26, 41-50. 

Hsu, H.H., and Chang, Y.Y. (2013). “Extended TAM Model: Impacts of Convenience on 
Acceptance and Use of Moodle,” USChina Education Review A, 211-218. 

Krejcie, R. V. , and Morgan, D. W.  ( 1970) .  “ Determining Sample Size for Research 
Activities,” Educational and Psychological Measurement, 607-610. 

Mohammad Almasri, A. K.  ( 2014) .  “ The Influence on Mobile Learning Based on 
Technology Acceptance Model ( TAM) , Mobile Readiness ( MR)  and Perceived 
Interaction ( PI)  for Higher Education Students,”  International Journal of 
Technical Research and Applications, 5-11. 

Pilli, O., Fanaeian, Y., and Al-Momani, M.M. (2014). “Investigating the Students’ Attitude 
Toward the use of E-Learning in Girne American University,”  International 
Journal of Business and Social Science, 169-175. 

Tarhini, A. , Hone, K. , and Liu, X.  ( 2013a) .  “ User Acceptance Towards Web-based 
Learning Systems: Investigating the role of Social, Organizational and Individual 
factors in European Higher Education,”  Procedia Computer Science, 17, 189-
197. 

Tarhini, A., Hone, K., and Liu, X. (2013b), “Factors Affecting Students’ Acceptance of e-
Learning Environments in Developing Countries: A Structural Equation Modeling 
Approach,” International Journal of Information and Education Technology, 
55-59. 



618 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

สื่อส่งเสริมหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ แบบวีดีโออินโฟกราฟิกส์  
ส าหรับนักศกึษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
The Media Supporting the Academic Thesis with Infographic Video  

For Students in Computer Education of  
King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

 
จีรัษติธร   มุกดาเพชร , สุรินทรา  แก้วมณี , วาทินี  นุ้ยเพียร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
085-133-4302 , s5702041520013@email.kmutnb.ac.th , s5702041510166@email.kmutnb.ac.th , vtn@kmutnb.ac.th 

บทคัดย่อ 

 การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การจัดท าวิทยานิพนธ์ พบว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการ ได้
อย่างถูกต้องมากนัก จากผลส ารวจ 78 คนพบว่าความเข้าใจเฉลี่ยรวมประมาณ 3.31 ซึ่งสรุปได้ว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางจากความไม่เข้าใจในส่วนของจัดท างาน 1) แบบเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ 2) การจัดท าวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้สื่อ Infographic เข้ามาช่วยสร้างสื่อการ
สอนเพื่อใช้ในการทบทวน และวิธีตอนการด าเนินการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้หลังจากการพัฒนาและ
ตรวจสอบจึงส่งให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน 3 ท่าน ได้ผลที่ได้คือ 1) ด้านการออกแบบสื่ออินโฟ
กราฟิกส์อยู่ในระดับดี (x̄ = 4.40 , S.D. = 0.54)    2) ด้านการน าเสนอสื่ออินโฟกราฟิกส์อยู่ในระดับดี
มาก (x̄ = 4.50 , S.D. = 0.47) 3) ด้านการด าเนินเรื่องอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.44 , S.D. = 0.47) 4) ด้าน
การใช้ภาพประกอบอยู่ในระดับดมีาก (x̄ = 4.50 , S.D. = 0.47) 5) ด้านประโยชน์จากสื่ออนิโฟกราฟกิส์
อยู่ในระดับดี (x̄ = 4.33 , S.D. = 0.47) สรุปได้ว่าสื่อส่งเสริมการจัดท าวิทยานิพนธ์มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับดี (x̄ = 4.46 , S.D. = 0.49) ซึ่งวีดีโออินโฟกราฟิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถ
น าไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได ้   
ค าส าคัญ :  สื่ออินโฟกราฟิกส์ , การจัดท าวิทยานิพนธ์ , แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
 

Abstract 

The main issue in education at the university is thesis or senior project procedure. 
The finding of 78 students have a result of understanding of thesis procedure is 3.31 
from 5. The result are shown as follow: 1) Proposal 2) Thesis paper. The aims of this 
study were applying the Infographic to help the student understand and keep thesis or 
senior project on plan. In this study, three experts to assess the effect as follow: 1) 
Good level of Infographic design (Mean = 4.40, S.D. = 0.54) 2) Very Good level of 

mailto:s5702041510166@email.kmutnb.ac.th
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Infographic presentation (Mean = 4.50, S.D. = 0.47) 3) Good level of Infographic 
Conduction (Mean = 4.44, S.D. = 0.47) 4) Very Good level of  
Illustrations (Mean = 4.50, S.D. = 0.47)  5) Good level of Infographic advantage (Mean = 
4.33, S.D. = 0.47). The result is, this study can gain up student understanding and can 
be applied to practical daily life of students. 
Key word : Infographic , thesis , Proposal 
 
บทน า 

สื่อส่งเสริมหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ แบบวีดีโออินโฟกราฟิกส์ ส าหรับนักศึกษาภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ผ่านการเรียน
วิชาวิจัยทางการศึกษาเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นจึงเริ่มท าวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านมาจะพบว่าส่วนใหญ่ไม่
ค่อยเข้าใจ เรื่องการเขียนแบบเสนอโครงร่างและการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ จากผลการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 78 คนพบว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าแบบเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เฉลี่ย 3.39 และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ เฉลี่ย 3.23 ซึ่งสรุปได้ว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ระดับปานกลาง 

จากความไม่เข้าใจในส่วนของจัดท างานทั้งสองส่วนที่กล่าวไป ผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้สื่อ Infographic 
เข้ามาช่วยสร้างสื่อการสอนเพื่อให้เกิดการทบทวน และจัดล าดับการด าเนินการวิจัย คือ 1) หลักการ
เขียนแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 2) หลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 8 เมนู คือ 1) ส่วนน า
ของวิทยานิพนธ์ 2) การเว้นระยะการจัดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ 3) การจัดท าเล่มบทที่ 1 4) การจัดท า
เล่มบทที่ 2 5) การจัดท าเล่มบทที่ 3 6) การจัดท าเล่มบทที่ 4 7) การจัดท าเล่มบทที่ 5 และ 8) ส่วน
อ้างอิงหรือส่วนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งเน้ือหาในการจัดท าเล่มงานวิจัยฉบับเต็มตามขอบเขตของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและนักวิจัยอีกทั้งยังให้อาจารย์ที่
ปรึกษามีแหล่งให้นักศึกษาได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์เรื่องหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้ความรู้
เรื่องหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ และ ถ่ายทอดไปสู่นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาสื่อส่งเสริมหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ แบบวีดีโออินโฟกราฟิกส์ ส าหรับนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจทางด้านเน้ือหาและความถูกต้องของสื่ออินโฟกราฟิกส์ที่พัฒนาขึ้น 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1  ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์ ของ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (บัณฑิตวิทยาลัย, 2558) การวิจัยทางการศึกษาที่
จะน ามาจัดท าสื่อวิทยานิพนธ์ (พรรณี, 2554) ปัญหาพิเศษการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน๊ตส าหรับทบทวน เรื่อง การสร้างเอกสารเพื่ออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft 
Word 2013 วิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (ยอแสง, 2558) 

1.2  ศึกษาเครื่องมือส าหรับพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกส์  2 มิติ (บุศรินทร์, 2554) อิทธิพลของ
อินโฟกราฟิกส์ที่มีต่อการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน (นฤมล, 2555) ศึกษาสร้าง Infographics เกี่ยวกับ
หลักการสร้างสื่อ (จงรัก, 2555) และศึกษาการรองรับสื่อเพื่อแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(sanook, 2556)เพื่อจัดท าสื่ออินโฟกราฟิกส์หลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ซึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการสร้างสื่อ รูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash  ในการออกแบบสื่อ
ต่าง ๆ และใช้ ActionScript 3.0 ในการควบคุมและพัฒนา 
 2.  การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1  ออกตัวละคร และออกแบบหน้าจอ ส่วนประกอบต่าง ๆ 
  2.2  พัฒนาสื่อ 
        1) ใช้โปรแกรม Adobe Flash  ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกต่าง ๆ  

สื่อส่งเสริมหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ แบบวีดีโออินโฟกราฟิกส์ ส าหรับนักศึกษาภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีผลการพัฒนา ดังภาพ 1 – 4 

 ภาพที่ 1 คือ หน้าหลักของสื่ออินโฟกราฟิกส์ประกอบด้วย 2 เมนู คือ 1 ) การเขียน Proposal 
คือ หลักการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ , การเขียนที่มาและความส าคัญของปัญหา , ข้อระวังในการท าวิจัย 
, หลักการเขียนวัตถุประสงค์ , หลักการเขียนสมมุติฐาน , การก าหนดขอบเขตของการศึกษา , กรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย , การศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมหรือการทบทวนวรรณกรรม , วิธีการวิจัย , การวิจัย
เชิงปริมาณ , การวิจัยเชิงคุณภาพ , แผนการท าวิจัย , การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ , การระบุ
เอกสารอ้างอิง 2) หลักการจัดท าวิทยานิพนธ ์คือ หลักการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ ์5 บท 

 ภาพที่ 2 คือ หน้าหัวข้อย่อยของหลักการจัดท าวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย 8 เมนู คือ 1) ส่วนน า
ของวิทยานิพนธ์ คือ การจัดท าบทนอกและสันปก , ใบรับรองวิทยานิพนธ์ , การเขียนปกในเล่ม , การ
เขียนบทคัดย่อ , การเขียนกิตติกรรมประกาศ , การเขียนสารบัญ , การเขียนสารบัญตาราง , การเขียน
สารบัญภาพ 2) การเว้นระยะการจัดรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ คือ การกั้นหน้ากระดาษในการจัดท าวิทยิน
พนธ์ , การระบุหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 3) การจัดท าเล่มบทที่ 1 คือ ยกตัวอย่างการการจัดท าเล่ม
วิทยานิพนธ์บทที่  1  4) การจัดท าเล่มบทที่  2 คือ ยกตัวอย่างเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่
จ าเป็นต้องศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์แต่ละหัวข้อ 5) การจัดท าเล่มบทที่ 3 คือ อธิบายส่วนประกอบ
ที่ส าคัญที่บทที่ 3 จ าเป็นต้องมี , ยกตัวอย่างการจัดท าวิทยานิพนธ์บทที่ 3 ตั้งแต่การวิเคราะห์ , การ
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ออกแบบ , การพัฒนา , การทดลองใช้ , การประเมินผล , การประเมินค่า IOC , การวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย (P) , การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (D) , การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นตามสูตร KR20  6) การ
จัดท าเล่มบทที่ 4 คือ ยกตัวอย่างการหาสมมติฐานที่ได้คาดหวัง , การวัดค่าประสิทธิภาพ , การหาค่า
ความพึงพอใจ , การหาค่า t-test , การหาค่า t-table    7) การจัดท าเล่มบทที่ 5 คือ ยกตัวอย่างการ
จัดท าสรุป และ ข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ 8) ส่วนอ้างอิงหรือส่วนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์  คือ 
หลักการเขียนบรรณนุกรม , หลักการอ้างอิงบรรณานุกรมในเอกสารบทที่   1 – 5 , การจัดท าภาคผนวก 

 ภาพที่ 3 คือ หน้าแรกของสื่อแต่ละบท เพื่อบ่งบอกว่าผู้ใช้งานเลือกหัวข้อหลักการจัดท า
วิทยานิพนธ์บทใด 

 ภาพที่ 4 คือ ตัวอย่างหน้าของสื่อบทที่ 3 บอกส่วนประกอบของบทที่ 3 ที่ต้องมีในเล่ม
วิทยานิพนธ์และขั้นตอนการจัดท าหัวข้อต่าง ๆ ในบทที่ 3 

            
       ภาพที่ 1 หน้าหลักของสื่อ         ภาพที่ 2 หน้าหัวข้อย่อยของหลักการจัดท า 

        วิทยานิพนธ์ 

    
    ภาพที่ 3 หน้าแรกของสื่อแต่ละบท         ภาพที่ 4 หน้าของสื่อบทที่ 3 

        2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีลักษณะการประเมินค่า 5 ระดับ 
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกส์ 2) ด้านการน าเสนอสื่ออินโฟกราฟิกส์ 3) 
ด้านการด าเนินเรื่อง 4) ด้านการใช้ภาพประกอบ 5) ด้านประโยชน์จากสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
 3.  การทดสอบเครื่องมือ 
  3.1  ทดสอบการท างานของสื่อโดยผู้วิจัย เป็นทดสอบความถูกต้องในการท างานของส่วนย่อย
ต่าง ๆ และปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ก่อนน าไปใช ้
  3.2  น าสื่อและแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
 4.  วิเคราะห์ผลการทดลอง 
  น าผลที่ได้จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
    สื่ออินโฟกราฟิกส์ หลักการจัดท าวิทยานิพนธ์สามารถแสดงผลได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ และ บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยรองรับบนอุปกรณ์โทรศัพท์ได้ตั้งแต่ CPU : 1.0 GHz ขึ้นไป , RAM : 
512 MB ขึ้นไป , ROM : 512 MB ขึ้นไป , OS : Android 2.0 ขึ้นไป , รองรับอุปกรณ์จอแสดงผลขนาด
ได้ต้ังแต่ 5 นิ้ว ขึ้นไป โดยแสดงผลหน้าจอได้ทั้ง 16:9 (HD) และ 16:10 (Full HD)  

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับ 

1.  ด้านการออกแบสื่ออินโฟกราฟิกส์ 4.40 0.54 ดี 
2.  ด้านการน าเสนอสื่ออินโฟกราฟิกส์ 4.50 0.47 ดีมาก 
3.  ด้านการด าเนินเรื่อง 4.44 0.47 ดี 
4.  ด้านการใชภ้าพประกอบ 4.50 0.47 ดีมาก 
5.  ด้านประโยชน์จากสื่ออินโฟกราฟิกส์ 4.44 0.47 ดี 

ความพึงพอใจรวม 4.46 0.49 ดี 
 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  

1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ดังนี ้
    1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี (x̄ = 4.46, S.D. = 0.49) 
พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก 2 ด้าน และ ดี 3 ด้าน โดยเฉพาะด้านการ
น าเสนอสื่ออินโฟกราฟิกส์ และ ด้านการใช้ภาพประกอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเป็นเพราะ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหา และใช้ภาพประกอบของสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผู้เรียน 
2.  ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ควรพัฒนาและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและควรปรับปรุงให้มีแบบทดสอบ เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ 
 2.2 การจัดท าสื่อลงระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะต้องตั้งขนาดหน้าจอการท าที่  16:9 เพื่อ
แสดงผลแบบ (HD) ตัวอย่างเช่น 1280*720 หากต้องการแสดงผลบนจอ 16:10 (Full HD) ให้
ผู้จัดท าขยับภาพให้เลยพื้นหลังที่ได้ต้ังขนาดไว้ เพื่อที่จะแสดงผลบนจอ (Full HD) ได้ 
 2.3 การจัดท าด้วย Program Adobe Flash สามารถท างานบน Frame ได้สูงสุดเพียง 16,000 
ต่อ 1 Scene หากเลย 16,000 Frame โปรแกรมจะไม่รันภาพต้ังแต่ Frame ที่ 16,001 เป็นต้นไป    
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บทคัดย่อ 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพใช้ระเบียบวิจัยทั้งเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคาดหวัง แนว
ทางการส่งเสริมความมีวินัยของนักศึกษาครูช่าง และการอบรมสั่งสอนให้นักศึกษาครูช่างมีวินัย ส่วนเชิง
คุณภาพที่เน้นการสัมภาษณ์และการระดมสมองเพื่อหารูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างที่
เหมาะสม โดยศึกษาจาก คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย จ านวน 36 คน ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังของอาจารย์ต่อ
ความมีวินัยของนักศึกษาได้แก่ นักศึกษาไม่ท าสิ่งผิดกฎหมายใดๆ นักศึกษามีความตั้งใจในการศึกษาเล่า
เรียนและใฝ่หาความรู้ แนวทางการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนความ
เป็นผู้น า  การเสริมสร้างวิธีการทางประชาธิปไตย การสร้างคุณค่าทางบวกให้แก่นักศึกษา  การเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
กฎเกณฑ์การปฏิบัติ  การอบรมสั่งสอนที่อาจารย์ใช้  ได้แก่  ใช้วิธีสอน ตักเตือน และแก้ไข ชี้แนะในสิ่งที่
ดีมีประโยชน์ และการย้ าเตือนบ่อยๆ และรูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง เริ่มจาก การก าหมด
ความมีวินัยในตนเองและส่วนรวมของนักศึกษาครูช่าง มีคณะกรรมการรับผิดขอบ การจัดบรรยากาศ
การมีวินัยในการจัดการเรียการสอน การท ากิจกรรม การเสริมแรงทางบวก การก ากับติดตาม และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนานักศึกษา  
ค าส าคัญ :  รูปแบบ  การพัฒนาวินัย  นักศึกษาครูช่าง   

 
Abstract 

This study develops the model to improve the discipline of the technical 
education students in Rajamangala University of Technology Krungthep, using both 
quantitative and qualitative methodology.  The quantitative methodology used the 
questionnaire about the expectation and the improvement guideline for improve the 
discipline of the technical education students and the qualitative methodology used 
interviewing and brainstorming to find the suitable model to improve the student 
discipline. 
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The results about the expectation from 36 instructors of faculty of technical 
education in Rajamangala University of Technology Krungthep showed that the instructors 
wanted students to obey the law, be attentive in study. The guidelines for students self-
discipline aims to improve leadership and democratic thinking, make positive value in 
students, create chances for students to participate in the activities to make decision and 
the rules, which the instructors have to teach, caution and advise the good thing 
repeatedly.  Finally, the model to improve the discipline of the technical education 
students is setting the discipline guidelines controlled the board, making activities, the 
environment and the positive force to support the guidelines and monitoring the results 
for development in the future.. 
Keywords: Model, to improve the discipline, The technical education students 
 
บทน า 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการให้การศึกษา และการให้การศึกษาต้อง
พัฒนาความดีงาม คือ คุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ ด้วย หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
ได้มีข้อก าหนดในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เห็นคุณค่าของตนเองและ มีวินัยใน
ตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ . 2548 เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็น
คณะที่มีคุณภาพ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาวิชาชีพครูและวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาก าลังคนให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ คู่
คุณธรรม มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา คือ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและประเทศชาติ ให้การด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดที่ส าคัญ โดยการผลิตบัณฑิตที่เป็นครูช่าง ยิ่งต้องเน้นให้
นักศึกษามีวินัยที่เป็นแบบอย่างของครูที่ดี  ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้ความส าคัญในการ
พัฒนาครูช่างให้เป็นคนดี จึงมอบหมายให้ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยให้นักศึกษาเพื่อน ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อผลิตครูช่างที่มีวินัยให้กับสังคมไทย เพราะ
นักศึกษากลุ่มนี้ จะเป็นครูช่างซึ่งจะจบออกไปเป็นครูสอนนักเรียนสายอาชีพ นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์จะ
ได้มีแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในคณะ ซึ่งจะส่งผลให้
นักศึกษาครูช่าง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีพฤติกรรมที่มีวินัย ความรับผิดชอบ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการมี วินัยในตนเองของนักศึกษาครูช่าง ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครั้งนี้ ใช้

ระเบียบวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากร คือ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ ให้ความร่วมมือในการวิจัย จ านวน 36 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจความคาดหวัง แนวทางการส่งเสริมความมีวินัย และการอบรม
สั่งสอนให้นักศึกษาครูช่างมีวินัย และใช้การสัมภาษณ์และการระดมสมองเพื่อหารูปแบบการพัฒนาวินัย
นักศึกษาครูช่างที่เหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังของอาจารย์ต่อความมีวินัยของนักศึกษา  คือ การที่

นักศึกษาไม่ท าผิดกฎหมายใดๆ ตั้งใจเรียน การส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษา ได้แก่ การ
สนับสนุนความเป็นผู้น า  การเสริมสร้างวิธีการทางประชาธิปไตย การสร้างคุณค่าทางบวกให้แก่
นักศึกษา การอบรมสั่งสอนอาจารย์ใช้ ได้แก่  การใช้วิธีสอน ตักเตือน และแก้ไข  ชี้แนะในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ และการย้ าเตือนบ่อยๆ การฝึกวินัยที่อาจารย์ใช้ในการพัฒนานักศึกษาครูช่าง ได้แก่ การสร้าง
ความเข้าใจในระเบียบวินัยที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง และที่ส าคัญ คือ ครู อาจารย์ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้
นักศึกษาเห็น 
          รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่างที่น าเสนอ ผ่านการพิจารณาของคณาจารย์และ
นักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผู้เช่ียวชาญ  ผลปรากฏดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วินัยนักศึกษาครูช่างที่มีความต้องการในการพัฒนา 

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. นักศึกษารักษาเชิดชูชื่อเสียง เกียรติยศของ
มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาประพฤติตนเป็นสุภาพชนอย่างมี
คุณธรรม 
3. นักศึกษาไม่จัดประชุมหรือชุมนุมใด ๆ อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาไม่ก่อการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิ่ง
ที่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ อัน
ชอบด้วยกฎหมาย 
5. นักศึกษาไม่ก้าวก่ายอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
ส านัก สถาบัน 
6. นักศึกษาไม่ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือ
ของมหาวิทยาลัย 
7. นักศึกษาไม่กระท าโดยเจตนาหรือประมาท
เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ทรพัย์สินของมหาวิทยาลัย 
8. นักศึกษาไม่จัดท าสิ่งพิมพ์หรือสื่อใดๆ อัน
อาจก่อให้เกิความเส่ือมเสียต่อบุคคล หรือ
หน่วยงาน หรือสถาบันซึ่งมีผลกระทบท าให้เกิด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
9. นักศึกษาปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัคร
เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและ 
พลโลก 

ความมีวินัยในตนเอง 

1.                                      
2.                                       
                                   
          
3.                                     
       
4.                                       
                     
5.                                     
6.                                        
                
7.                                          
                                  
8.                                             
               
9.                                        
10.                                        
            

การตั้งคณะท างานพัฒนา
ระบบและกลไกในการ

พัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง 

ติดตามและประเมิน          
ตามระบบท่ีวางไว ้

รณรงค์การพัฒนาวินัย
นักศึกษา  อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนานักศึกษาต้นแบบ  

ถอดบทเรียน นักศึกษาที่
เป็นแบบอย่าง 

ให้รางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษา
ที่มีวินัย เป็นแบบอย่าง 

 

 

พัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
1.1 สรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ก าหนด 

    รูปแบบการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาครูช่าง ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในด้านความมีวินัยในตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พบว่า 
คณะต้องด าเนินการโดยมีระบบและกลไกในการด าเนินงาน ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ จัดระบบ
เสริมแรง อย่างเหมาะสม และมีการสะท้อนข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก่ไขอย่างต่อเนื่อง 

1.2  เสนอแนะให้เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัย จัดท าแผนการ

พัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง ผู้วิจัยจึงได้เสนอแผนโดยประยุกต์จากกิจกรรมโฮมรูมที่คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใช้ในการพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และการพัฒนานักศึกษาครู ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แผนการพัฒนาวินัยนักศึกษาครูช่าง 

ช่วงเวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

ประชุมคณาจารย์ในการก าหนดมาตรฐาน การก ากับดูแลให้
นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน ให้มีมาตรการเร่งด่วน  และมาตรการระยะยาว 

ใช้การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการ
แสดงความ
คิดเห็น 

มาตรการเร่งดว่น 
มาตรการ การมีวินัยในตนเองของ
นักศึกษา 
1. นักศึกษาไม่สูบบุหรี่ภายใน
มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
3. นักศึกษาเข้าเรียนทันตามที่ตาราง
เรียนก าหนด 
4. นักศึกษาแต่งกายุภาพเรียบร้อยตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. นักศึกษาไม่ใชโ้ทรศัพท์ขณะอาจารย์

มาตรการ ให้ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของนักศึกษา 
1. นักศึกษารักษาเชิดชูช่ือเสียง เกียรติยศของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาประพฤติตนเป็นสุภาพชนอย่างมีคุณธรรม 
3. นักศึกษาไม่จัดประชุมหรือชุมนุมใด ๆ อันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาไม่ก่อการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ขัดต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ อันชอบด้วยกฎหมาย 
5. นักศึกษาไม่ก้าวก่ายอ านาจหน้าที่ในการบรหิารงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน 
6. นักศึกษาไม่ท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของ
มหาวิทยาลัย 
7. นักศึกษาไม่กระท าโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อจนท า
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ช่วงเวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
สอน 
6. นักศึกษามีความตั้งใจในการศกึษาเล่า
เรียนและใฝ่หาความรู ้
7. นักศึกษาเช่ือฟัง ปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ค าตักเตือนของครูผู้สอนอย่งสม่ าเสมอ 
8. นักศึกษาไม่ด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์หรอืเมาสุราอาละวาด 
9. นักศึกษาพูดจากับเพ่ือนด้วยภาษาที่
สุภาพ 
10. นักศึกษาไม่ก่อเรื่องทะเลาะ
วิวาท หรือท าร้ายผู้อื่น 

ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพยส์ินของ
มหาวิทยาลัย 
8. นักศึกษาไม่จัดท าสิ่งพิมพ์หรือสื่อใดๆ อันอาจก่อให้เกิค
วามเสื่อมเสียต่อบุคคล หรือหน่วยงาน หรือสถาบันซึ่งมี
ผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
9. นักศึกษาปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิก
ที่ดี เป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทย
และ พลโลก 

ปฐมนิเทศ แจ้งให้นักศึกษาทราบระเบียบและข้อบังคับ ประกาศและค าสั่ง
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ติดประกาศให้
ทราบทั่วไป 

นักศึกษาครูช่าง
ชั้นปีที่ 1 

น ามาตรการที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน สอดแทรกในรายวิชา
ต่าง ๆ ท าเป็นข้อตกลงต่าง ๆ ตามมาตรการเร่งด่วนที่สามารถขัด
เกลาในห้องเรียนได้ เช่น การเข้าเรียนตามเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบ การไม่ใช้โทรศัพท ์มีความตั้งใจเรียน ฯลฯ ให้ระบุลงใน 
มคอ 3 และมีการติดตามประเมินพฤติกรรม ในมคอ .5 อย่าง
ต่อเนื่อง 

การจัดการเรียน
การสอนใน

รายวิชาต่าง ๆ 

มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตที่ดี 
เช่น การบันทึกประจ าวัน การสะสมความดี เป็นต้น 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักศึกษาครูช่าง  
ชั้นปีที่ 2 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม ก าหนดมาตการที่พัฒนาให้นกัศึกษา
ชั้นที่ 2 ท าตนเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง และสอนรุ่นน้องให้ท าตาม
ระเบียบวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่าง
เคร่งครัด 
ตัวชี้วัด :  การเป็นแบบอย่างที่ดี ที่น้องปี 1 ยอมรับ 

ให้ พี่สอนน้อง 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาก ากับ

ดูแล 

นักศึกษาครูช่าง  
ชั้นปีที่ 3 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม ก าหนดมาตการที่พัฒนาให้นกัศึกษา
ชั้นที่ 3  ออกภาคสนาม ในการบริการวิชาการ ร่วมกับอาจารย์ 
เพื่อสร้างวินัยความเป็นครูในการถ่ายทอดความรู้ ให้นักเรียน หรือ
ผู้รับการอบรม เห็นแบบอย่าง 

กิจกรรม จิต
อาสา 
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ช่วงเวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
ตัวชี้วัด : การเป็นแบบอย่างที่ผู้รับบริการ ยอมรับ 

นักศึกษาครูช่าง 
ชั้นปีที่ 4 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม ก าหนดมาตการที่พัฒนาให้นกัศึกษา
ชั้นที่ 4 เตรียมเป็นครูที่ดี ทั้งความประพฤติ บุคลิกภาพ มารยาท 
และการถ่ายทอดความรู ้
ตัวชี้วัด : การเป็นแบบอย่างที่คณาจารย์ ยอมรับ  

ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู 

นักศึกษาครูช่าง 
ชั้นปีที่ 5 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม ก าหนดมาตการที่พัฒนาให้นกัศึกษา
ชั้นที่ 5 มีความพร้อมในการฝึกสอน และส าเร็จการศึกษา  
ตัวชี้วัด : การเป็นแบบอย่างที่ครูพี่เลี้ยง และนักเรียน ยอมรับ  

ฝึกวิชาชีพครู 
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บทคัดย่อ  

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จ าแนก
ตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน และภูมิภาค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือครูในสถานศึกษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 383 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตาราง
เครจซี่มอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98  สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์ค่าเอฟเทส และทดสอบรายคู่ด้วย
วิธีการเชฟเฟ่ 
    ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยที่ด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  2) การ
เปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนก
ตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามภูมิภาค 
พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ :  แนวทางการพัฒนา, ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study and compare The Implementation 
of Development Guideline for Internal of Quality Assurance System of School under 
the Primary Educational Service Area Office.  The comparisons were conducted by 
teachers’ work experiences, and provincial. The sample size was 383 teachers obtained 
by of Krejcie and Morgan table. The multi-stage Random Sampling was used to select 
the sample.  The research instrument was five Likert scale questionnaire with the 
reliabirity at 0.98.  The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard 
deviation, F-test and Scheffe. The results were as follows:  1)  The Implementation of 
Development Guideline for Internal of Quality Assurance System of School under the 
Primary Educational Service Area Office in an overall and each aspects were at the high 
level.  The highest average value was Implementation according to the educational 
development plans.  and the lowest was examination and review of educational 
quality.  2)  The Implementation of Development Guideline for Internal of Quality 
Assurance System of School under the Primary Educational Service Area Office. 
Categorized by work experiences was insignificantly different at 0.05 in an overall and 
each aspects.   and The Implementation of Development Guideline for Internal of 
Quality Assurance System of School under the Primary  Educational Service Area Office. 
categorized by provincial were significantly different at 0.01 in an overall and each 
aspects. 
Keywords:  Development Guideline, Internal Quality Assurance System of School 

บทน า 
 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นแต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ด าเนินไปอย่าง 
เป็นระบบ มุ่งหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการและวิธีการบริหารและจัดการคุณภาพ 
สมัยใหม่ที่ เน้นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องว่าการบริหารจัดการผู้เรียนจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนด การบริหารจัดการ
และการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม 
ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 
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 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ แลคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้  
และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” เป็นความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และก าหนดให้หลักการส าคัญ 
ข้อหนึ่ง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยที่
ก าหนดให้ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งด า เนิ นการ อี กทั้ ง เป็ น ไปตามระบบหลั ก เกณ ฑ์  และวิ ธีก ารที่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2554) ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
และด าเนินการอย่างยั่งยืนนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งผลประโยชน์ 
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ  
มีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายและด าเนินกิจกรรม  
โดยการที่ใช้ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัย 
ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนหรือสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็น
ระยะ จะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษา ด้วยการด าเนินงานที่
ทุกคนต้องมีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้  ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนวิถีชีวิต
ในการท างานของทุกคน เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่จิตใจตลอดเวลา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน
ตามกรอบของกระทรวง ท าอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน การท างานโดยยึดระบบคุณภาพย่อมสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษาที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา สถานศึกษาแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ และผลจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นมาตรฐานที่ส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก (ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อที่ 38) “มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา” จะเป็นตัวเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีมาตรฐานการศึกษาที่มีความครอบคลุม 
ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ความคาดหวังในอนาคตสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีข้อมูลและสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นผลการจัดการศึกษาที่แท้จริง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยเรื่อง 
การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน  
และเขตภูมิภาค 

สมมติฐานของการวิจัย  
การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูแตกต่างกันตามประสบการณ์ และ
เขตภูมิภาค 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครู จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 216,743 คน 
 2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครู จากสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 383 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแบบของเครจซี่มอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างถึงใน อรสา โกศลานันทกุล, 2549) ด้วยระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 และใช้การ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้น  
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-
list)  
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) มี 5 ระดับ จ านวน 57 ข้อ มี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .98  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1)  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 2.  ผู้วิจัยน าหนังสือจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมแบบสอบถามส่งไป
ยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครูตอบแบบสอบถามและส่งคืนภายในเวลา
ก าหนด 
 3.  แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผลตามขั้นตอนการวิจัย
ต่อไป 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1)  สถิติพื้นฐาน เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2)  สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน ค่าเอฟเทส และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

 
ผลการวิจัย 
 การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผลกาวิจัยเป็นดังนี้ 

 1)  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 383 คน  
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 43.34 และอยู่ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 38.64 

 2)  การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.30) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (  = 4.41) 
รองลงมา คือการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (  = 4.32) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( =
4.25) ดังตารางที่ 1 

X

X

X X
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  3)  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10 ปี 
ตั้งแต่10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
05 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่  1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน 

ล าดับที ่
แนวทางการพฒันาระบบ 

การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
n = 383 

 S.D. ระดับ 
1 การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 4.29 0.44 มาก 
2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.32 0.43 มาก 
3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.26 0.47 มาก 
4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 4.41 0.45 มาก 
5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.25 0.49 มาก 
6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 4.30 0.48 มาก 
7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 4.30 0.49 มาก 
8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.29 0.51 มาก 

รวม 4.30 0.38 มาก 
 

X

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตาม ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F sig 

รวมการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระหว่าง
กลุ่ม ภายในกลุ่ม 

0.08 
56.35 

2 
380 

0.04 
0.15 

0.27 0.76 

รวม 56.43 382    
* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .01 
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4) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้  
ภาคเหนือ และภาคตะวันเฉียงเหนือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 สรุปผล 
 การศึกษาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อภิปรายโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้
 1)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า การศึกษาการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ (1)  พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542  และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา
ที่ 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบและหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ
ภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน เพื่อน าไปสู่การรับรองคุณภาพ
ภายนอก (2)  สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบแรก 1 ครั้งภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 การ
ประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อ

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามเขตภูมิภาค 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F sig 

รวมการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม 

5.13 
51.30 

5 
377 

1.03 
0.14 

7.54** 0.00 

รวม 56.43 382    
* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .05 
** มีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .01 
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มุ่งให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสถานศึกษาต้องเริ่มต้น
จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในก่อน การประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาจึงต้องด าเนินการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้ดีที่สุด (3) พระราชบัญญัติให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญของประเทศไทย ที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณคุณภาพ ได้
บัญญัติให้มีการการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและบริหารทั่วไปไป
ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง การจัดองค์กรที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะย่อมจะมีอิสระ มีความเข้มแข็งในการ
บริหาร เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม จึงท าให้บุคคลากรทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการด าเนินการประกันคุณภาพถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของคล้องกับงานวิจัยของสมชาติ แก้วขาว (2545) ที่พบว่า การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม สภาพการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรชัย  
ต๊ะบินตา (2544) พบว่า การเตรียมโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
   2)  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ที่
แตกต่างกันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการฝึกอบรมในงานที่รับผิดชอบ
ทั่วถึงทุกคน ครูมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในบทบาทหน้าที่ของตนและการที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกันนั้น ไม่ได้หมายถึงการท าให้การท างานนั้นแตกต่างกัน เพราะทุกคนท าไปเพราะบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และมีความสอดคล้องกัน ซึ่งในลักษณะดังกล่าวเป็นไปในทาง
เดียวกับแนวคิดของ Dyer (1995) ที่กล่าวไว้ว่าลักษณะการท างานที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกต้องมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในทีมมีความเคารพในหน้าที่ของแต่ละคน และต่าง
ช่วยเหลือสนับสนุนกันในการท างาน   
 3)  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ าแนกตามภูมิภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
จังหวัด และอ าเภอ ต่าง ๆ นั้น ทุกโรงเรียนมีการด าเนินการในเรื่องของการประกันคุณภาพเหมือนกันซึ่ง
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ตรวจสอบได้จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ที่ต้องจัดท าทุกปี แต่โดยแท้จริงแล้ว
โรงเรียนแต่ละโรงเรียน มีบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งจ านวนบุคลากร งบประมาณที่ได้จากรับในขณะที่
โครงการ/กิจกรรมในโรงเรียนเท่ากัน ท าให้โรงเรียนที่มีบุคลากรน้อย งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ อ าเภอที่อยู่ห่างไกลจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ไม่สามารถด าเนินการประกันคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับชุมพร  
กรุณา (2550) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 
พบว่าข้อจ ากัดที่ท าให้การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรยังไม่เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1)  สถานศึกษาควรมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ละงานตามโครงสร้างและระบบงาน 
อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้การด าเนินงานซ้ าซ้อนขัดแย้งกัน จัดให้มีการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในแนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประชุมสร้างความเข้าใจ มอบหมายงานโดยระบุผู้รับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการด าเนินการเป็นปกติในการท างานและประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรม
มนุษย์กับการพัฒนาตน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา
ตนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning รายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ 
Randomized Pretest-Posttest Control-Group Design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน จ านวนทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมอย่างละ 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุมโดยใช้สถิติ  t-test 
(Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตนมีประสิทธิภาพ 80.13/87.76 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ดัชนีประสิทธิผลบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตนมีค่า 0.64 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน e-
Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.06 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก   
ค าส าคัญ : บทเรียน e-Learning พฤติกรรมมนุษย ์การพัฒนาตน  
 

Abstract 

This purposes of this research were to study the result of the development of e-
Learning Lessons in the Course of Human Behavior and Self Development, comparing 
achievement in the course of human behavior and self-development between the 
experimental group and the control group by using e-Learning Lessons, and studying, the 
effectiveness index of learning activities by using e-Learning Lessons in the Course of Human 
Behavior and Self Development. This research method was a true experiment designed by 
using Randomized Control-Group Pre-test Post-test Design. The sample was divided into an 
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experimental group and a control group of 76 students in each group which consisted of 38 
students. The instruments used in this study ware e-Learning Lessons in the Course of Human 
Behavior and Self Development, achievement tests, and the test of students’ satisfaction for 
using e-Learning Lessons. The data was statistically analyzed using percentage, mean, and 
standard deviation.  For hypothesis testing to compare achievements between the 
experimental group and the controlled group data were analized by using t-test (Independent 
Samples). The results were as follows ; e-Learning Lessons in the Course of Human Behavior 
and Self Development built by the researcher are more effective than a predetermined 
criterion at 80.13/ 87.76,.  The achievement of experimental group which uses e-Learning 
Lesson in the Course of Human Behavior and Self Development was higher than the 
controlled group with statistically significance at 0.64, The effectiveness index was e-Learning 
lessons in the Course of Human Behavior and Self Development was 0.64, and student ́s 
satisfaction for using e-Learning lessons in the Course of Human Behavior and Self 
Development had average score at 4.06, that was excellent level.  
Keywords: e-Learning, Human Behavior, Self-Development 

บทน า 
บทเรียน e-Learning ถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัด

การศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทาง World Wide Web ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งเสริมให้ห้องเรียนกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เปิดกว้างและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่มีอุปสรรคทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ระยะทาง เวลาและสถานที่ สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี การพัฒนาบทเรียน e-Learning จึงถือเป็นการน าประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเจริญงอกงามเท่าเทียมกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  

วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเป็นวิชาบังคับในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ จึงมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมากในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยรับผิดชอบสอนในรายวิชานี้ให้กับ
นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น และนักศึกษาภาคปกติ 
จังหวัดเลย จึงก่อให้เกิดอุปสรรคเรื่องระยะทาง เวลา ตลอดจนความแตกต่างระหว่างผู้เรียน และเพื่อ
รองรับการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่นักศึกษาทุกชั้นปีในทุกคณะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
บทเรียน e-Learning จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงสื่อการเรียน
การสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ก าหนดระยะเวลาในการศึกษา เลือกติดต่อสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นได้เมื่อต้องการ ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและมีมุมมองว่าผู้เรียนมีคุณค่า 
มีศักยภาพ มีแรงจูงใจในการผลักดันตนเองหากได้รับการสนับสนุนเอื้ออ านวยอย่างเหมาะสมก็จะ
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สามารถเป็นผู้น าตนเองในการเรียนรู้และพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้
ศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมจนจบหนึ่งบทในบทเรียน e-Learning แล้วจะมีค าถามเพื่อทดสอบความรู้
และมีเฉลย จึงเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากเรียนเนื้อหาในบทต่อๆ ไปตามทฤษฎีการวางเงื่อนไข
แบบการกระท าในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่
การเปลี่ยนแปลงเพียงพฤติกรรมภายนอก แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่นอกจากจะมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ผู้เรียนยังต้องสามารถจัดระเบียบ เรียบเรียง 
รวบรวมความรู้และน าความรู้ออกมาใช้ได้เมื่อต้องการผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้าง
ความรู้ใหม่ด้วยตนเองอีกด้วยตามทฤษฏีประมวลสารสนเทศ และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองในกลุ่ม
ปัญญานิยม (Cognitivism)  

ดังนั้นความรู้จึงไม่ได้มาจากการสอนของครูเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้
ลงมือกระท าด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฏี
ทางจิตวิทยาดังกล่าวมาบูรณาการร่วมกับการออกแบบบทเรียน e-Learning ตามขั้นตอนของถนอมพร เลา
หรัสแสง (2545 : 96-118) 7 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการเตรียมตัว (Preparation Stage) 2. ขั้นเลือกเนื้อหา 
(Content Selection) 3. ขั้นการวิเคราะห์หลักสูตร (Curriculum Analysis Stage) 4. ขั้นการออกแบบหลักสูตร 
(Curriculum Design) 5. ขั้ นการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Development Stage) 6. ขั้ น
ประเมินผล (Evaluation Stage) และ 7. ขั้นการบ ารุงรักษา (Maintainance Stage) โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการมอบหมายงานให้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งในระหว่างผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ ไม่แตกต่างจากห้องเรียนจริงด้วย
การน าบทเรียน e-Learning มาใช้เป็นสื่อเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ ในห้องเรียนจึงเป็นการเพิ่ม
ความสมบูรณ์ให้กับเนื้อหาของรายวิชา ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และทบทวนบทเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระการสอนให้กับอาจารย์ และ
นักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญจ าเป็นของการพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนในการ
เพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นตนเองได้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
  1. พัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพไม่
ต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยบทเรียน e-Learning 
 3. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน 
 4. ศึกษาความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน e-Learning รายวิชา 
พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน 



643 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สมมุติฐานของการวิจัย 
1. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน e-Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน และ
ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับ
การพัฒนาตน 
 
  
 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ประจ าปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2 ห้องเรียน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 38 คน ที่ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตนที่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.37-
0.80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20-0.67 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.83 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน  e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 
0.23-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.90 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวบข้อมูลโดยน าบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับ

การพัฒนาตน ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล 1 คน มีผลการประเมิน 4.63 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ไปทดลองใช้ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอนวิธีการใช้ บทเรียน e-
Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างละเอียด หลังจากนั้นจึงท า
การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ Online ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
โดยผู้เรียนต้องเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิด ได้ 0 

บทเรียน e–Learning รายวิชา 
พฤติกรรมมนษุย์กับการพฒันาตน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ความพึงพอใจ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
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คะแนน แล้วจึงให้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จึงท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม หลังจากนั้นจึงให้ผู้เรียนตอบ
แบบ สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชา 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน และน าคะแนนที่ได้มาท าการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติพื้นฐานด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิเคราะห์หาคุณภาพของ
เครื่องมือด้วยการหาค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์
กับการพัฒนาตน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการ
พัฒนาตนตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning 
รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน โดยใช้สูตร E.I. และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
โดยใช้สถิติ t-test (Independent  Samples)  

สรุปและอภิปรายผล    
การพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน สามารถสรุป

และอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนมีค่า 

80.13/87.76   เนื่องจากบทเรียน e-Learning สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการ ความรู้และเหตุผลจากผู้เชี่ยวชาญ
โดยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของบทเรียนและน าไปทดสอบกับผู้เรียนแบบเดียว (1:1) แบบ
กลุ่มเล็ก (5-10 คน) และแบบกลุ่มใหญ่ (30 คนขึ้นไป) พร้อมทั้งน ามาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
เพื่อให้บทเรียน e-Learning มีความสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างและในการ
พัฒนาบทเรียน e-Learning ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เนื้อหาหลังจากนั้นจึง
ได้ออกแบบบทเรียน e-Learning ตามบทด าเนินเรื่อง (Story board) จึงท าให้บทเรียนมีเนื้อหาที่ชัดเจนและ
เข้าใจได้โดยง่าย  
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรม
มนุษย์กับการพัฒนาตนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

คะแนน N 
  S.D. df t P 

กลุ่ม
ควบคุม 

38 
31.23 2.29 

 
37 -12.244 0.00** 

กลุ่มทดลอง 38 35.10 2.03 
           จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์
กับการพัฒนาตน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ ่งเรียนด้วย
วิธีการปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เนื่องจากผู้วิจัยได้น าเสนอบทเรียน e-Learning 
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ตามแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2550) โดยน ารูปแบบที่ เป็นเนื้อหา (Content-Based e-
learning Approach) แบบ มั ลติ มี เดี ย  (Multimedia-Based e-learning Approach) ซึ่ ง เป็ น
รูปแบบการจัดการเรียนโดยการน าเสนอเนื้อหาทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในรายวิชาผ่านสื่อทั้งภาพและเสียง (Mix-Media e-learning Approach) ถ้าผู้เรียน
ต้องการจะเรียนเนื้อหาบทเรียนก็สามารถที่จะเรียนได้จาก PDF files หรือจาก Word documents 
มาใช้ร่วมกับรูปแบบการน าเสนอที่เป็นกิจกรรม (Activity-Based e-learning Approach) บทเรียน 
e-Learning จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นได ้
 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนมีค่า 
0.6448 แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 64.48 เนื ่องจากบทเรียน e-Learning ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นสื่อ ICT ที่ใช้เทคโนโลยีเว็บและน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อผสมมาช่วยในการ
จัดการด้านเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่สนใจและย้อนกลับเพื่อทบทวนเนื้อหาหาก
ไม่เข้าใจได้อย่างสะดวก จึงสามารถส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้
เพิ่มสูงขึ้นได้ 
 4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน e-Learning รายวิชา 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.24 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ พันธบุตร (2555)  ศรีรัฐ ภักดีรณชิต (2556) 
และภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ (2556) ที่พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียน e-Learning โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากเช่นกัน เนื่องจากบทเรียน e-Learning เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว บทเรียนมีสีสันสวยงาม มีภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบที่เร้าใจ ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ผู้เรียนได้ออก
นอกกรอบจากการสอนและการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม จึงสามารถดึงดูดความสนใจใคร่รู้ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนได้ อีกทั้งบทเรียน e-Learning ใช้การสื่อสารสองทาง ผู้เรียนจึงให้ความสนใจแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ผ่านการ
สื่อสารแบบยอมรับและให้เกรียติซึ่งกันและกัน จึงเกิดกระบวนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอผ่านทาง
หน้าจอภาพ ตลอดจนผู้วิจัยได้มีการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอระหว่างเรียนด้วยการใช้กิจกรรมและใช้
คะแนนเป็นสิ่งกระตุ้น ผู้เรียนได้รับผลย้อนกลับในทันที่เมื่อท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ส่งการบ้าน 
ส่งผลงาน ผู้เรียนจึงประเมินผลความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเองได้ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจและมีพฤติกรรมการเรียนแบบมีชีวิตชีวา (Active learning) จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
ดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ คือ ความรับผิดชอบและการบริหารเวลาในการเรียน 

ตลอดจนความซื่อสัตย์ต่อตนเองส าหรับผู้เรียนบางคนอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วย
บทเรียน e-Learning  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยบทเรียน e-Learning ได้แก่ ความคงทนในการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สไตล์การเรียน หรืออื่นๆ เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน e-Learning ที่มี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ตลอดจนควรเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนและผู้สอนมีการปฏิสัมพันธ์กัน ณ ขณะเดียวกัน  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ไฟฟาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ 
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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยนี้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟาเคมี โดยการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ โดยมีกลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 12 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและครู แบบบันทึก
ภาคสนาม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใบกิจกรรม ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายชั้นเรียนอยูในระดับกลาง คือ <g> = 0.57 2) นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางการเรียนเฉลี่ยรายบุคคลอยูในระดับสูง คือ <g> = 0.77 และ 3) ในหัวขอเรื่อง การเกิดการผุกรอน 
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายหัวขออยูในระดับสูง คือ <g> = 0.88 และพบวารอยละของ
คะแนนหลังเรียนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกหัวขอ เม่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ไฟฟาเคมี ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวาแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 4.25 
(SD = 1.42) และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 7.50 (SD = 1.00) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ สามารถชวยใหพัฒนาการ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน โดยพบวานักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ : ไฟฟาเคมี วิจัยเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน  เทคนิคแบบ
รวมมือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 
 

 This research aimed to study the learning achievement in Electrochemistry 
using learning Inquiry 5E model with cooperative techniques for twelve students in 
grade 12th at the first semester of Academic Year 2016. This action research instruments 
included lesson plans, studying and teaching observation forms, reflection instruments 
which consisted of field notes, a learning achievement measurement form and 
worksheets. The results showed that 1) The average normalized gain of the classroom 
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was in a medium gain <g> at 0.57. 2) The average normalized gain of each person was 
in a high gain <g> at 0.77. 3) The topic of corrosion showed a high gain for the average 
normalized gain of improved learning topics <g> at 0.88. The percentage of the latter 
trend increased in every topic. The comparison of learning achievement in 
Electrochemistry before learning and after learning varied with the average pre-test at 
4.25 (SD = 1.42) and the average post-test at 7.50 (SD = 1.00). The learning Inquiry 5E 
model with cooperative techniques could help the student's development and they 
had higher development after learning than before learning with a statistically 
significant at the 0.05 level. 
Keywords: Electrochemistry, Action research, Learning inquiry 5E model, Cooperative 
techniques, learning achievement 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันวิทยาศาสตรเขามามีบทบาทสําคัญในสังคมเปนอยางยิ่ง เนื่องจากวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคนท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและอาชีพตางๆ ไมวาจะเปนเครื่องมือเครื่องใช 
หรือผลผลิตตางๆ เพ่ือใชอํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน ลวนเปนผลจากความรูวิทยาศาสตร 
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
อยางมาก ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากท่ีจะใหการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตร
เพ่ิมข้ึนอยางไมหยุดยั้ง วิทยาศาสตรชวยพัฒนาความคิดของมนุษย มีความเปนเหตุเปนผล คิด
สรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได  วิทยาศาสตรถือได
วาเปนสังคมแหงความรู ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร การเรียนรูวิทยาศาสตร 
เปนการเรียนรูเพ่ือความเขาใจซาบซ้ึงและเห็นความสําคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีท่ี
มนุษยสรางสรรคข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูหลายๆดาน เปนความรูแบบองค
รวมอันจะนําไปสูการสรางสรรคสิ่งตางๆ การนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม และ
ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี (กนกรัตน วุฒิวิชาภรณ, 2555) 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนแนวคิดทฤษฏีคอนสตรักติวิสม (Constructivism) 
เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของผูเรียน โดยผูเรียนเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมท่ีมีมากอน โดยการพยายามนําความเขาใจ
เก่ียวกับเหตุการณ และปรากฏการณท่ีตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญาอยางเหมาะสม 
โดยพิมพันธ เดชะคุปตกลาวถึงระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดของ
เกลเซอร (Glaser's model of teaching) วาสามารถแบงเปน 3 ข้ันตอนคือ ข้ันเตรียมการ ข้ัน
ดําเนินการ และข้ันประเมินผล ซ่ึงอันดับแรกของข้ันเตรียมการจะตองสํารวจและวิเคราะหความตองการ
ของนักเรียนกอนท่ีจะวางแผนในข้ันตอไป (พิมพันธ เดชะคุปต, 2548) โดยสอดคลองกับหลักจิตวิทยา
การศึกษาเรื่องการสรางแรงจูงใจของ Aronson (แสงจัน พูมสะหวัน, 2549) ท่ีกลาววาการสรางแรงจูงใจ
จะเก่ียวของกับคําถามท่ีผูเรียนตองถามตัวเองวาเขาอยากเรียนหรือทําสิ่งนั้นหรือไม ประกอบกับทฤษฎี
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การเสริมแรงของสกินเนอร (Skinner) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนรูควรอาศัยความสนใจของผูเรียนเปน
หลัก (ลักขณา สริวัฒน, 2557) 

ผูวิจัยจึงทําการสํารวจความคิดเห็นหัวขอในการเรียน เรื ่องไฟฟาเคมี โดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องไฟฟาเคมี ประกอบดวยหัวขอยอย 7 หัวขอ ซ่ึงเปนบทเรียนท่ีตองเรียนใน
เทอมนี้ และในการทําแบบทดสอบแตละขอนอกจากจะใหระบุขอท่ีถูกตองท่ีสุดในโจทยแตละขอแลว 
จะใหนักเรียนบอกความรูสึกในการทําแบบทดสอบขอนั้น ซึ่งประกอบดวย 1) ทําได มีความสุข 2) 
เฉยๆ เดา 3) ยาก ไมอยากทํา และ 4) อื่นๆ ดวย จากนั้นทําการเลือกเรื่องที่นักเรียนตอบถูกมาก
ที่สุดและมีความสุขที่สุดในการทําแบบทดสอบหัวขอนั้นๆ เพื่อเลือกเปนหัวขอเรื ่องในการทําวิจัย 
จากการสํารวจพบวา หัวขอที่นักเรียนทําถูกมากที่สุดอันดับที่ 1 คือ การทดลองปฏิกิริยารีดอกซ 
(29%) รองลงมาอันดับที่ 2 การดุลสมการรีดอกซ (14%)  อันดับที่ 3 เซลลกัลวานิกมีคาเทากันกับ
การผุกรอนและการปองกันการผุกรอน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี (12%) และอันดับที่ 4 
ปฏิกิริยารีดอกซมีคาเทากันกับเซลลอิเล็กโทรไลต (11%) ตามลําดับ 

หัวขอท่ีแสดงความสุขมากท่ีสุด อันดับท่ี 1 ซ่ึงมี 2 หัวขอท่ีเทากัน คือ ปฏิกิริยารีดอกซมีคาเทากัน
กับเซลลอิเล็กโทรไลต (14%) อันดับท่ี 2 คือ การผุกรอนและการปองกันการผุกรอน และความกาวหนา
ทางเทคโนโลย ี(13%)  อันดับท่ี 3 คือ  การทดลองปฏิกิริยารีดอกซ (5%) และอันดับสุดทาย ซ่ึงเทากัน 
2 หัวขอ  คือ เซลลอิเล็กโตไลต และ ดุลสมการรีดอกซ (0%) 

จะสังเกตเห็นวา หัวขอการทดลองปฏิกิริยารีดอกซ เปนเรื่องท่ีนักเรียนสวนใหญตอบถูกมากท่ีสุด 
แตก็เปนการเดามากท่ีสุด แตความรูสึกทําได มีความสุข (5%) ผูวิจัยจึงวิเคราะหจากหัวขอท่ีนักเรียนทําแลว
รูสึกมีความสุขมาเปรียบเทียบกับรูสึกยาก ไมอยากทํา จึงสรุปวา หัวขอท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทําการวิจัยคือ 
การผุกรอนและการปองกัน ซ่ึงนักเรียนมีความรูสึกทําได มีความสุข และความยาก ไมอยากทํา มีคาเทากัน
คือ 13%   
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นพฤติกรรมตอความสนใจในการเรียน มีหัวขอท้ังหมด 
ดังนี้ 1) การเรียนรวมกับเพ่ือนๆไดผลท่ีคุมคา 2) เขาใจบทเรียนมากข้ึนเม่ือปรึกษาเพ่ือน 3) ไมชอบ
ทํางานคนเดียว 4) เบื่อหนายกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน 5) เรียนแขงกับเพ่ือนเพ่ือคะแนนท่ีดี และ 6) 
ชอบใหเพ่ือนอธิบายเม่ือไมเขาใจ  
 เม่ือทําการวิเคราะหความคิดเห็นพฤติกรรมตอความสนใจในการเรียน พบวานักเรียนสวนใหญ
ใหความคิดเห็นสอดคลองกันวา ชอบใหเพ่ือนอธิบายเม่ือไมเขาใจ ทําใหเขาใจบทเรียนมากข้ึนเม่ือ
ปรึกษาเพ่ือน และไมชอบทํางานคนเดียว ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกหัวขอการผุกรอนและการปองกัน และใช
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ ซ่ึงตรงกับพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนของนักเรียนมากท่ีสุด และใหนักเรียนเปนผูสรางความรูไดดวยตนเอง 

จอหนสัน และจอหนสัน กลาวไววา ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ คือการปฎิสัมพันธระหวาง
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้จะเนนใหผูเรียนชวยกันในการเรียนรู โดยมีกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการเรียนรู มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด มีการสัมพันธกัน มีการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ จะทํา
ใหผูเรียนมีการรวมมือกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความกระตือรือรนและตั้งใจเรียน นอกจากนี้
นักเรียนกลาท่ีจะถาม และแสดงความคิดเห็นสงผลใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน และมีพัฒนาการ
ทางการเรียนสูงข้ึน และเชื่อวาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรุนเนอร (Bruner) ท่ีกลาววามนุษย
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เลือกท่ีจะรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจ และในท่ีสุดก็จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู (อรัญญา 
แวงดีสอน, 2557) 

กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5 ข้ัน ประกอบดวย 1)  ข้ันสร างความสนใจ 
(Engagement) 2) ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) 3) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4) 
ข้ันขยายความรู  (Elaboration) 5)  ข้ันประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท. 2546) ไดใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีเนนกระบวนการท่ีผูเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควาอยางมีระบบดวยกิจกรรมท่ี
หลากหลายท้ังการทํากิจกรรมในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ใหผูเรียนได สังเกต สํารวจตรวจสอบ 
ทดลอง ดวยวิธีการตาง ๆ จนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการรับรูอยางมีความหมาย สามารถ
สร า งองค คว ามรู ของผู เ รี ยน เอง  (สถาบันส ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโน โลยี
กระทรวงศึกษาธ ิการ, 2546) 

ในวิชาเคมีเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องท่ีซับซอนเปนนามธรรมซ่ึงผูเรียนจะตองเผชิญกับเนื้อหาท่ี
ยากตอการเขาใจจึงทําใหนักเรียนสวนใหญแกปญหาวิชาเคมีดวยความเขาใจท่ีผิดทําใหมีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในหลายหัวขอในเรื่องไฟฟาเคมีเปนหัวขอหนึ่งของวิชาเคมีท่ีเนื้อหามีความซับซอนทําความ
เขาใจไดยาก นักเรียนมีความสับสนและไมเขาใจในปฏิกิริยาเคมีท่ีเรียกวา “ปฏิกิริยารีดอกซ” ท่ีมีการ
ถายโอนอิเล็กตรอนซ่ึงเปนนามธรรม มองไมเห็น และยังมีความสับสนในการระบุข้ัวแคโทดและ
ข้ัวแอโนดการดุลสมการเคมีรวมถึงชนิดของเซลลไฟฟาเคมีทําใหไมเห็นประโยชนของเซลลไฟฟาเคมี
เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีใกลตัวของนักเรียนมากนัก (กิติยวดี สิทธิวรเดช, 2557) 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเลือกหัวขอวิจัยคือ เรื่อง การผุกรอนและการปองกัน เพราะวาผล
สํารวจนักเรียนมีความสุขและไมรูสึกวาเรื่องนี้ยาก หากผูวิจัยเลือกหัวขอท่ีนักเรียนมีความสุขท่ีจะเรียน
จะชวยสงเสริมความรู ความเขาใจ เม่ือนักเรียนเรียนในสิ่งท่ีชอบ พรอมท่ีจะเรียนรูและเรียนดวย
ความรูสึกท่ีอยากเรียน จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนแนนอน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ เรื่อง ไฟฟา
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงพิจารณาจากสภาพปญหาการเรียนการสอนในปจจุบัน ผูวิจัย
มุงหวังวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ 
เรื่อง ไฟฟาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีจะสงเสริมนักเรียนให
เกิดความรู ความเขาใจ และขอสรุปตาง ๆ ไดชัดเจน และชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดฝกประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ อันสงผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ี
จะชวยพัฒนาความคิด ความสามารถ และเกิดความสนใจในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับ
การใชเทคนิคแบบรวมมือ เรื่อง ไฟฟาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เปนแบบกลุมตัวอยางเดียวมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-group 
pretest-posttest design) และเปนงานวิจัยประเภทการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ตาม
แนวคิดของ Kemmis and McTaggart ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันวางแผน (Plan) 2) ข้ัน
ปฏิบัติการ (Act) 3) ข้ันสังเกตผล (Observe) และ 4) ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) โดยมี
รายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันวางแผน (Plan) 
 1. ผูวิจัยสํารวจปญหาที่สําคัญละตองการแกไข ในการจัดการเรียนรูวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื ่อง 
ไฟฟาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
 2. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเคมีเพ่ิมเติม เรื่อง ไฟฟาเคมี ท่ีจะนํามาใชในการจัดการ
เรียนรู 
 3. ศึกษา คนควาเอกสารเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี และการจัดการเรียนรู
แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ  
 4. ผูวิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบ
รวมมือ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  เรื่อง ไฟฟาเคมี จํานวน 3 แผน 
รวม 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที 

5. ในแผนท่ี 2-3 จะตองทําการวางแผนใหม โดยนําเอาขอเสนอแนะในข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ
ของแผนกอนหนามาปรับปรุงในแผนปจจุบัน 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) 
 ผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามทําตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดออกแบบไว โดยระหวาง
ทําการสอนจะบันทึกวีดีทัศนการสอนของตนเองและผูชวยวิจัยชวยสังเกตการสอน เพ่ือชวยใหเก็บขอมูล
ไดครอบคลุมมากข้ึน เม่ือจบการสอนในแตละผูการจัดการเรียนรู ผูวิจัยนําผลการจัดการเรียนรูมา
วิเคราะห แลวนําไปปรับใชกับแผนจัดการเรียนรูถัดไป 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันสังเกตผล (Observe) 

ขณะดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูทีสรางข้ึนผูวิจัยสังเกตการณจัดการเรียนรูของ
ตนเองจากวีดีทัศนตามกรอบการสังเกตท่ีสรางข้ัน และผูชวยวิจัยสังเกต จดบันทึก เก็บรวบรวมขอมูล 
และชวยแนะนําในการปฏิบัติการสอนดวย เพ่ือชวยใหการสะทอนผลการจัดการเรียนรูไดอยางลึกซ้ึงและ
ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการสังเกต และรวบรวม ขอมูล ดังนี้ 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู 
 2. แบบบันทึกภาคสนามของครู 

3. ใบกิจกรรม 
ข้ันท่ี 4  ข้ันสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) 
นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยมาวิเคราะหสาเหตุของปญหารวมกันเพ่ือ

นําขอสรุปและขอเสนอแนะเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
แผนการจัดการเรียนรูตอไป 

ข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะใชขอมูลจากการทําใบกิจกรรม และการตอบคําถามจากแบบฝกหัดทายใบ
กิจกรรมของนักเรียน มาเปนขอมูลในการสะทอนผลการปฏิบัติดวย 



652 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเอาขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล การสังเกตและการสะทอนผล
การปฏิบัติของวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชใหไดขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือใชในการจัดการเรียนรู ท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนไวกอนแลว มาปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีจะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งตอไป 
 3.1 ประชาการและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 2 หอง นักเรียนจํานวน 27 คน กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 12 คน โดยเลือก
แบบเจาะจง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ เรื่อง ไฟฟาเคมี จํานวน 3 แผน ใชเวลาจัดการ
เรียนรูท้ังหมด 3 ชั่วโมง 

3.2.2 เครื่องมือท่ีใชสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมการสอนของครู 
2. แบบบันทึกภาคสนาม 
3. ใบกิจกรรม 

3.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลวิจัย ไดแก  
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การผุกรอนและการปองกัน 
2. ใบกิจกรรม 

 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เรื่องไฟฟาเคมี  
  2. จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟาเคมี ตามแผนท่ี 1-3 จํานวน 3 ชั่วโมง 
  3. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่อง ไฟฟาเคมี 
  4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชคือคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยแปรผลการวิเคราะหขอมูลพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน และพัฒนาการ
ทางการเรียน ใชวิธี normalized gain หาไดจากอัตราสวนของผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (Actual 
gain) ตอผลการเรียนรูสูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนได (Maximum possible gain) เขียนเปนสมการ
ความสัมพันธได ดังนี้ 

<g> =  
โดยท่ี <g>  คือ  คา normalized gain 

% Post-test  คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนเปนเปอรเซ็นต 
% Pre-test  คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียนเปนเปอรเซ็นต 

โดยสามารถแบงระดับของคา Normalized gain ออกเปนกลุมไดเปน 3 ระดับ คือ  
   “High gain”   หมายถึงไดคา  <g> ≥  0.7 

“Medium gain” หมายถึงไดคา  0.7 ≥  <g> ≥  0.3 
  “Low gain”   หมายถึงไดคา  0.3 ≥  <g> ≥  0.0 

test)]-(%Pre[(100%)
test)]-(%Pretest)-[(%Post

−
−
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สําหรับงานวิจัยนี้วัดคะแนนพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายชั้นเรียน รายบุคคล และราย
หัวขอ 
 
4. ผลการวิจัย  

4.1 การพัฒนาทางการเรียนเฉล่ียรายช้ันเรียน 
จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 

รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ ดังตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยคะแนนจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องไฟฟาเคมีของนักเรียน 

Pre-test 
(%) 

SD Post-test 
(%) 

SD Actual gain 
(%) 

Maximum 
possible gain (%) 

Normalized 
gain <g> 

4.25 (42.50) 1.42 7.50 (75.00) 1.00 3.25 (32.50) 5.75 (57.50) 0.57 
หมายเหตุ  

Pre-test (%) คือ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนเฉลี่ยเปนเปอรเซ็นต 
Post-test (%) คือ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ยเปนเปอรเซ็นต 
Actual gain (%) คือ ผลการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึนจริงเปนเปอรเซ็นต  
Maximum possible gain (%) คือ ผลการเรียนรูสูงสุดท่ีมีโอกาสเพ่ิมข้ึนเปนเปอรเซ็นต  
Normalized gain <g> คือ ระดับคะแนนพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย 
Standard deviation (SD) คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากตารางท่ี 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์กอนเรียนเฉลี่ย 4.25 (SD = 1.42) คิดเปนรอยละ 42.50 

และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเฉลี่ย 7.50 (SD = 1.00) คิดเปนรอยละ 75.00 จะเห็นวาเม่ือทดสอบดวยแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟาเคมี จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 
12 คน มีคะแนนการพัฒนาทางการเรียนเฉลี่ยรายชั้นเรียนเทากับ 0.57 ซ่ึงจัดอยูในระดับ Medium 

4.2 การพัฒนาทางการเรียนเฉล่ียรายบุคคล 
เม่ือพิจารณาพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนรายบุคคล ดังรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 ผลการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการทางการเรียนรายบุคคล 
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จากรูปท่ี 1 นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงข้ึนทุกคน จากนักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 
12 คน มีนักเรียน 4 คน มีพัฒนาการทางการเรียนอยูในระดับ High gain (<g> = 0.77) มีนักเรียน 6 
คน มีพัฒนาการทางการเรียนอยูในระดับ Medium gain (<g> = 0.50) และมีนักเรียน 2 คน มี
พัฒนาการทางการเรียนอยูในระดับ Low gain (<g> = 0.23) 

4.3 พัฒนาการทางการเรียนเฉล่ียรายหัวขอ 
เม่ือพิจารณาแยกเปนหัวขอยอย 3 หัวขอ ไดแก  1) การเกิดการผุกรอน  2) การทดลองการผุ

กรอน และ 3) การปองกันการผุกรอนของโลหะ ดังตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 คะแนนพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายหัวขอของนักเรียน 

หัวขอท่ี การเกิดการผุกรอน 
การทดลอง 
การผุกรอน 

การปองกัน 
การผุกรอนของโลหะ 

%Pre-test 52.78 27.78 52.78 

%Post-test 94.44 75.00 80.56 

Actual gain  41.67 47.22 27.78 

Maximum possible gain 47.22 72.22 47.22 

<g> 0.88 0.65 0.59 

จากตารางท่ี 2 หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน จะเห็นไดจากคะแนนสอบหลังเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากคะแนนกอนเรียนทุกหัวขอ ซ่ึงแสดงใหเห็นเปนรอยละของคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนจริง (Actual 
gain) โดยสามารถแบงระดับพัฒนาการออกเปน 2 ระดับ ไดแก หัวขอท่ี 1 มีคะแนนพัฒนาการทางการ
เรียนเฉลี่ย อยูในระดับ High gain (<g> = 0.88) และมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ย อยูใน
ระดับ Medium gain เหมือนกัน คือหัวขอท่ี 2 (<g> = 0.65) และ 3 (<g> = 0.59) 
 

5. อภิปรายผล  

จากการวิจัยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใช
เทคนิคแบบรวมมือ เรื่อง ไฟฟาเคมี สามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 7.50 
(SD = 1.00) สูงกวากอนเรียนเฉลี่ย 4.25 (SD = 1.42) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคลองกับงานวิจัยของรุงทิพย ศศิธร (2554) ท่ีไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟา
เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ รวมกับการใชชุดการ
เรียนรูแบบ 5E พบวา นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (คาเฉลี่ย 21.85 และ SD 4.94) สูงกวา
กอนเรียน (คาเฉลี่ย 9.72 และ SD 5.22) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทําใหนักเรียนมี
แรงจูงใจในการหาคําตอบผานกระบวนการสืบเสาะ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจมาศ เกตุแกว 
(2548) ท่ีกลาววา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ ฝก
ใหผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง ไดทักษะในการสืบคนขอมูลและการสื่อสาร นักเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหา และไดลงมือปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม มีการวางแผนการ
ทํางาน ใหความรวมมือกันในกลุม รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหกิจกรรมออกมาประสบ
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ความสําเร็จ มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในกลุม มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม กลาแสดงออก มี
ความคิดสรางสรรคออกแบบการทดลองและวิดีโอ ตลอดจนสรางองคความรูไดดวยตนเอง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2553) ท่ีกลาววา การสอนแบบสืบเสาะเนนกระบวนการ
จัดการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนสรางความเขาใจของตนเอง เก่ียวกับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันลักษณะ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูจะเนนบทบาทของนักเรียนเปนสําคัญ นักเรียนไดมีอิสระในการแสวงหา
ความรูจากขอสนเทศตางๆ ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของแสงจัน พูมสะหวัน (2549) กลาววาการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือรวมกับชุดการเรียนรูแบบ 5 ข้ัน มีปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลาวคือ การจัดการเรียนรูดังกลาวมุงเนนใหนักเรียนไดแสวงหาความรู และคนพบความรู
นั้นดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือท่ีทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
จากการเรียนรูในเนื้อหาวิชา โดยครูเปนเพียงผูสนับสนุนและใหคําแนะนํา เพ่ือใหนักเรียนบรรลุ
เปาหมาย และสอดคลองกับงานวิจัยของอรัญญา สถิตไพบูลย (2550) ท่ีกลาววา การออกแบบกิจกรรม
ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม หรือการใชการเรียนรูแบบรวมมือในข้ันการสํารวจและคนหา ซ่ึงทําให
นักเรียน ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความชวยเหลือ
ระหวางนักเรียนท่ีเรียนเกง ปานกลาง และออน สงผลใหนักเรียนสามารถทําความเขาใจไดดียิ่งข้ึน  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกระตุนใหนักเรียนไดออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติการทดลอง สรุป
และอภิปรายผลการทดลอง ดวยตัวนักเรียนเอง โดยใชกิจกรรมการทดลองการเกิดการผุกรอนของ
เหรียญท่ีเกิดจากน้ําอัดลม นม และน้ําผลไม ซ่ึงนักเรียนแตละกลุมแบงหนาท่ีรับผิดชอบจะไดทําการ
ออกแบบการทดลอง หาขอมูล ทําการทดลอง สรุปผล และอัดวีดีโอตัวตนเอง ซ่ึงกระบวนการดังกลาว
ชวยใหนักเรียนกลา แสดงความคิดเห็นตอผลการทดลองไดอยางกวางขวาง มีอิสระในการเรียนรู ทําให
เขาใจเนื้อหาชัดเจนยิ่งข้ึน และยังเปนการฝกฝนใหนักเรียนรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ได
แลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนในกลุม สงผลใหเกิดการชวยเหลือกัน ระหวางนักเรียนท่ีเรียน
เกงและท่ีเรียนออน (อรัญญา สถิตไพบูลย, 2550) ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน 
 
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ พบวา นักเรียน 

1) นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายชั้นเรียนอยูในระดับกลาง คือ <g> = 0.57  
2) นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายบุคคลอยูในระดับสูง คือ <g> = 0.77  
3) ในหัวขอเรื่อง การเกิดการผุกรอน นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเฉลี่ยรายหัวขออยูใน

ระดับสูง คือ <g> = 0.88 นอกจากนั้นรอยละของคะแนนหลังเรียนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกหัวขอ  
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟาเคมี ของนักเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน พบวาแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 4.25 (SD = 1.42) และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 7.50 (SD = 1.00) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน 
รวมกับการใชเทคนิคแบบรวมมือ สามารถชวยใหพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน โดยพบวา
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ท้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
1. ควรมีแบบสัมภาษณนักเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือทําการสะทอนผลการปฏิบัติไดชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
2. ควรควบคุมเวลาในการทดลองใหกระชับมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดนําเสนอผลการทดลอง

หนาหอง พรอมสรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
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การสร้างชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
The Demonstration Set of Motorcycle Electrical Circuit Installation Skill  

กิตติชัย นุ่นโต และ สุจินต์ จิระชีวะนันท์  

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี e-mail : kittytonauto@gmail.com 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ สร้างขึ้นโดยการส ารวจ
สภาพปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานจักรยานยนต์ จากครูที่มีความช านาญในวิชา
งานจักรยานยนต์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 26 คน จาก 26 สถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล
ท าการเรียงล าดับตามความส าคัญ น ามาวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดหัวข้องาน และวัตถุป ระสงค์เชิง
พฤติกรรมของชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ ชุดสาธิตประกอบไปด้วย 
6 โมดูลชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ ใบความรู้ ใบงาน แบบ
ประเมินผล แบบทดสอบ มีความสอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ และมีเกณฑ์ประเมินอย่างชัดเจน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและชุดฝึกรถจักรยานยนต์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยผู้เรียนฝึกการต่อ
วงจรในบทเรียนคอมพิวเตอร์และแสดงผลเชื่อมต่อกับชุดฝึกรถจักรยานยนต์ผ่านระบบไร้สายผลการวิจัย
พบว่า  คุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก X  = 4.55( S.D. = 0.53 ) และ X  = 4.69( 
S.D. = 0.46 ) ตามล าดับ  หลังจากนั้นน าชุดสาธิตไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ปวช.1  
ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จ านวน 30 คน  ท าการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แล้วน าเข้าสู่การฝึกโดยใช้ชุดสาธิต ตามหัวข้อต่างๆ ดังระบุไว้ในคู่มือ 
นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือใบงานแต่ละหัวข้อ เมื่อจบการฝึก ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
(Post-test) จากนั้นท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.31/84.36 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าชุดสาธิตมี
คุณภาพดีมาก สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ :  ชุดสาธิต / โมดูล / ประสิทธิภาพ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / วงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต ์

Abstract 

 A demonstration set of motorcycle electrical circuit Installation skill had been 
created from a survey of problem in motorcycle learning and teaching, answered by 26 
of experienced teachers in motorcycle courses from 26 vocational colleges.  The 
demonstration set was designed using skill and task analysis according to the survey 
results.  The demonstration set was consisted of 9 modules, CAI, a motorcycle training 
kit, information sheets, work sheets, and evaluated sheets which related to 
occupational competency.  Learners can practice motorcycle electrical wiring skills on 
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CAI.   Successful of wiring displayed through the motorcycle training kit.    The 
demonstration set was evaluated by contents and media experts.   The results show 
that the demonstration set had a very good level in term of contents and media with 
X =.455(S.D.=0.53) and X =.469(S.D.=0.46), respectively.  The demonstration set was 
used in a Motorcycling Mechanics course with 30 first year students of Phetchabun 
Technical College in the second semester of 2016.  Pre-test and Post-test were given 
to students before and after the training.  The efficiency of the demonstration set was 
found to be 83.31/84.36, higher than the criteria of 80/80.  The average post-test score 
was higher than the average post-test score with statistical significance at the .05 level.  
It could be concluded that the demonstration set has a very good quality and helps 
students improved their learning achievement. 
Keywords : Demonstration set / Module / Efficiency / Learning achievement 

/Motorcycle Electrical circuit 

บทน า 
การศึกษานับเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในด้านต่างๆ  

เพราะการศึกษาเป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิด  รู้จักท า  รู้จักแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด [2]  ดังนั้นการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  [1]    
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ ในงานอาชีพไปปฏิบัติ งานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ วิชางาน
จักรยานยนต์ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการท างาน 
ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วน บ ารุงรักษาบริการแก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณ
ราคาค่าบริการ [3]  ในการจัดการเรียนการสอนระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ ที่ผ่านมาจึงเป็นปัญหา
ยุ่งยากที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สายไฟ อุปกรณ์ต่างๆ 
ช ารุดได้ง่าย ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ การเรียนไม่สนุก ไม่เร้าใจ ขาดการฝึกทักษะ ผู้สอนต้อง
ใช้เวลาในการสอนมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจสร้างชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ เสริมทักษะ มีความสุขต่อการเรียน ซึ่งท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นด้วย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ผลที่ตามมาคือใช้เป็นแนวทาง
ให้ครูผู้สอนหรือผู้สนใจได้ท าการศึกษาและสร้างชุดสาธิตในรายวิชาอื่นๆ น าเอาเทคโนโลยีมาใช้จัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต ์
 2. เพื่อหาคุณภาพชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต ์
 3. เพื่อประสิทธิภาพชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่สร้างขึ้น 
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 4. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า
รถจักรยานยนต ์

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดีหรือสูงกว่า 
 2. ชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนตท์ี่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 08/08  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากใชชุ้ดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า
รถจักรยานยนต ์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 

วิธีการด าเนนิการวิจัย 
  ผู้วิจัยท าการส ารวจสภาพปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานจักรยานยนต์ จาก
ครูที่มีความช านาญในวิชางานจักรยานยนต์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 26 สถานศึกษา พร้อม
เก็บรวบรวมข้อมูล เรียงล าดับตามความส าคัญ น ามาวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดหัวข้องาน วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และเนื้อหา ด าเนินการสร้างชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย โมดูลชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ 
ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินผล และแบบทดสอบซึ่งมีความสอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

งานยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยฯในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางาน
ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานจักรยานยนต์  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งใช้เป็นกลุ่มทดลอง 

เครื่องมือที่ใช้วิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า

รถจักรยานยนต์  ซึ่งประกอบไปด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์การฝึกทักษะฯ กล่องชุดสาธิตจ าลองการฝึก
ทักษะฯ ชุดฝึกรถจักรยานยนต์ โมดูลชุดการสอน แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 

ท่าน  ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1. ด้านเนื้อหา การสร้างแบบทดสอบ โมดูลชุดการสอน และหาคุณภาพ 
   สร้างตารางวิเคราะห์งานและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม Functional Map สร้างโมดูล

จ านวน 6 โมดูล พร้อมแบบทดสอบจ านวน 70 ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ท าการ
ปรับปรุงแก้ไข และประเมินค่าความสอดคล้อง น าแบบทดสอบมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีของคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ท าการปรับปรุงแก้ไขโมดูลชุดการสอน น าแบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาที่
สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาน ามาวิเคราะห์หาคุณภาพ ประกอบด้วย 

2. ด้านสื่อ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึก กล่องชุดสาธิต และหาคุณภาพ 
ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ เลือกโปรแกรมที่ใช้สร้างได้แก่ Flash Photoshop 

Arduino IDE  ภาษา HTML จัดเตรียมทรัพยากร ส่วนประกอบของมัลติมิเดีย อุปกรณ์กล่องชุดสาธิต 
จากนั้นท าการออกแบบจัดท าโปรแกรมบทเรียนการฝึกและสร้างชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อ
วงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ท าการทดลองใช้น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขปรับปรุง น าแบบประเมิน
คุณภาพด้านสื่อที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อน ามาวิเคราะห์หาคุณภาพ 

 
 
 
   
     a       c                                   
 
 
   
 
     b       d 

          ภาพที ่2 ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ a)เปิดโปรแกรมจ าลองการฝึกลงทะเบียนเข้าใช้งาน  b) เลือก
วงจรฝึกปฏิบัติการต่อวงจร c) ตรวจค าตอบด้วยโปรแกรมสังเกตไฟแสดงสถานะของชุดสาธิต  d) 
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
  ผู้วิจัยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกและชุดสาธิต ชี้แจง
รายละเอียดการใช้งานผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน หลังจากนั้นใช้ชุดสาธิตที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามกิจกรรมการเรียนจนครบทุกโมดูล ผู้เรียนสามารถกลับมาทบทวนความรู้ได้จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยฝึก เมื่อจบกระบวนเรียนรู้จึงท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ผลประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิต 

รายการประเมิน  ..DS  ระดับคุณภาพ 

โมดูล 1 ทฤษฎีไฟฟ้าเบ้ืองต้นและพื้นฐานทางไฟฟ้า
รถจักรยานยนต ์

4.60 0.52 ดีมาก 

โมดูล 2 งานบริการแบตเตอรี ่ 4.57 0.52 ดีมาก 
โมดูล 3 งานบริการระบบไฟแสงสว่างและไฟชาร์จ 4.53 0.54 ดีมาก 
โมดูล 4 งานบริการระบบไฟสัญญาณ 4.56 0.52 ดีมาก 
โมดูล 5 งานบริการระบบสตาร์ท 4.49 0.54 ดี 
โมดูล 6 งานบริการระบบจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงแบบหัวฉีด 4.55 0.52 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.55 0.53 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าระดับคุณภาพจากการการสรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิต ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได ้
ตารางที่ 3 ผลประเมินคุณภาพด้านสื่อของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิต

รายการประเมิน   ระดับคณุภาพ 

1. ด้านโปรแกรม 4.64 0.51 ดีมาก 

2. ด้านภาพประกอบ 4.70 0.47 ดีมาก 

3. ด้านตัวอักษร 4.67 0.48 ดีมาก 

4. ด้านการออกแบบชุดสาธิต 4.65 0.50 ดีมาก 

5. ด้านปฏิสัมพันธ์ 4.80 0.33 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.69 0.46 ดีมาก 

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับคุณภาพจากการสรุปผลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ
ประเมินคุณภาพด้านสื่อของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดสาธิต ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 เห็นได้ว่าด้านปฏิสัมพันธ์ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33  
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดสาธิต(ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต)ิ 

รายการ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน (E1)  30 172 4299 83.31 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)   30 940 23789 84.36 

X

X ..DS
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จากตางรางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  03.31/04.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 08/08  ที่ก าหนด  
ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองใช้ชุดสาธิต 

การทดสอบ N . x  D   2D  t 

ก่อนเรียน 30 20.63 
622 13110 41.82 

หลังเรียน 30 41.37 

จากตารางที่ 5 พบว่าค่า t จากตาราง One-tail ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ที่ได้จากตารางเท่ากับ 1.699 
จะเห็นได้ว่าค่า t ที่ค านวณ มีค่ามากกว่า ค่า t ที่เปิดจากตาราง สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ก่อน
การเรียนด้วยชุดจ าลองและหลังเรียนด้วยชุดจ าลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชุดสาธิตจ าลองการฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น สรุปได้ดังนี้ 1.คุณภาพชุดสาธิตด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53 มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนคุณภาพชุดสาธิตด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46  มีระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2. ประสิทธิภาพชุด
สาธิต ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 83.31/84.36 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 แสดงให้เห็น
ว่าชุดสาธิตมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนด้วยชุดจ าลอง
และหลังเรียนด้วยชุดจ าลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  สามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนได้  
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บทคัดยอ  

 
 วิชางานฝกฝมือเปนวิชาปฏิบัติ และจะตองเรียนรูฝกปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอน โดยมีการตรง
ตอเวลาระเบียบวินัย ขยันอดทนและรูจักแกปญหานําไปประยุกตใชได แตปญหาการเรียนรูท่ีพบใน
ปจจุบัน คืออุปกรณการเรียนการสอนไมทันสมัยจึงไมมีแรงดึงดูดความสนใจใหกับผู เรียนทําให
กระบวนการเรียนรูไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีคาดหวัง จึงควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป จากความสําคัญท่ีกลาวมาขางตนเปนเหตุใหผูวิจัยเกิดแรงจูงใจ สรางชุด
จําลองการฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1.ชุดจําลองการ
ฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงาน   2.โมดูล 3.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 4.แบบความพึงพอใจของผูเรียน เก็บ
ขอมูลโดยการ (Pre-test) และ (Post-test) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ ปวช.1 จํานวน 40 คน ภาค
เรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบคาที  (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1. คุณภาพของโมดูลอยู
ในเกณฑดีมาก ( X  = 4.75, S.D.=0.37)   2. ประสิทธิภาพของชุดจําลองภาคทฤษฎีมีคาเฉลี่ยเปนรอย
ละ 84.26/83.43และภาคปฏิบัติมีคาเฉลี่ยเปนรอยละ 90.26/90.40 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด
ไว  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   4. ความพึงพอใจของผูเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50, 
S.D.= 0.62) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 
คําสําคัญ :  ชุดจําลอง/อิเล็กทรอนิกส/โมดูล/งานตะไบ/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
Abstract 

 
Hands on is a practical subject and all majors must to learn how to practical the 

right procedures. The principles are on-time disciplinary, diligence, patience and be 
able to apply to another job. Recently, the learning problems are the lack of 
integration of knowledge and modern teaching materials to suit the learner. They are 
not interesting to the students that make the learning process did not achieve to the 
expected objective. So, the teaching materials would be developed by the using 
technologies. The importance of as above motivated researcher to create the hands on 
skill simulation on workbench. The experimental research tools were 1.The hands on 
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skill simulation on workbench 2.Modules 3.Achievement 4. Satisfaction assessment of 
the students. Data were collected by Pre-test and Post-test. The random samplings 
were 40 vocational students in 1st year the second semester of academic year 2559 at 
Suphanburi technical college. The statistics used in the research are mean, standard 
deviation, percentage and t test The research results showed that: 1) Quality of the 
modules at excellent level ( X =4.75, S.D.=0.37) 2. ) The efficiency of the instructional 
package of theory assessment average was 84.26 / 83.43 and practical assessment 
average to be 90.26 / 90.40 as criteria 3) The score of learning achievement as post-test 
higher than pre-test was significant at level of 0.05 4) Satisfaction level of students by 
total profile has satisfaction at excellent level ( X =4.50, S.D. = 0.62), corresponding to 
the assumption. 
Keywords: Simulation  /  Electronics  / Module/ Filing  /  Learning Achievement 

 
บทนํา 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเปนกลุมวิชาหนึ่งท่ีมีการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและมี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศซ่ึงสอดคลองกับ เกษม วงษชัย (2554) ไดทําการศึกษาสภาพปญหา
ความตองการในการเรียนการสอนวิชางานฝกฝมือ พบวาดานสื่อการสอนสวนมากมีสภาพเกาไม
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ดานการเลือกใชสื่ออุปกรณท่ีไมทันสมัยขาดแรงจูงใจในการเรียนเกิดปญหา
ทางดานผูเรียน ความพรอมและความถนัด ควรปรับความรูพ้ืนฐานและเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน 
โดยสอดคลองกับ บงกช นาทธีรนันท (2554) การเรียนวิชางานฝกฝมือจําเปนตองใชความรับผิดชอบสูง 
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ครูผูสอนควรปรับ
วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และใชสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนในการอธิบายสาธิต โดยสอดคลอง
กับ พลากร ปานเชื้อ (2550) กลาวไววาการจัดการเรียนการสอนเนนทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ ครูอาจารย
ไมมีโอกาสคนควาเพ่ิมเติมทําใหขาดโอกาสการเรียนรู และสอดคลองกับ ผกาวรรณ พวงผกา (2545) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสมุดภาพเชื่อมโยง วิชาทฤษฎีงานฝกฝมือเบื้องตนเรื่องงาน
ตะไบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีกวากลุมท่ีเรียนดวยการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวามีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฝกฝมืองานตะไบข้ึนมา
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยสวนมากจะเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังไมมีสื่อการเรียน
การสอนท่ีเก่ียวกับการทําใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงมีการตอบโตในระหวางการปฏิบัติเพ่ือเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งข้ึน จากการศึกษาขางตนทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีอยู
ในรูปของชุดจําลองการฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงานท่ีสามารถโตตอบกับผูเรียนไดในระหวางปฏิบัติงานเพ่ือ
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
เพ่ือออกแบบและสรางชุดจําลองการฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงาน หาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุด
จําลอง หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และหาระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดจําลอง
การฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงาน 
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สมมติฐานของการวิจัย  
ชุดจําลองท่ีสรางข้ึนมีระดับคุณภาพอยูในเกณฑดี ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ในภาคทฤษฎี
และ90/90 ในภาคปฏิบัติ โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และผูเรียน
มีความพึงพอใจท่ีมีตอชุดจําลองการฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยแบงการสรางออกเปน 2 แบบ จะอธิบายในสวนท่ี 1 คือดาน Software คือศึกษาคนควา
มาตรฐานอาชีพดําเนินการสราง Function map เสร็จแลวสงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองเม่ือผานแลวจึงนําหัวขอวัตถุประสงคไปออกแบบทดสอบและสรางโมดูลโดยผานการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อจากนั้นจึงนําแบบทดสอบไปหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของ
ขอสอบเม่ือผานแลวจึงนําไปใชในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสวนท่ี 2 คือดานSoftware คือ
รวบรวมขอมูลและจัดซ้ืออุปกรณสรางชุดจําลองการฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงาน แบงการทํางานได 3 สวน 
คือ 1. ตัวตรวจจับทายืน 2. ตัวตรวจจับความสูง 3. ตัวตรวจจับการเอียง ดวยโปรแกรมภาษา C และ
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร เสร็จแลวนําชุดจําลองใหผูเชี่ยวชาญประเมินเม่ือผานแลวจึงนําไปใชกับ
ผูเรียนแลวหาผลความพึงพอใจของผูเรียน ดังภาพท่ี 1 
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                      ดาน Software                     ดาน Hardware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประชากรคือนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาไฟฟา 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ท่ียังไมเคยเรียนวิชาฝกฝมือมากอน ไดแก กลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 3 
กลุม คือ กลุมทดลองเปนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1,2 แผนกวิชาไฟฟา กลุมควบคุม คือ นักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1/3,4 แผนกวิชาไฟฟาและกลุมผูเก่ียวของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาชางยนต 
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส จังหวัดสุพรรณบุรี เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  1.ชุดจําลอง 
ประกอบดวย ตัวตรวจจับทายืน   ตัวตรวจจับความสูง และตัวตรวจจับการเอียง 2.โมดูล 3.แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีข้ันตอนการสรางชุดจําลอง คือ ศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษา C กับ Arduino Uno 
R3 แลวออกแบบสวนท่ี 1 คือตัวตรวจจับทายืน เลือกใช เซ็นเซอรรับแรงกดทํางานรวมบอรด สวนท่ี 2 

หาระดับความพึงพอใจ 
ของผูเรียน 

ศึกษาคนควาเอกสารและมาตรฐาน 
อาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 

เก็บรวบรวมและเรียบเรียงขอมูล 

ดําเนินการสราง function map วิเคราะหอาชพี 

ตรวจสอบความถูกตองIOC   โดยผูเชีย่วชาญ  

ออกขอสอบ 

วิเคราะหหาความยากงายและ 
อํานาจจําแนกไดแบบวัดผลสัมฤทธิ ์

จัดทําแบบสรุปและขอเสนอแนะ 

สรางแบบประเมินคุณ 
ภาพชุดจาํลอง 

นําชุดจําลองใหผูเชี่ยวชาญดานส่ือ
การสอนประเมินคุณภาพ 

นําชุดจําลองไปใชงาน 
กับผูเรียน 

ปรับปรุง  

สรางโมดูล 

ผูเชี่ยวชาญดานส่ือการสอน
ประเมินคุณภาพ 

จัดซ้ืออุปกรณและ 
สรางชุดจําลอง  

 

ปรับปรุง 

ประเมินคาความ
  คาเฉล่ียระดับ

คะแนนคุณภาพ 

 
ผาน 

ไมผาน 

ปรับปรุง  

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 
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คือ ตัวตรวจจับความสูง เลือกใชโมดูลตรวจจับและวัดระยะทางดวยอัลตราโซนิก มีการแสดงผลผาน
หนาจอ LCD เปนระยะความสูงของขอศอกมีหนวยเปนเซนติเมตร สวนท่ี 3 คือ ตัวตรวจการเอียง 
เลือกใชเซ็นเซอร ADXL345วัดความเอียงของตะไบการแสดงผลผานหนาจอ LCD เปนองศาเรเดียลและ
มีการเก็บขอมูลทาง Data logger ดังภาพท่ี 2 
 
     
 
 
 
 
 
                      ภาพ a                                                        ภาพ b 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ c 

ภาพท่ี 2 แสดงดังภาพ a หนาจอการแสดงผลตางๆ ดังภาพ b แสดงจุดตอตัวตรวจจับสัญญาณ 
การปฏิบัติงาน และดังภาพ c แสดงโดยภาพรวมของอุปกรณท้ังหมด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากท่ีไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวนําแบบทดสอบไปหาคา
ความยากงายและอํานาจจําแนก แลวนําชุดจําลองการฝกฝมือบนโตะปฏิบัติงาน โมดูล แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์  นําไปใช กับกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการทําหนังสือขอความอนุเคราะห เ ก็บผลท่ี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเพ่ือทดลองใชกับกลุมตัวอยางพรอมท้ังชี้แจงรายละเอียดการใชงานตางๆโดย
ผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบกอนเรียนกอนแลวจากนั้นใชชุดจําลองท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนใชในการเรียนรู 
ในระหวางเรียนมีแบบทดสอบหลังเรียนและใบปฏิบัติงานพรอมซ่ึงมีอยูในเอกสารโมดูลหลังจากเรียน
เสร็จครบกระบวนการแลวจึงมีการแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดจําลอง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนตอไป  
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ผลการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ผลประเมินคุณภาพดานกายภาพและความสามารถของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอชุดจําลอง 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. คาเฉลี่ยดานการออกแบบชุดจําลอง 4.84 0.22 ดีมาก 

2. คาเฉลี่ยการดึงดูดความสนใจของชุดจําลอง 4.93 0.15 ดีมาก 

3. คาเฉลี่ยความรูสึกผูสอนและผูประเมินตอชุดจําลอง 4.73 0.33 ดีมาก 

4. คาเฉลี่ยมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีใหนักเรียนอาจปฏิบัติเพ่ิมเติมได 4.60 0.55 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 4.78 0.31 ดีมาก 

จากตาราง ท่ี 1 พบวาระดับคุณภาพจากการการสรุปผลคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการ
ประเมินคุณภาพดานกายภาพและความสามารถของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอชุดจําลอง ระดับคุณภาพอยูใน
เกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 สามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนได 
ตารางท่ี 2 ผลประเมินประสิทธิภาพชุดจําลองของกลุมตัวอยาง  

รายการ 
จํานวนผูเรียน 

(คน) 
ภาคทฤษฎ ี

ประสิทธิภาพ 
ภาคปฏิบัต ิ

ประสิทธิภาพ 

คะแนนทดสอบระหวางเรียน (E1)  40 84.26 90.26 
คะแนนสอบกอนเรียน (Epre)  40 40.07 - 
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)  40 83.43 90.40 
จากตาราง ท่ี 2 พบวา ชุดจําลอง ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 84.26/83.43 ภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
90.26/90.40 อยูในเกณฑท่ีกําหนด ตรงตามสมมติฐานการวิจัย  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดจําลองโดยใช (t – test) 

คะแนนท่ีไดจากการทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. 
คาความตาง

เฉล่ีย 
t )คํานวณ(  

คะแนนกอนเรียน (Pre – test) 35 14.03 2.56 
15.17 17.218 คะแนนหลังเรียน (Post – 

test) 
35 29.20 2.59 

 
จากตาราง ท่ี 3 พบวาคา t จากตาราง One-tail ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ท่ีไดจากตารางเทากับ 1.684 
จะเห็นไดวาคา t ท่ีคํานวณ มีคามากกวา คา t ท่ีเปดจากตาราง สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน กอน
การเรียนดวยชุดจําลองและหลังเรียนดวยชุดจําลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

คะแนน N X  S.D. T-Value 

กลุมทดลอง 40 29.20 2.59 
3.39 

กลุมควบคุม 40 27.25 2.55 

จากตารางท่ี 4 พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  คา t วิกฤติจากตารางแจกแจง t ท่ีระดับนัยสําคัญ 

α = 0.05, df = (n1 + n2) - 2 = 78  t วิกฤติ = 1.9908  เม่ือ t คํานวณ> tวิกฤติ  )3.39 > 1.9908)  
จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ  H1 ดังนั้นผลการเปรียบเทียบคะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) กลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ 

หัวขอสําหรับการพิจารณา X  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. ชุดจําลองดาน (Hardware) 4.58 0.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ชุดจําลองดาน (Software) 4.50 0.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. อุปสรรค /ขอบกพรอง  4.41 0.74 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 0.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 
จากตาราง ท่ี 5 พบวาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดจําลองโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
สรุปผล  
ผลการวิจัยไดจากการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 1.คุณภาพชุดจําลองดานกายภาพและ
ความสามารถ โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 มีระดับ
คุณภาพอยูในเกณฑดีมาก 2. ประสิทธิภาพชุดจําลอง ภาคทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 84.26 /83.43 และทาง
ภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพเทากับ 90.26 /90.40   สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด แสดงใหเห็นวาชุดจําลองมี
ประสิทธิภาพผานเกณฑท่ีกําหนด 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนหลังเรียน (Epost) มากกวาคะแนน
กอนเรียน(Epre)มีคาเฉลี่ยผลตางของประสิทธิภาพ ภาคทฤษฎี   (เทากับ  43.36)  ชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีสูงข้ึน และผลการเปรียบเทียบคะแนนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 
กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์มากกวากลุมควบคุมมีคาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
0.05   4.ความพึงพอใจของผู เรียนโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด สามารถนําไปใชใน
กระบวนการเรียนการสอนได แนวทางตอไปท่ีมีความสนใจคือการสรางชุดการสอนปฏิบัติงานสําหรับผูท่ี
ถนัดมือซาย 
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บทคัดยอ 

การซอมบํารุง หัวรถจักรหรือขบวนรถไฟ กอนการนํามาใชงานจําเปนจะตองไดรับการทดสอบ
กอนเสมอไมวาจะเปนการทดสอบท้ังตัวรถไฟ การทดสอบอุปกรณหลักหรือแมแตชิ้นสวนสําคัญตางๆ
กอนการประกอบ โบก้ีรถไฟก็เชนเดียวกัน ในบทความนี้จะเนนการศึกษาเฉพาะลักษณะของแรงกระทํา
แบบสถิตยศาสตรตอโบก้ีรถไฟในเมืองและโบก้ีตูรถโดยสารของรถไฟชานเมืองเทานั้น นอกจากนี้
การศึกษายังเนนหาตัวแปรท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของแรงกระทํากับโบก้ีรถไฟฟาซ่ึงสามารถนําไปใช
เปนขอมูลในการออกแบบเครื่องทดสอบโบก้ีท่ีผานการซอมบํารุงตามวาระ จากการศึกษาพบวาแรง
กระทํา (load) ตอโบก้ีรถไฟมาจาก 2 สวนใหญคือ แรงกระทําจากภายนอกและแรงกระทําจากภายใน 
(external and internal loads) และตัวแปรหลักท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของแรงกระทําตอโบก้ี
รถไฟสามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ ตัวแปรมิติของโบก้ีและตําแหนงแรงกระทํา ดังนั้นการออกแบบ
เครื่องทดสอบโบก้ีตองสามารถใหแรงกระทําตอโบก้ีไดอยางนอย 2 จุด โดยสามารถปรับเลื่อนตําแหนง
ของแรงกระทําได 
คําหลัก: การซอมบํารุงโบก้ี  เครื่องทดสอบโบก้ี แรงกระทําแบบสถิตศาสตร     
 

Abstract 
 

 After maintenance of Locomotive or passenger or freight train, it is necessary 
to test its function including car body, major equipment or even important parts before 
assembling.  Railway bogie also needs to be tested. This article focuses on the study of 
the static load behavior on a metro bogie and a suburban train bogie.  In addition, the 
study also focused on the variables that affect the change in the force applied to the 
bogies, which can be used to design a bogie test stand for testing the maintenance 
bogies. The study found that the load on railway bogies come from two major sources, 
external and internal loads and the main variables affecting the change in railway bogie 
forces can be divided into two parts:  bogie dimension and load position.  Therefore, 
the bogie test stand must be designed to be able to adjust the load location for the 
two-point load application.  
Keyword:  Bogie Maintenance, Bogie Test Stand, Static Load 
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1. บทนํา 
    ในการผลิต การซอมบํารุง หรือสรางหัวรถจักรหรือขบวนรถไฟใหมนั้น กอนการนํามาใชงานจําเปน
จะตองไดรับการทดสอบกอนเสมอไมวาจะเปนการทดสอบท้ังตัวรถ การทดสอบอุปกรณหลักหรือแมแต
ชิ้นสวนตางๆกอนการประกอบ โบก้ีรถไฟก็เชนเดียวกัน สําหรับการทดสอบโบก้ีรถไฟนั้นแบงออกเปน 2 
สวนคือ การทดสอบแบบสถิตยศาสตร (static testing) และการทดสอบแบบพลศาสตร (dynamic 
testing) โดยการทดสอบแบบสถิตยศาสตรเนนใสแรงกระทําสูงสุดท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับโบก้ีรถไฟ 
(exceptional load condition) โดยท่ีโบก้ีจะตองไมโกงตัว (deflection) จนไมสามารถทํางานตาม
หนาท่ีได หรือวัสดุไมเกิดการยึดตัวอยางถาวร (permanence deformation) หลังจากปลอยแรง
กระทําออก  ในขณะท่ีการทดสอบแบบพลศาสตรจะเนนใสแรงกระทําท่ีเกิดข้ึนในสภาวะปกติ (service 
load condition) โดยท่ีโบก้ีตองไมเกิดการเสียหายเนื่องจากความลา (fatigue failure) [1]   

สําหรับโบก้ีรถไฟท่ีพัฒนาหรือผลิตข้ึนใหมจะตองผานการทดสอบท้ังหมด 3 ข้ันตอนคือ การทดสอบ
แบบสถิตยศาสตร (static tests)  การทดสอบความลา (fatigue tests)  และการทดสอบบนทางวิ่ง
รถไฟ (on-track tests) [2-3]  แตสําหรับกรณีโบก้ีรถไฟท่ีผานการซอมบํารุงตามวาระกอนนํากลับไป
ติดต้ังจะทําการทดสอบแบบสถิตศาสตรเทานั้นเพ่ือประหยัดเวลา  โดยการทดสอบมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตรวจสอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถอดประกอบและเปลี่ยนอุปกรณตางๆ โดยการทดสอบจะ
เนนท่ีการตรวจสอบความดุลของแรงกระทําท่ีชุดลอรถไฟ การทดสอบความแข็งของสปริงและรั่วซึมของ
โชคอัพของชุดรองรับน้ําหนัก  ความเสียหายเหลานี้ถาปลอยใหเกิดถึงข้ันรุนแรงก็อาจสงผลรถไฟตกราง
ได   

บทความนี้เนนการนําเสนอตัวแปรท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของแรงกระทํากับโบก้ีรถไฟฟาซ่ึง
สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการออกแบบเครื่องทดสอบโบก้ีท่ีผานการซอมบํารุงตามวาระ โดยจะเนน
ศึกษาเฉพาะลักษณะของแรงกระทําแบบสถิตยศาสตร 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแรงกระทําตอโบก้ีรถไฟฟา 
2.2 เพ่ือนําเสนอแนวทางการออกแบบเครื่องทดสอบโบก้ีภายใตแรงกระทําแบบสถิตยศาสตร 

3. โบกี้รถไฟ 
โบก้ีรถไฟ (bogie) คือ สวนท่ีรองรับตัวรถไฟ (car body) ของรถจักร (locomotive) ตูรถโดยสาร 

(coach) หรือตูสินคา (wagon) ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหตูรถไฟโดยจะมีแหนบยางเปนจุดรองรับน้ําหนัก
ของตัวขบวนรถไฟ (car body)  โบก้ีรถไฟสามารถแบงตามประเภทของการผลิตได 2 รูปแบบ คือ โบก้ี
ท่ีหลอข้ึนรูปท้ังชิ้นและโบก้ีท่ีนําชิ้นสวนมาประกอบเขาดวยกัน โดยแบบหลังจะมีน้ําหนักเบากวา  
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รูปท่ี 1 ตําแหนงของโบก้ีรถไฟและสวนประกอบ 

นอกจากนี้ โบก้ีรถไฟยังแบงออกไดเปน 7 ชนิด [1] ตามมาตรฐาน EN13749 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ี
กําหนดความตองการทางโครงสรางของโบก้ีรถไฟ ซ่ึงโบก้ีแตละแบบก็สามารถรับแรงกระทําไดมากนอย
ตางกัน ดังนี้  

1. โบก้ีตูรถโดยสารสําหรับรถไฟทางไกลหรือระหวางเมือง (bogies for main line and inter-city 
passenger) 

2. โบก้ีตูรถโดยสารสําหรับรถไฟชานเมือง (bogies  for inner and outer suburban 
passenger) 

3. โบก้ีสําหรับรถไฟฟาในเมือง (bogies for metro and rapid transit) 
4. โบก้ีสําหรับรถไฟฟารางเบา (bogies for light rail vehicles and trams) 
5. โบก้ีตูสินคาแบบรองรับน้ําหนัก 1 ข้ัน (bogies for bogies for freight rolling stock with 

single-stage suspensions) 
6. โบก้ีตูสินคาแบบรองรับน้ําหนัก 2 ข้ัน (bogies for freight rolling stock with two-stage 

suspensions) 
7. โบก้ีหัวรถจักร (bogies for locomotives) 
ในบทความนี้จะเนนศึกษาเฉพาะโบก้ีรถไฟในเมืองและโบก้ีตูรถโดยสารของรถไฟชานเมืองเทานั้น 
 

4. นิยามของ Degree of Freedom ของรถไฟ 
การอธิบายแรงกระทําตอโบก้ีรถไฟนั้นจําเปนจะตองเขาใจวิธีการเรียกลักษณะการเคลื่อนตัวของ

โบก้ีรถไฟกอนซ่ึงมีอยูท้ังท้ังหมด 6 ลักษณะโดยแบงเปน  การเคลื่อนท่ีเชิงเสน 3 ตัวและการเคลื่อนท่ี
เชิงมุม 3 ตัว  ซ่ึงประกอบดวย การเคลื่อนท่ีเชิงเสนตามแนวแกน X หรือในทิศทางการวิ่งของรถไฟ 
(longitudinal)  การเคลื่อนท่ีเชิงเสนตามแนวแกน Y หรือในทิศทางขวาง (lateral) การเคลื่อนท่ีเชิงเสน
ตามแนวแกน Z หรือทิศทางในแนวดิ่ง (vertical) การเคลื่อนท่ีเชิงมุมรอบแกน X หรือหมุนรอบแกน X 
(rolling) การเคลื่อนท่ีเชิงมุมรอบแกน Y หรือหมุนรอบแกน Y (pitching) และการเคลื่อนท่ีเชิงมุมรอบ
แกน Z หรือหมุนรอบแกน Z (yawing) [4] 
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รูปท่ี 2  degree of freedom ของโบก้ีรถไฟ  

 
5. แรงกระทําท่ีใชในการออกแบบโบกี้รถไฟ 
       แรงกระทํา (load) ตอโบก้ีรถไฟมาจาก 2 สวนใหญคือ แรงกระทําจากภายนอกและแรงกระทํา
จากภายใน (external and internal loads)  โดยแรงกระทําจากภายนอกประกอบดวย แรงท่ีเกิดจาก
การวิ่งบนทางรถไฟ (running on track) เชน แรงกระทําในแนวดิ่งเนื่องจากน้ําหนักของตัวรถ (vehicle 
load) แรงกระทําดานขางท่ีเกิดข้ึนขณะวิ่งทางตรงและทางโคงหรือขณะวิ่งผานประแจ (transverse 
forces on curves or points and crossings) แรงกระทําลักษณะบิดตัวท่ีเกิดจากรถไฟวิ่งไปเจอราง
รถไฟท่ีมีการบิดตัว (twisted track) แรงกระทําจากลากจูง (shunting load) แรงกระทําตามแนวยาว
เนื่องจากการออกตัวหรือหยุด (starts/stops) แรงกระทําจากการยกโบก้ีข้ึนลงในขณะซอมบํารุง 
(lifting and jacking)  สวนแรงจากภายในนั้นเกิดจากผลของการติดตั้งหรือทํางานของอุปกรณท่ีติดกับ
โบก้ีรถไฟ เชน ชุดเบรก มอเตอร แรงเฉ่ือยท่ีเกิดจากน้ําหนัก [1] 

สําหรับการพัฒนาหรือออกแบบโบก้ีใหมนั้น แรงกระทําท่ีใชในการทดสอบจะจําแนกออกเปน 5 
กรณี [5] ดังนี้ 

1. แรงกระทําในแนวดิ่ง (vertical load, Fz) 
2. แรงกระทําดานขาง (lateral  load, Fy) 
3. แรงกระทําลักษณะบิดตัว (twist  load, Fx) 
4. แรงกระทําจากลากจูง (shunting load, 3-5g)  
5. แรงกระทําตามแนวยาว (longitudinal load, Fx) 

             
รูปท่ี 3 แรงกระทําท่ีใชในการออกแบบโบก้ีรถไฟ 

 

1 = แรงกระทําในแนวด่ิง (Vertical Load) 
2 = แรงกระทําดานขาง (Lateral  Load) 
3 = แรงกระทําลักษณะบิดตัว (Twist  Load) 
4 =แรงกระทําลักษณะกระจาย (Shunting Load)  
5 =แรงกระทําตามแนวยาว (Longitudinal  Load) 
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6. ตัวแปรท่ีใชออกแบบเครื่องทดสอบโบกี้รถไฟฟา 
ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลของแรงกระทําบนเพลาลอ (axle load) ระยะหางระหวางเพลาลอ 

(wheelbase) และระยะหางระหวางรางรถไฟ (track gauge) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีใชหาแรงกระทําตอโบก้ี
รถไฟฟา ในขณะท่ี ตารางท่ี 2 แสดงตัวแปรมิติซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแรงกระทําตอโบก้ีรถไฟ
โดยเฉพาะโบก้ีท่ีผานการซอมบํารุงตามวาระกอนนําออกไปใชงาน  รูปท่ี 4 และ 5 แสดงรูปแบบของจุด
รับแรงกระทําในแนวดิ่งสําหรับโบก้ีรถไฟฟาชานเมืองและรถไฟฟาในเมืองซ่ึงถึงแมวาจะมีความแตกตาง
กันในสวนประกอบแตจุดใหแรงกระทํามี 2 จุดเหมือนกัน 
ตารางท่ี 1 ขอมูลเปรียบเทียบระหวางโบก้ีรถไฟฟาชานเมืองกับโบก้ีรถไฟฟาในเมือง [6] 

พารามิเตอร รถไฟฟาชาน
เมือง 

รถไฟฟาใน
เมือง 

Vehicle Speed  200 km/hr 80 km/hr 
Axle load 18.5 t 16.2 t 

Wheelbase 2,600 mm. 2,300 mm. 
Track gauge 1,435 mm. 1,435 mm. 

Wheel 
diameter  

850 mm.  850 mm.  

Bogie height 915 mm. 925 mm. 
  
 

 
รูปท่ี 4 ตําแหนงแรงกระทําตอโบก้ีรถไฟชานเมือง [7] 

 
 

 
รูปท่ี 5  ตําแหนงแรงกระทําตอโบก้ีรถไฟฟาในเมือง [8] 

จุดรับแรงกระทาํในแนวด่ิง 

จุดรับแรงกระทาํในแนวด่ิง 
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ตารางท่ี 2  ตัวแปรมิติท่ีเก่ียวของกับการทดสอบโบก้ี 
ตัวแปร คําอธิบาย 

L ความยาวโบก้ี (bogie length) 
H ความสูงโบก้ี (bogie height) 
W ความกวางโบก้ี (bogie width) 
A ระยะหางระหวางเพลาลอ 

(wheelbase) 
G ระยะหางระหวางรางรถไฟ (track 

gauge) 
WLP ระยะหางระหวางตําแหนงแรงกระทํา 

 
7. แนวทางการออกแบบเครื่องทดสอบโบกี้ 
 ในการออกแบบเครื่องทดสอบโบก้ีท่ีผานการซอมบํารุงตามวาระแลว นอกจากการกําหนดขนาดของ
แรงกระทําแลวยังตองพิจารณาตัวแปรหลักเพ่ิมอีก 2 สวนคือ ตัวแปรมิติของโบก้ีและตําแหนงของแรง
กระทํา  รูปท่ี 6 แสดงมิติสําคัญท่ีใชในการออกแบบเครื่องทดสอบโบก้ี ในขณะท่ีรูปท่ี 7 แสดงลักษณะ
เบื้องตนของเครื่องทดสอบโบก้ีซ่ึงสามารถใหแรงกระทําได 2 จุดโดยสามารถปรับเลื่อนตําแหนงของแรง
กระทําได 

 

 
รูปท่ี 6  มิติสําคัญในการทดสอบโบก้ี 
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รูปท่ี 7 รูปแบบการใหแรงกระทําของเครื่องทดสอบโบก้ี 

 
8. สรุปผลการวิจัย 
    จากการศึกษาพบวา ในการทดสอบความแข็งแรงของโบก้ีจะมีการทดสอบ 2 ลักษณะคือ การ
ทดสอบแบบสถิตยศาสตรและการทดสอบแบบพลศาสตร สําหรับโบก้ีท่ีผานการซอมบํารุงตามวาระแลว
การทดสอบแบบสถิตยศาสตรก็เพียงพอตอการใชงาน โดยมีตัวแปรหลักท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
แรงกระทําตอโบก้ีรถไฟสามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ ตัวแปรมิติของโบก้ี และตําแหนงแรงกระทํา  โดย
การทดสอบแบบสถิตยศาสตรนั้นจะเนนประเมินความแข็งแรงจากคาคุณสมบัติของวัสดุ (static 
strength assessment) เทียบกับความเคนท่ีเกิดข้ึนจากแรงกระทําสูงสุด (exceptional load) ในขณะ
ท่ีการทดสอบแบบพลศาสตรจะเนนประเมินความทนทานของการใชงาน (durability assessment) 
เทียบกับความเคนจากในสภาวะปกติ (service load) 

 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีใหการสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาและวิจัยประจําป 2558  
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ผลของการรณรงคใหความรูตอตัวแบบการแพรระบาดของโรคฉี่หน ู

EFFECT OF EDUCATIONAL CAMPAIGN ON 

THE TRANSMISSION MODEL OF LEPTOSPIROSIS 
 

นางบุษบา  พรมจันทร 
นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธาน ี 

เบอรโทรศัพท  088 - 3801033  e-mail  chotiphirat_ja@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวแบบการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนูท่ีมีผลมาจากการ

รณรงคใหความรู  วิเคราะหตัวแบบโดยใชวิธีมาตรฐาน  ศึกษาจุดสมดุล  ศึกษาคาระดับการติดเชื้อ  

ศึกษาเสถียรภาพของจุดสมดุล  หาคําตอบเชิงวิเคราะหและหาคําตอบเชิงตัวเลข 

 ผลการวิจัยพบวาตัวแบบการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนูมาจากผลของการรณรงคใหความรู  

แสดงดวยระบบสมการเชิงอนุพันธ  ประกอบดวย 7 สมการ คือ คนกลุมเสี่ยง คนกลุมเชื้อแฝง คนกลุม

ติดเชื้อ  คนกลุมท่ีรับการรักษา  หนูกลุมเสี่ยง  หนูกลุมเชื้อแฝงและหนูกลุมติดเชื้อ  การวิเคราะหตัว

แบบคณิตศาสตรมีจุดสมดุล  2  จุด  คือ  จุดสมดุลท่ีไมมีโรคและจุดสมดุลท่ีมีโรค  คาระดับการติดเชื้อ 

R0 = 
αhα1(1−v)(δ0+αv)(δ0+δv)δ0+αvαhβ1β2

(µ+αh)(µ+µh+δh)(δ0+αv)(δ0+δv)(µ+αv)δ0
  และตรวจสอบเสถียรภาพของจุด

สมดุลท้ังสองจุดเปนจุดสมดุลเฉพาะท่ีมีคําตอบเชิงตัวเลข ณ จุดสมดุลท่ีไมมีโรคไดคา  R0 =
0.5449 < 1  แสดงวาจะไมเกิดการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนู  ณ จุดสมดุลท่ีมีโรคไดคา  R0 =
4.9046 > 1  ทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนู  การเพ่ิมประสิทธิภาพการรณรงคใหความรูทํา

ใหไมมีการแพรระบาดของโรค  แตเม่ือลดประสิทธิภาพการรณรงคใหความรูจะทําใหมีผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึน  

ซ่ึงสอดคลองกับคําตอบเชิงวิเคราะห  และสามารถนํามาตรการควบคุมดังกลาวมาใชเปนมาตรการ

ควบคุมโรคได 

คําสําคัญ : ตัวแบบคณิตศาสตร , โรคฉ่ีหนู , การรณรงคใหความรู 

 

ABSTRACT 

 

 The  research  aims  to  develop  the  effect  of  educational  campaign  on  

the  transmission  model  of  leptospirosis,  to  analyze  the  stability  of  the  

mathematical  model,  and  to  study  the  effect  of  education  campaign  on  the  

transmission  model  of  leptospirosis.  The  standard  method  was  used  to  analyze  

the  model,  that  is  to  study  the  equilibrium  points  and  its  stability,  to  study  

the  analytic  solution  and  numerical  solution. 
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 The  results  found  that  the  model  of  leptospirosis  is  represented  by  a  

system  of  differential  equation  consists  of  seven  equations, this  is,  the  number  

of  susceptible  human,  the  number  of  exposed  human,  the  number  of  infected  

human,  the  number  of  recovered  human,  the  number  of  susceptible  rat,  the  

number  of  exposed  rat  and  the  number  of  infected  rat.  There  are  two  

equilibrium  points,  this  is,  disease  free  equilibrium  point  and  endemic  

equilibrium  point.  The  basic  reproductive  number,  R0 = 
αhα1(1−v)(δ0+αv)(δ0+δv)δ0+αvαhβ1β2

(µ+αh)(µ+µh+δh)(δ0+αv)(δ0+δv)(µ+αv)δ0
  and  the  stability  of  each  

equilibrium  points  are  local  asymptotically  stable.  The  numerical  results  at  

disease  free  equilibrium,  we  obtained  R0 = 0.5449 < 1,  this  mean  that  the  

disease  die  out  and  the  numerical  results  at  endemic  free  equilibrium,  we  

obtained  R0 = 4.9046 > 1,  this  mean  that  the  leptospirosis  will  occur.  So  

when  we  add  parameter  educational  campaign  the  infection  reduced.  Numerical  

results  is  satisfied  with  the  analytic  results  and  we  applied  these  parameters  as  

the  control  measures. 

 

บทนํา 

โรคเลปโตสไปโรซิส  หรือ  โรคไขฉ่ีหนู  (Leptospirosis)  เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน  ซ่ึงเกิด

จากแบคทีเรียท่ีมีขนาดเล็ก  มองดวยตาเปลาไมเห็น  ชื่อวา  เลปโตสไปรา  (Leptospira)  เชื้อชนิดนี้จะ

ถูกขับออกมากับฉ่ีหนู  และปนเปอนในสิ่งแวดลอม  ในน้ําหรือท่ีชื้นแฉะ  ทําใหเชื้อสามารถไชเขาสู

รางกาย  โดยท่ัวไปสามารถพบการระบาดของโรคฉ่ีหนูภายในประเทศไทยทุกป  ผูปวยสวนใหญเปน

เกษตรกรหรือผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ําทวมขัง  รายงานสถานการณโรคฉ่ีหนูในประเทศไทย พ.ศ.2558  พบ

ผูปวย 2,151 ราย จาก 67 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 3.30 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 51 ราย คิดเปน

อัตราตาย 0.08 ตอแสนประชากร อาชีพสวนใหญ เกษตรรอยละ 56.7 รับจางรอยละ 17.9 นักเรียน

รอยละ 8.3   

จากการศึกษางานวิจัยของ Khan, et al. (2012)  เรื่องรูปแบบของมาตรการควบคุมท่ี

เหมาะสมในการระบาดของโรคฉ่ีหนู โดยมาตรการควบคุมหลายตัวแปรและงานวิจัยของ

Phutthichayanon  and  Naowarat  (2015)  เรื่องผลของการรณรงคลางมือตอการระบาดของโรค

มือ เทา ปาก  ทําใหผูวิจัยเห็นวาการรณรงคทําใหความรูมีผลทําใหการระบาดของโรคลดลง ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเพ่ิมตัวพารามิเตอรประสิทธิภาพการรณรงคใหความรู (v)  เปนมาตรการ

ควบคุมโรคฉ่ีหนู  เพ่ือใหไดตัวแบบเชิงคณิตศาสตรท่ีคาดวาจะทําใหการปองกันและควบคุมโรคมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนูโดยการใชประสิทธิภาพการรณรงคให

ความรู 

2. เพ่ือวิเคราะหตัวแบบเชิงคณิตศาสตรการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนูโดยการใชประสิทธิภาพการรณรงค

ใหความรู 

3. เพ่ือศึกษาผลของประสิทธิภาพการรณรงคใหความรูตอตัวแบบการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนู 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 
จากการศึกษารูปแบบมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมในการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนูโดยใชมาตรการ

ควบคุมหลายตัวแปร ของ Khan, et al. (2012)  และศึกษาผลของการรณรงคลางมือตอการระบาดของ

โรคมือ เทา ปาก  ของ Phutthichayanon  and  Naowarat. 2015  ไดพัฒนาตัวแบบโดยศึกษาปจจัย

คือ ประสิทธิภาพการรณรงคใหความรู (v) ซ่ึงตัวแบบเชิงคณิตศาสตรนี้แบงเปน 2 กลุมประชากร คือ 

ประชากรคน มี 4 กลุมยอยไดแก กลุมเสี่ยง ( )hS  กลุมเชื้อแฝง ( )hE   กลุมท่ีติดเชื้อ ( )hI   และกลุมท่ี

ไดรับการรักษา ( )hR   และประชากรหนู  แบงเปน 3 กลุมยอย ไดแก  กลุมเสี่ยง ( )vS   กลุมเชื้อแฝง 

( )vE   และกลุมท่ีติดเชื้อ ( )vI   ซ่ึงสามารถเขียนใหอยูในรูประบบสมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนไดดังนี้ 

 

        
dSh
dt

= b1 − β1(1 − v)ShIv − α1(1 − v)Sh − µSh + ωRh    

 (1) 

        
dEh
dt

= β1(1 − v)ShIv + α1(1 − v)Sh − µEh − αhEh            

 (2) 

        
dIh
dt

= αhEh − µhIh − δhIh − µIh                                                   

 (3) 

        
dRh
dt

= δhIh − ωRh − µRh                                                           

 (4) 

        
dSv
dt

= b2 − β2SvIh − δ0Sv                                                      

 (5) 

        
dEv
dt

= β2SvIh − δ0Ev − αvEv                                                

 (6) 

        
dIv
dt

= αvEv − δ0Iv − δvIv                                                          

 (7) 
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โดยท่ี  Sh + Eh + Ih + Rh = Nh     และ     Sv+Ev+Iv = Nv 

เม่ือ  hS  แทน กลุมประชากรคนท่ีเปนกลุมเสี่ยง ณ เวลา t  , hE  แทน กลุมประชากรคนท่ีเปนกลุม

เชื้อแฝง ณ เวลา t  , hI  แทน กลุมประชากรคนท่ีเปนกลุมท่ีติดเชื้อ ณ เวลา t  , hR  แทน กลุม

ประชากรคนท่ีเปนกลุมท่ีไดรับการรักษา ณ เวลา t  , vS  แทน กลุมประชากรหนูท่ีเปนกลุมเสี่ยง ณ 

เวลา t  , vE  แทน กลุมประชากรหนูท่ีเปนกลุมเชื้อแฝง ณ เวลา t  , vI  แทน กลุมประชากรหนูท่ีเปน

กลุมท่ีติดเชื้อ ณ เวลา t  , 1b  แทน อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรคน  , 2b  แทน อัตราการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากรหนู  , 1β  แทน อัตราการแพรเชื้อจากหนูสูคน  , 2β  แทน อัตราการแพรเชื้อจากคนสูหนู  ,  

1α  แทน อัตราการแพรเชื้อจากคนสูคน  ,μ  แทน อัตราการตายตามธรรมชาติของคน  , hμ  แทน อัตรา

การตายดวยโรคของประชากรคน  ,v แทน อัตราการรณรงคใหความรู  , 0δ  แทน อัตราการตายตาม

ธรรมชาติของหนู  , δv  แทน อัตราการตายดวยโรคของประชากรหนู  , vα  แทน อัตราการเปลี่ยนจาก

หนูท่ีเปนกลุมเชื้อแฝงไปเปนกลุมท่ีติดเชื้อ  , hα  แทน อัตราการเปลี่ยนจากคนท่ีเปนกลุมเชื้อแฝงไปเปน

กลุมท่ีติดเชื้อ  ,ω แทน อัตราการเปลี่ยนจากคนท่ีเปนกลุมท่ีไดรับการรักษาเปนคนกลุมเสี่ยง  , Nh 

แทน จํานวนประชากรคน,  Nv แทน จํานวนประชากรยุง 

2. การวิเคราะหตัวแบบคณิตศาสตรตามวิธีมาตรฐาน 
การวิเคราะหตัวแบบเชิงคณิตศาสตรดวยวิธีมาตรฐานเปนการศึกษาจุดสมดุลและศึกษา

เสถียรภาพของจุดสมดุลเพ่ือหาเง่ือนไขของพารามิเตอรท่ีเหมาะสมของจุดสมดุลนั้น  โดยวิธีเชิงวิเคราะห
และหาคําตอบเชิงตัวเลขของตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของโรคฉ่ีหนู 

ศึกษาจุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรค (Disease  Free  Equilibrium)  

เขียนแทนดวย E0(Sh, Eh, Ih, Rh, Sv, Ev, Iv) 

จะได 
         E0�Sh,Eh, Ih, RhSv, Ev, Iv� = 

� b1
(1−v)α1+µ

 , (1−v)α1b1
(µ+αh)�(1−v)α1+µ�

, 0,0, b2
δ0

, 0,0 � 

ศึกษาจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรค (Disease  Endemic  Equilibrium)  

พิจารณา  𝐼ℎ∗ > 0  เม่ือ  𝐼ℎ∗  คือคําตอบของสมการ  𝑞16𝐼ℎ3 + 𝑞17𝐼ℎ2 + 𝑞18𝐼ℎ + 𝑞19 =
0   
เขียนแทนดวย  E1(Sh∗ , Eh∗ , Ih∗ , Rh

∗ , Sv∗ , Ev∗ , Iv∗) 

เม่ือ 

Sh∗ = 
q6Ih

∗ 2+q7Ih
∗ +q8

q3q4Ih
∗ +q4q5

 , Eh∗ = 
q9Ih

∗ 3+q10Ih
∗ 2+q11Ih

∗ +q12
q13Ih

∗ 2+q14Ih
∗ +q15

 

Rh
∗ = 

δhIh
∗

ω+µ
  , Sv∗ = 

b2
β2Ih

∗ +δ0
 

Ev∗ = 
q1Ih

∗

β2Ih+δ0
  , Iv∗ = 

q2Ih
∗

β2Ih+δ0
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ศึกษาคาระดับการติดเชื้อของโรค (R0) คือ จํานวนเฉลี่ยของผูติดเชื้อตอมาจากผูปวยแตละคน หรือคา

ดัชนีสําหรับการแพรระบาดจะอิงกับจํานวนประชากรท่ีติดเชื้อครั้งแรกท่ีมีความสัมพันธกันทางสังคมกับ

ประชากรกลุมเสี่ยง  โดยท่ี 

 

R0 =
αhα1(1 − v)(δ0 + αv)(δ0 + δv)δ0 + αvαhβ1β2

(µ + αh)(µ + µh + δh)(δ0 + αv)(δ0 + δv)(µ + αv)δ0
 

 

ศึกษาความเสถียรภาพของระบบของจุดสมดุล  คือ  จุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรคและจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรค  

สามารถพิจารณาจากคาลักษณะเฉพาะของเมทริกซจาโคเบียน   

 ความเสถียรภาพของระบบ  (Stability  of  system)  ของจุดสมดุลไมมีโรค 
ซ่ึงไดสมการลักษณะเฉพาะคือ  (λ + δ0)(  λ6 + A1λ5 + A2λ4 + A3λ3 + A4λ2 +
A5λ + A6) = 0 
  λ1 = −δ0  
และ   λ2 , λ3 , λ4 , λ5 , λ6 , λ7  เปนคําตอบของสมการ 

    λ6 + A1λ5 + A2λ4 + A3λ3 + A4λ2 + A5λ + A6 = 0 
เม่ือกําหนดให   
 A1 = −(C22 + C33 + C66 + C77) + (C11 + C44) 

 A2 = �C66C77 + C22C33 + (C22 + C33)(C66 + C77)� + (C11 + C44)(C22 +
C33 + C66 + C77) + C11C44 

 A3 = −�C66C77(C22 + C33) + C22C33(C66 + C77)� + �−(C11 +

C44)�C66C77 + C22C33 + (C22 + C33)(C66 + C77)�� + �−C11C44(C22 +
C33 + C66 + C77)� 

 A4 = C22C33C66C77 + �(C11 + C44)�C66C77(C22 + C33) + C22C33(C66 +

C77)�� + C11C44�C66C77 + C22C33 + (C22 + C33)(C66 + C77)�           

 A5 = −(C11 + C44)(C22C33C66C77) − C11C44�C66C77(C22 + C33) +
C22C33(C66 + C77)� + C21C32(−C44C14C66 − C43C14C77 + C63C17C76) 

 A6 = C11C44C22C33C66C77 + C21C32(−C63C17C44C76 + C44C14C66C77) 

และ 

 C11 = −α1(1 − v) − µ  ,  C14 = ω  ,  C17 = 
−β1(1−v)q8

q4q5
  ,  C21 = α1(1 − v) 

C22 = −µ − αh  ,  C27 = 
β1(1−v)q8

q4q5
  ,  C32 = αh  ,  C33 = −µh − δh − µ 

C43 = δh  ,  C44 = −ω− µ  ,  C53 = 
−β2b2
δ0

  ,  C55 = −δ0  ,  C63 = 
β2b2
δ0

 

 C66 = −δ0 − αv  ,   C76 = αv  ,  C77 = −δ0 − δv 
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ซ่ึงสอดคลองกับเง่ือนไข  Routh – Hurwitz  Criteria  ฉะนั้นแสดงไดวา  

λ2 , λ3 , λ4 , λ5 , λ6 , λ7 เปนคําตอบท่ีเปนจํานวนลบ คาลักษณะเฉพาะทุกตัวของ J0 มีคา

เปนลบ  แสดงวาจุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรค  E0  เปน  Local  Asymptotically  Stable  เม่ือ  

R0 < 1 

 ความเสถียรภาพของระบบ  (Stability  of  system)  ของจุดสมดุลมีโรค 

ซ่ึงไดสมการลักษณะเฉพาะคือ    λ7+B1λ6 + B2λ5 + B3λ4 + B4λ3 + B5λ2 + B6λ +
B7 = 0 

เม่ือ  λ1 , λ2 , λ3 , λ4 , λ5 , λ6 , λ7  เปนคําตอบของสมการ 

 

    λ7+B1λ6 + B2λ5 + B3λ4 + B4λ3 + B5λ2 + B6λ + B7 = 0 

เม่ือกําหนดให   
 B1 = −C11 − C44 −  C22 − C33 − C55 − C66 − C77   
 B2 =  C33C66 + C55C66 + C22C66 + C77C66 + C55C33 + C22C33 +
C22C55 +              C77C33 +  C77C55 + C22C77 + C11C66 + C11C33 +
C11C55 + C22C11 +              C11C77 + C44C66 +  C44C33 + C44C55 +
C22C44 + C44C77 + C11C44 

 

B3 =
−C66C33C55 −C66C22C33−C66C22C55 −C66C77C33−C66C77C55 – C66C22C77 
           

 −C33C55C22 −C33C55C77−C22C77C33 −C22C77C55−C11C33C66 −C11C55C66 

           

−C11C66C22 −C11C77C66−C11C33C55 −C11C33C22−C11C55C22 −C11C77C33 

            

−C11C77C55 −C11C77C22−C33C44C66 −C55C44C66−C66C44C22 −C77C44C66 

            

−C33C44C55 −C33C44C22−C55C44C22 −C77C44C33−C77C44C55 −C77C44C22 

            −C11C44C66 −C33C44C11−C55C44C11 −C11C44C22−C77C44C11 

 B4 = C66C33C55C22 + C66C33C55C77 + C66C22C77C33 + C66C22C77C55 +
            C22C77C33C55 −  C32C76C63C27 + C11C66C33C55 + C11C66C22C33 +
            C11C66C22C55 + C11C66C77C33 + C11C66C77C55 + C11C66C22C77 +
            C11C33C55C22 + C11C33C55C77 + C11C22C77C33 + C11C22C77C55 +
            C44C66C33C55 + C44C66C22C33 + C44C66C55C22 + C44C66C77C55 +
            C44C66C77C33 + C44C66C22C77 + C44C33C55C22 + C44C33C55C77 +
            C44C22C77C33 + C44C22C77C55 + C11C44C33C66 + C44C11C55C66 +
             C44C11C22C66 + C44C11C77C66 + C11C44C33C55 + C44C11C22C33 +
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            C44C11C22C55 + C44C11C77C33 + C44C11C77C55 + C44C11C77C22 −
            C21C32C14C43             

B5
= −C66C22C77C33C55−C32C76C27C53C65+C32C76C63C27C55−C11C66C33C55C22 
            

−C11C66C55C33C77−C11C66C22C77C33−C11C66C22C77C55−C11C22C33C55C77 

            

+C11C76C32C62C72−C44C66C33C55C22−C44C66C33C55C77−C44C66C22C77C33 

            

−C44C66C22C77C55−C44C22C77C33C55+C44C32C76C63C27−C11C44C66C33C55 

            

−C11C44C66C22C33−C11C44C66C22C55−C11C44C66C77C33−C11C44C66C77C55 

            

−C11C44C66C22C77−C11C44C33C55C22−C11C44C33C55C77−C22C77C33C11C44 

            

−C11C44C22C77C55−C21C32C76C17C63+C21C32C14C43C66+C21C32C14C43C77 

            +C21C32C14C43C55 

 

B6 =
C11C66C22C77C33C55 + C11C32C76C27C53C65 − C11C32C76C63C27C55 + 
            

C44C66C22C77C33C55 + C44C32C76C27C53C65 − C4C32C76C63C27C55 + 
            

C11C44C66C33C55C22 + C11C44C77C33C55C66 + C11C44C22C33C77C66 + 
            

C11C44C22C77C55C66 + C11C44C22C33C55C77 − C11C44C32C76C63C27 − 
            

C21C32C14C43C77C66 − C21C32C14C43C55C66 − C21C32C14C43C55C55 − 

            

C21C32C76C17C53C65 + C21C12C76C17C63C55 + C21C32C76C44C17C63 

 B7 = −C11C44C22C33C55C66C77−C11C44C32C76C27C53C65 

            +C11C44C32C76C63C27C55 − C21C32C76C44C17C63C55 

            +C21C32C76C44C17C53C65 + C21C32C14C43C66C77C55 

และ 
 C11 = −β1(1 − v)Iv∗ − α1(1 − v) − µ  ,  C14 = ω  ,  C17 = −β1(1 − v)Sh∗    

 C21 = β1(1 − v)Iv∗ + α1(1 − v)  ,  C22 = −µ − αh  ,  C27 = β1(1 − v)Sh∗   ,  

C32 = αh 
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 C33 = −µh − δh − µ  ,  C43 = δh  ,  C44 = −ω− µ  ,  C53 = −β2Sv∗   ,  

C55 = −β2Ih∗ − δ0 

 C63 = β2Sv∗   ,  C65 = β2Ih∗   ,  C66 = −δ0 − αv  ,  C76 = αv  ,  C77 = −δ0 −
δv 

โดยเง่ือนไข  Routh – Hurwitz  จะไดวา  คาลักษณะเฉพาะทุกตัวของระบบสมการนี้มีสวนจริงเปนลบ  

แสดงวาจุดสมดุลมีเสถียรภาพ  ดังนั้นจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรค  E1  เปน  Local  Asymptotically  

Stable  เม่ือ  R0 > 1 

3. การวิเคราะหตัวแบบคณิตศาสตรเชิงตัวเลข 
เสถียรภาพของจุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรค (Disease  free  Equilibrium : E0 ) 

เนื่องจาก 

E0�Sh,Eh, Ih, Rh, Sv, Ev, Iv� = � b1
(1−v)α1+µ

 , (1−v)α1b1
(µ+αh)�(1−v)α1+µ�

, 0,0, b2
δ0

, 0,0 � 

พิจารณาสมการลักษณะเฉพาะและหาคาลักษณะเฉพาะ 

             (−λ1 − δ0)(  λ6 + A1λ5 + A2λ4 + A3λ3 + A4λ2 + A5λ + A6) = 0 

ตารางท่ี 1 คาพารามิเตอรของจุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรค  (Disease  free  Equilibrium : E0 ) 

พารามิเตอร ความหมาย คาพารามิเตอร อางอิง 

b1 จํานวนประชากรคนเกิดใหม 19 Zamanและคณะ (2012) 

b2 จํานวนประชากรหนูเกิดใหม 45 Zamanและคณะ (2012) 

β1 อัตราการแพรเชื้อจากหนูสูคน 0.00009 Zamanและคณะ (2012) 

β2 อัตราการแพรเชื้อจากคนสูหนู 0.00002 Zamanและคณะ (2012) 

α1 อัตราการแพรเชื้อจากคนสูคน 0.001 Zamanและคณะ (2012) 

αv อัตราการเปลี่ยนจากหนูกลุมเชื้อ

แฝงไปเปนกลุมท่ีติดเชื้อ 

0.005 Zamanและคณะ (2012) 

αh อัตราการเปลี่ยนจากคนกลุมเชื้อ

แฝงไปเปนกลุมท่ีติดเชื้อ 

0.092 Zamanและคณะ (2012) 

ω อัตราการเปลี่ยนจากคนกลุมท่ี

ไดรับการรักษาเปนคนกลุมเสี่ยง 

0.00285 Zamanและคณะ (2012) 

µh อัตราการตายดวยโรคของ

ประชากรคน 

0.02 Zamanและคณะ (2012) 

µ อัตราการตายตามธรรมชาติของ

มนุษย 

0.0009 Zamanและคณะ (2012) 

δh อัตราของประชากรคนกลุมท่ีไดรับ

การรักษาและมีภูมิคุมกัน 

0.0099 Zamanและคณะ (2012) 

δv อัตราการตายดวยโรคของ 0.0094 Zamanและคณะ (2012) 
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ประชากรหนู 

δ0 อัตราการตายตามธรรมชาติของหนู 0.2 Zamanและคณะ (2012) 

v ประสิทธิภาพการรณรงคใหความรู 0.90 Phutthichayanon  and  

Naowarat  (2015) 

เม่ือแทนคาในตารางท่ี 1 จะไดคาลักษณะเฉพาะและคาระดับการติดเชื้อ  ณ  จุดสมดุลท่ีไมมีโรค  ดังนี้ 
 λ1 = −0.0929  ,  λ2 = −0.0308  ,  λ3 = −0.0038   ,  λ4 = −0.0009 

 λ5 = −0.2000  ,  λ6 = −0.2050   ,  λ7 = −0.2094  และ   R0 = 0.5449 < 1  

 สัมประสิทธิ์ของสมการลักษณะเฉพาะเปนบวกและสอดคลองกับเง่ือนไข  Routh – Herwitz  

Criteria  เม่ือ  A1 = 0.3436   ,    A2 = 0.0623           ,     A3 = 0.0055 

                        A4 = 0.0002   ,    A5 = 8.57 × 10−7   ,      A6 = 2.2 × 10−9   

 เม่ือพิจารณาเสถียรภาพของระบบ ณ จุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรค  พบวา  คาลักษณะเฉพาะทุกตัว

ของระบบสมการนี้มีคาเปนลบและสอดคลองกับเง่ือนไขของ  Routh – Hurwitz Criteria และ 

R0 = 0.5449 < 1 แสดงวาจุดสมดุลมีเสถียรภาพ ดังนั้นคําตอบจะลูเขาสูจุดสมดุลท่ีไมมีโรค  

E0�21,111.11 , 0,0,0,225,0,0  �  นั่นคือจุดสมดุลท่ีไมมีโรค เปน  Local  asymptotically  

stable 

 จากคาพารามิเตอรในตารางท่ี 1  สามารถเขียนกราฟแสดงคําตอบเชิงตัวเลข  ณ  จุดสมดุลท่ีไม

มีโรคไดดังภาพท่ี 1  และภาพท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กราฟแสดงคําตอบเชิงตัวเลขของจุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรคของประชากรคน 

(a) (b

 

(c) 

 

(d) 
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(c) 

 

(a) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมเสี่ยง (Sh,) เทียบกับเวลา (t) 

(b) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมเชื้อแฝง (Eh) เทียบกับเวลา (t) 

(c) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมติดเชื้อ (Ih) เทียบกับเวลา (t) 

(d) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมท่ีไดรับการรักษา (Rh) เทียบกับเวลา (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2  กราฟแสดงคําตอบเชิงตัวเลขของจุดสมดุลท่ีไมมีเชื้อโรคของประชากรหนู 

(a) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของหนูกลุมเสี่ยง (Sv) เทียบกับเวลา (t) 

(b) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของหนูกลุมเชื้อแฝง (Ev) เทียบกับเวลา (t) 

(c) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของหนูกลุมติดเชื้อ (Iv) เทียบกับเวลา (t) 

 เสถียรภาพของจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรค (Disease  Endemic  Equilibrium : E1 ) 

เนื่องจาก   E1 = (Sh∗ , Eh∗ , Ih∗ , Rh
∗ , Sv∗ , Ev∗ , Iv∗) 

พิจารณาสมการลักษณะเฉพาะและหาคาลักษณะเฉพาะจากสมการ 

    λ7+B1λ6 + B2λ5 + B3λ4 + B4λ3 + B5λ2 + B6λ + B7 = 0 
 

 

(a) (b) 
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ตาราง 2 คาพารามิเตอรของจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรค  (Disease  Endemic  Equilibrium : E1 ) 

พารามิเตอร ความหมาย คาพารามิเตอร อางอิง 

b1 จํานวนประชากรคนเกิดใหม 19 Zamanและคณะ (2012) 

b2 จํานวนประชากรหนูเกิดใหม 45 Zamanและคณะ (2012) 

β1 อัตราการแพรเชื้อจากหนูสูคน 0.00009 Zamanและคณะ (2012) 

β2 อัตราการแพรเชื้อจากคนสูหนู 0.00002 Zamanและคณะ (2012) 

α1 อัตราการแพรเชื้อจากคนสูคน 0.001 Zamanและคณะ (2012) 

αv อัตราการเปลี่ยนจากหนูกลุมเชื้อ

แฝงไปเปนกลุมท่ีติดเชื้อ 

0.005 Zamanและคณะ (2012) 

αh อัตราการเปลี่ยนจากคนกลุมเชื้อ

แฝงไปเปนกลุมท่ีติดเชื้อ 

0.092 Zamanและคณะ (2012) 

ω อัตราการเปลี่ยนจากคนกลุมท่ี

ไดรับการรักษาเปนคนกลุมเสี่ยง 

0.00285 Zamanและคณะ (2012) 

µh อัตราการตายดวยโรคของ

ประชากรคน 

0.02 Zamanและคณะ (2012) 

µ อัตราการตายตามธรรมชาติของ

มนุษย 

0.0009 Zamanและคณะ (2012) 

δh อัตราของประชากรคนกลุมท่ีไดรับ

การรักษาและมีภูมิคุมกัน 

0.0099 Zamanและคณะ (2012) 

δv อัตราการตายดวยโรคของ

ประชากรหนู 

0.0094 Zamanและคณะ (2012) 

δ0 อัตราการตายตามธรรมชาติของหนู 0.2 Zamanและคณะ (2012) 

v ประสิทธิภาพการรณรงคใหความรู 0.10 Phutthichayanon  and  

Naowarat  (2015) 

เม่ือแทนคาในตารางท่ี 2 จะไดคาลักษณะเฉพาะและคาระดับการติดเชื้อ  ณ  จุดสมดุลท่ีมีโรค  

(Disease  Endemic  Equilibrium ; E1 )  ดังนี้ 
 λ1 = −0.001378191724 +  0.004910595947I   ,   
 λ2 = −0.2037749004 +  0.005973870534I    ,    

 λ3 = −0.01512944079 ,   λ4 = −0.09445568016   ,   

 λ5 = −0.2271925568    ,     

 λ6 = −0.2037749004 −  0.005973870534I , 
 λ7 = −0.001378191724 −  0.004910595947I        
  และ  R0 = 4.9046 > 1  
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(d) 

 สัมประสิทธิ์ของสมการลักษณะเฉพาะเปนบวกและสอดคลองกับเง่ือนไข  Routh – Hurwitz  

Criteria  เม่ือ  B1 = 0.9350 ,    B2 = 0.3452        ,     B3 = 0.0628 

                        B4 = 0.0056      ,     B5 = 0.0002       ,     B6 = 1.014 × 10−6   

                        B7 = 1.710 × 10−9  
 เม่ือพิจารณาเสถียรภาพของระบบ ณ จุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรค พบวา คาลักษณะเฉพาะทุกตัวของ

ระบบสมการนี้มีคาเปนลบและสอดคลองกับเง่ือนไขของ  Routh – Hurwitz  Criteria  และ  

R0 = 4.9046 > 1  แสดงวาจุดสมดุลมีเสถียรภาพ  ดังนั้นตําตอบจุดสมดุลท่ีมีโรคจะลูเขาสู 

E1�11925.8693 , 117.3821,350.6218,925.6416,217.3782,7.4359,0.1776�     
นั่นคือจุดสมดุลท่ีมีโรคเปน  Local  asymptotically  stable 

 จากคาพารามิเตอรในตารางท่ี  2  สามารถเขียนกราฟแสดงคําตอบเชิงตัวเลข  ณ  จุดสมดุลท่ี

ไมมีโรคไดดังภาพท่ี 3และภาพท่ี  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  กราฟแสดงคําตอบเชิงตัวเลขของจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรคของประชากรคน 

(a) (b) 

(c) 
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(a) (b) 

(c) 

(a) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมเสี่ยง (Sh,) เทียบกับเวลา (t) 

(b) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมเชื้อแฝง (Eh) เทียบกับเวลา (t) 

(c) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมติดเชื้อ (Ih) เทียบกับเวลา (t) 

(d) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของคนกลุมท่ีไดรับการรักษา (Rh) เทียบกับเวลา (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  กราฟแสดงคําตอบเชิงตัวเลขของจุดสมดุลท่ีมีเชื้อโรคของประชากรหนู 

(a) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของหนูกลุมเสี่ยง (Sv) เทียบกับเวลา (t) 

(b) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของหนูกลุมเชื้อแฝง (Ev) เทียบกับเวลา (t) 

(c) กราฟคําตอบเชิงตัวเลขแสดงความสัมพันธของหนูกลุมติดเชื้อ (Iv) เทียบกับเวลา (t) 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแบบเชิงคณิตศาสตรผลของการรณรงคใหความรูตอตัวแบบการแพรระบาด

ของโรคฉ่ีหนู  ผลปรากฏวาเม่ือเปลี่ยนคาพารามิเตอรประสิทธิภาพการรณรงคใหความรู  (v)  โดย

กําหนดให  v = 0.90 และ v = 0.10  จะไดคาระดับการติดเชื้อ (R0)  เทากับ  0.5449  และ  
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4.9046  ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  การรณรงคใหความรูมีผลตอการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนู  

ถาประสิทธิภาพการรณรงคใหความรูมากข้ึน  จะทําใหประชาชนเปนโรคฉ่ีหนูลดลง 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลของการรณรงคใหความรูตอตัวแบบการแพรระบาดของโรคฉ่ีหนู  โดยการเพ่ิม

คาพารามิเตอรประสิทธิภาพการรณรงคใหความรูจะทําใหการแพรระบาดของโรคลดลง ซ่ึงสามารถ

นําไปประยุกตใชกับโรคอ่ืนได 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการ
บริหารจัดการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) 
 ผลการส ารวจพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.97, 𝑆. 𝐷. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้สอน (�̅� = 4.12, 𝑆. 𝐷. = 0.63) รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
(�̅� = 4.04, 𝑆. 𝐷. = 0.67)  และด้านหลักสูตร ( �̅� = 4.03, 𝑆. 𝐷. = 0.65)  อย่างไรก็ตาม 
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ    
ค าส าคัญ :  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ความพึงพอใจ, การจัดการเรียนการสอน 

Abstract 

This research aimed to study students’  satisfaction towards teaching and learning 
management of bachelor of technical education curriculum from Rajamangala University 
of technology phra nakhon.  The instrument used in this study was questionnaires which 
consisted of 5 aspects; curriculum, lecturer, teaching and learning process, assessment 
and management. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, two 
Independent t-test. 

mailto:umpaporn.p@rmutp.ac.th
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The study found that the overall satisfaction of the students was at a good level (�̅� =

3.97, 𝑆. 𝐷. = 0.64) .  When considering each aspect, the highest students’  satisfaction 
was the lecturer aspect ( �̅� = 4.12, 𝑆. 𝐷. = 0.63)  he same fashion, the teaching and 
learning process ( �̅� = 4.04, 𝑆. 𝐷. = 0.67)  and curriculum aspect ( �̅� = 4.03, 𝑆. 𝐷. =

0.65) However, There was no statistically significant difference at 0.05 level among the 
students’  satisfaction who differed in department differences were not significant 
statistical.  So that the curriculum should be updated to meet the needs of the 
establishment. 
Keywords: Bachelor of technical education curriculum, Satisfaction, Teaching and learning 
management 

บทน า 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นความเป็น
เลิศในการผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ พร้อมทั้งคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งหลักสูตรของคณะมีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีการก าหนดระบบประกันคุณภาพที่ท า
ให้หลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2548) 

ระบบการประกันคุณภาพ หมวดที่ 3 นักศึกษา ได้เล็งเห็นผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเกี่ยวกับความ         
พึงพอใจ และการผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา, 2558) เพื่อน าข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
เป็นหลักสูตรที่มีการรับรองคุณวุฒิด้วยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้บัณฑิตที่มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน มีการก าหนดให้มีระบบ 
กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2555) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมต้องมีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อ
เป็นการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชาให้สามารถผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของกรอบ TQF คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อน าข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามสาขาวิชา 

สมมติฐานของการวิจัย   
1. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.50) 
2. สาขาวิชาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่แตกต่างกัน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจ า ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 243 คน และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
จ านวน 170 คน รวมทั้งสิ้น 413 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจ า ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 148 คน และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
จ านวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 266 คน ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเครซี่และมอร์แกน และ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น สาขาวิชา    
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 แบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับความพึงพอใจ ได้แก่  
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย และ 1 = พึงพอใจ
น้อยที่สุด ตามล าดับ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ต ารา เอกสารประกอบหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ความพึงพอใจ 
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2. ก าหนดประเด็นการประเมินให้ครอบคลุมกับองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
หลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการบริหารจัดการ 

4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00  

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปทดลองกับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและภาษาที่ใช้ และท าการ
หาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นเท่ากับ 85%  

6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป และน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาเดียว (Cross – Sectional Approach) ของแบบสอบถาม 
คือ 1-30 มีนาคม 2559 โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ านวน 266 ชุด ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ และ
ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 240 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.22 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์หาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test Independent 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจัย พบว่า 
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  

สาขาวิชา จ านวน (ความถี่) ร้อยละ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
- แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 37 27.61 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 23.88 
- แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 48.51 

รวม 134 100.00 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
- แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 42 39.62 
- แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 64 60.38 

รวม 106 100.00 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 134 คน 
ประกอบด้วย แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51 แขนงวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61 และแขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 106 คน ประกอบด้วย แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 60.38 และแขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 คน 
2. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม   
ด้านการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านหลักสูตร 4.03 0.65 มาก 
ด้านผู้สอน 4.12 0.63 มาก 
ด้านการเรียนการสอน 4.04 0.67 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 3.92 0.61 มาก 
ด้านบริหารจัดการ 3.77 0.65 มาก 

รวม 3.97 0.64 มาก 
  จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97, 𝑆. 𝐷. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้สอน ( (�̅� = 4.12, 𝑆. 𝐷. = 0.63) รองลงมา
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (�̅� = 4.04, 𝑆. 𝐷. = 0.67) และด้านหลักสูตร (�̅� = 4.03, 𝑆. 𝐷. =

0.65) ตามล าดับ 
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  
      จ าแนกตามสาขาวิชา 

การจัดการเรียนการสอน 
คอบ. สาขาวชิา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

คอบ. สาขาวชิา
วิศวกรรมเครื่องกล t Sig. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้านหลักสูตร 4.06 0.56 3.99 0.74 3.32 0.423 
ด้านผู้สอน 4.07 0.60 4.16 0.65 2.62 0.624 
ด้านการเรียนการสอน 4.03 0.59 4.04 0.75 1.02 0.797 
ด้านการวัดและประเมินผล 3.96 0.54 3.88 0.68 2.41 0.406 
ด้านบริหารจัดการ 3.84 0.56 3.70 0.77 3.14 0.839 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
1. สรุปผล 

  จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการส ารวจพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน          
จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของ             
สถานประกอบการ สามารถเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุง
หลักสูตรของคณะให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะ   
2.1 ควรมีการประเมินหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง เพื่อท าให้ทราบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน 
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นการบริหาร

จัดการหลักสูตร ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุนในกิจกรรมและการให้
ค าปรึกษา และด้านความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548. ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2548. หน้า 7-13.  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. นนทบุรี : ห้างหุ้นสวนจ ากัด ภาพพิมพ์. 
ศักดิ์ศรี ปาณะกุล. 2555. การประเมินหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2558. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.   
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ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี 

พ.ศ. 2559 มา ณ ที่นี้ 
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ระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Management System for Central Vehicles 
Case Study of King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

 
ธีรยุทธ์ ทองแป้น, วาทินี นุ้ยเพียร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
086-5713219 s5702001510077@email.kmutnb.ac.th, vtn@kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
 จากการจองยานพาหนะของมหาวิทยาลัยฯ ต้องท าการขออนุมัติล่วงหน้า โดยจะไม่ทราบผลของ
การขออนุมัติ เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ของกองงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะยืนยันกลับ จึงเกิด
ความล่าช้าในการบริหารจัดการ จากจ านวนการขออนุมัติใช้งานยานพาหนะส่วนกลางของเดือนธันวาคม 
2558 มีการอนุมัติประมาณ 116 รายการ ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมาก โดยในระบบงานเดิมจะใช้การ
บันทึกลงในสมุดบันทึก จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ  แต่ในปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้งาน ผู้วิจัยจึงได้น าระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์มาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ผ่านเว็บ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
และแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพของระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์ความต้องการ 2) ออกแบบฐานข้อมูล 3) 
พัฒนาโดยใช้ Yii Framework และ MySQL 0) ทดสอบ และ 5) ประเมินผล โดยผลการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านได้ข้อสรุปคือ ระบบเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดภาระใน
การท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก และสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ 
ค าส าคัญ : บริหารจัดการยานพาหนะ, Yii Framework, MVC, MySQL, Bootstrap  

 
Abstract 

 
 The transportation (vehicle) service inside KMUTNB. have to filling in a form and 
submit to BTSD in advance and need to wait for the staff to approve and confirm back. 
In year 2014, there were 116 requests for the service, which consider as a large number 
that have to be kept in a book and create inconvenient work process to the staff in 
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BTSD. Since every staff in BTSB already own a computer which is already connect to 
the network, to bring the vehicle reservation service to web service is a good way to 
ease the job and also can reduce paper and the loss of request form. And aims to 
develop and evaluate the quality of the system. They are steps to develop the MIS 
system as follow, 1) System analysis 2) Database design and creation 3) Develop by Yii 
Framework and MySQL 4) Testing 5) Assessment and the quality assessment was done 
thru 3 staff with the result of average 4.33 points which is consider as good and the 
system has help the staff to reduce time of the whole process, more convenient and 
reduce the burden of work. 
Keywords: Vehicles Management, Yii Framework, MVC, MySQL, Bootstrap 
 
บทน า  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อใช้
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการขออนุมัติใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลางนั้น ทางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องท าการขออนุมัติล่วงหน้า โดยจะไม่ทราบผลของ
การขออนุมัติ เนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ของกองงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะยืนยันกลับ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงแบ่งปัญหาของการขออนุมัติได้ 2 ส่วน คือส่วนของผู้ขอ
อนุมัติ และผู้รับการขออนุมัติ จากจ านวนการขออนุมัติใช้งานยานพาหนะส่วนกลางของเดือนธันวาคม 
2558 ซึ่งมีการอนุมัติประมาณ 116 รายการ ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมาก โดยในระบบงานเดิมจะใช้การ
บันทึกลงในสมุดบันทึก จึงท าให้เกิดความยากล าบากในการด าเนินการขั้นตอนต่างๆ แต่ในปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และมีบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งการน า
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยการพัฒนาเป็นเว็บเบส 
(Web based) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (จิตติมา, 2544) 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง ด้วย 
Yii Framework ในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อใช้ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลางแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะแบ่งส่วนการท างานเป็น 2 ส่วนหลักๆ 1) ส่วนของการท างาน
อัตโนมัติ มีการจัดคิวเจ้าหน้าที่ขับรถแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการจัดคิวงานเจ้าหน้าที่
ขับรถ และรวมถึงส่วนการแจ้งเตือนอัตโนมัติส่วนอื่นๆ 2) ส่วนการบริหารจัดการสารสนเทศ เป็นการ
เพิ่มคุณภาพในการให้บริการให้รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ขออนุมัติรถสามารถทราบผลการอนุมัติได้
ภายใน 1 วันท าการ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด และ
แบ่งเบาภาระการท างาน การบันทึกข้อมูล การออกรายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 2. เพื่อประเมินคุณภาพในด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 โดยการศึกษาระบบงานเดิม ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ และการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน และจากรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และน ามา
พัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีดังน้ี 
  1.1 Yii Framework เป็น PHP Framework ที่เขียนขึ้นบนการออกแบบซอร์ฟแวร์ใน
ลักษณะ Model, View และ Controller (MVC) ซึ่งตัว MVC จะท างานโดยแบ่งแอปพลิเคชันไปตาม
บทบาทหน้าที่ )Roles Of objects) โดยแบ่งออกเป็น 3 บทบาท คือ 
  1.1.1 Model ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของข้อมูล เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเป็นออปเจกต์และ
เป็นส่วนจัดการข้อมูล และ Business Rules 
  1.1.2 View ท าหน้าที่ ในการแสดงผลออกทาง Web Browser เช่น ข้อความ 
Form Input ต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่า User Interface: UI เป็นต้น 
  1.1.3 Controller ท าหน้าที่รับค าสั่งและเรียกใช้ออปเจกต์ตัวอื่น ๆ (Model และ 
View) ให้ท างานร่วมกันและท าหน้าที่เป็นตัวควบคุมเส้นทางการท างานของค าสั่งต่าง ๆ   
  1.2 MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database 
Management System) สามารถใช้งานร่วมกับ Web Development Platform ได ้
  1.3 Bootstrap เป็น Front-End Framework ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกันใน
ด้านการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ออกแบบฐานข้อมูล 
 โดยใช้  MySQL Workbench ประกอบด้วย  22 ตาราง ตารางหลักคือ  reserve repair 
refueling user และ vehicles โดยตาราง reserve ใช้เก็บข้อมูลการขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 
ตาราง repair ใช้เก็บข้อมูลการซ่อมบ ารุง ตาราง refueling ใช้เก็บข้อมูลการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
ตาราง user ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน และตาราง vehicles ใช้เก็บข้อมูลยานพาหนะ ส่วนกลางส่วนตาราง
อื่นจะมีความส าคัญรองลงมา ซึ่งใช้ส าหรับสร้างความสัมพันธ์โดยใช้คีย์หลัก (Primary key) เช่น ตาราง 
reserve จะเก็บรหัสยานพาหนะและรหัสผู้ใช้งาน ซึ่งอ้างอิงถึงตาราง vehicles และ ตาราง user ใน
การดึงเอาข้อมูลภายในตารามาใช้งาน  
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ภาพที่  1  อีอาร์ ไดอะแกรมระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง (เฉพาะตารางหลัก) 
 3. เขียนชุดค าสั่งโดยใช้ Atom Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับแก้ไขข้อความ และ Yii 
Framework เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางตัวอย่าง ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่  2  ตัวอย่างการเขียนชุดค าสั่งเพื่อเพิ่มรายการจอง 
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ภาพที่  3  หนา้ปฏิทินการจอง 
 

ภาพที่  4  หนา้ค้นหารายการจอง 

ภาพที่  5  หนา้จัดการรายการจอง 
 

ภาพที่  6  หนา้เพ่ิมรายการจอง 
 

 จากภาพที่ 2 เป็นการเขียนชุดค าสั่งเพื่อเพิ่มรายการจอง โดยใช้ฟังก์ชั่น actionCreate() มีการ
ท างานดังนี้ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลการจอง ระบบจะท าการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่โดย
อัตโนมัติผ่านฟังก์ชั่น sendMailBooking() และท าการแสดงผลหน้าข้อมูลการจอง  
 4. พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 3 – 6 

   
    

 

   
            

  
 ภาพที่  3  เป็นส่วนแสดงผลรายการจองในรูปแบบปฏิทิน ที่ได้บันทึกลงฐานข้อมูลตามสถานะ
ต่าง ๆ  
 ภาพที่  4  เป็นส่วนแสดงการค้นหารายการจอง เมื่อผู้ใช้งานระบุเงื่อนไงการค้นหา แล้วกดปุ่ม
ค้นหา ก็จะแสดงรายการจองตามเง่ือนไขที่ได้ก าหนดออกมา 
 ภาพที่  5  หน้าจัดการรายการจอง ผู้ใช้งานสามารถ ดูข้อมูล แก้ไข ลบ และออกรายงานการจอง
ได ้
 ภาพที่  6  หน้าเพิ่มรายการจอง ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มรายการจอง เมื่อท าการกด
บันทึก ระบบจะท าการส่งอีเมล์แจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ 
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ผลการประเมนิคุณภาพ 
 1. ผลการประเมนิคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้านที ่1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต ์    

1.  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน   4.33 0.57 มาก 
2  . สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.33 0.57 มาก 
3  . สีพื้นหลังกบัสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.66 0.57 มากที่สุด 
0  . ความสวยงาม ความทันสมัยน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ 4.66 0.57 มากที่สุด 

ด้านที ่2 ด้านประโยชน์และการน าไปใช ้    
1. กระบวนการท างานของระบบไม่ซับซ้อน 4.00 0.00 มาก 
2. การท ารายงานตรงตามความต้องการ 4.33 0.57 มาก 
3. เพิ่มความสะดวกและช่วยลดภาระในการท างาน 4.00 0.00 มาก 

รวม 4.33 0.41 มาก 
 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านได้ข้อสรุปดังนี้ ระบบเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดภาระในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาก และสามารถใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย    
   2.1.1 ควรเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องของผู้ใช้งานระบบที่กองอาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะมีความเร็ว และความสามารถในการประมวลผลค่อนข้างต่ าเนื่องจากเป็นเครื่องรุ่นเก่า ซึ่งมี
ผลต่อความเร็วในการท างานของระบบ  
  2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    
   2.2.1 ควรท าแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ใช้งานระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
ได้ง่ายขึ้น และช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องท าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
   2.2.2 ควรพัฒนาหน้าเว็บของกองงานฯ เพิ่มเติม และน าระบบที่พัฒนามารวมกับ
ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกองงานฯ เพื่อความสะดวกต่อการค้นหา และใช้งานได้ง่ายขึ้น  
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ชุดทดลองหลักการท างานตัวเก็บประจุ 
Capacitors Basic Principle Experimental Set 

 
นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล1 นายกรภัทร  เฉลิมวงค์2 และ นายสมพงษ์  แก้วหวัง3    

1,2,3 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร.086-624-4319 อีเมล์ : nut2222@hotmail.com 

2  โทร.086-525-7155  อีเมล์ : hatyai_34@hotmail.com 
3 โทร.089-914-6515 อีเมล์ : Spong2424@hotmail.com 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน  พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน คือนักศึกษาไม่ได้ท าการทดลอง  เนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง  การมี
อุปกรณ์แต่ไม่สามารถใช้งานได้หรือมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา ปัจจุบันการจัดท าชุดประลองเพ่ือใช้
ประกอบเป็นสื่อการสอนในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ
หลักการท างานจากการเห็นของจริงได้ลงมือปฏิบัติจริง   

คณะผู้จัดท าได้จัดท าชุดทดลองหลักการท างานของตัวเก็บประจุ โดยการสร้างชุดทดลอง  การ
เก็บประจุ  การคายประจุ  โดยใช้หลักการวงจรทวีแรงดัน  เพื่อเพิ่มขนาดแรงดันไฟตรงให้มีค่าสูง  1000 
– 3000 V โดยมีกระแสเอาต์พุตมีค่าต่ า จ่ายให้กับแผ่นเพลท  ประจุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นบนแผ่นเพลท  ทั้ง
ประจุบวกและประจุลบ  สามารถแกว่งลูกปิงปองที่ติดตั้งบนชุดทดลองนี้จะท าให้เห็นหลักการเกิดประจุ  
ซึ่งเป็นหลกัการท างานของตัวเก็บประจ ุ

ชุดทดลองหลักการท างานของตัวเก็บประจุ จะแสดงให้เห็นถึงค่าที่มีผลกับตัวเก็บประจุ โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.พื้นที่หน้าตัดของสารตัวน าที่เป็นแผ่นเพลท (A) พื้นที่หน้ามาก สามารถเก็บประจุ
ได้มาก ลูกปิงปองจะแกว่งเร็ว 2.ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลททั้งสอง (d) ระยะห่างใกล้กัน ค่าความจุจะ
มาก ลูกปิงปองจะแกว่งเร็ว 3.ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ɛ) ค่าที่ใช้แสดงความสามารถในการเกิดเส้นแรง
แม่เหล็ก ค่าที่มาก จะมีประสิทธิภาพมาก ค่าความจุจะมาก ลูกปิงปองจะแกว่งเร็ว   
ค าส าคัญ : ตัวเก็บประจุ วงจรทวีแรงดัน ชุดประลอง 

Abstract 

 Nowadays, found that the problems of teaching consist of a students were 
not tested because of the insufficiency of equipment for experimental and the devices 
were not available or shortage for students. Presently, the testing set was used as the 
instruction in the course of a practice, which is necessary for students to understand 
the principles. 

The researchers have conducted the testing set of capacitor by experimental of 
charge and discharge on voltage multiplier circuit theory for increasing the voltage at 
the higher 1000 - 3000 V, which output current is low and it supplied electricity to the 
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plate.  Electric charge is formed on the plate, both positive and negative charge can 
swing table tennis ball which was set on the testing set, it was showed that the 
principle of capacitor. 

The experiment of capacitor displayed the effect of capacitor.  It can be 
concluded that the increasing of the cross sectional area (A) of the conductor, it can 
highly collected capacitor.  The distance ( d)  between the two plates spaced close 
together, it shown high capacitor. High value of dielectric constant (ɛ)  demonstrated 
ability of the magnetic field, it made table tennis ball to swing faster. 
Keywords: Capacitor, Experimental Set, Voltage Multiplier Circuit 
 

บทน า 
1. ระบุสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 

ปัจจุบันการจัดท าชุดประลองเพื่อใช้ประกอบเป็นสื่อการสอน ในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ จึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการท างานจากการเห็นของจริง  ได้ลงมือปฏิบัติจริง ใน
รายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
วงจรไฟฟ้า นอกจากเข้าใจในเรื่องหลักการวงจรไฟฟ้าแล้ว ความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์ที่น ามาประกอบ
วงจรก็เป็นสิ่งจ าเป็น คณะผู้จัดท าสนใจในหลักการท างานของตัวเก็บประจุ การเก็บประจุ การคายประจุ 
โดยใช้หลักการวงจรทวีแรงดัน เพื่อเพิ่มขนาดแรงดันไฟกระแสตรงให้มีค่าสูง 1,000  – 3,000 โวลต์ โดย
มีกระแสเอาต์พุตมีค่าต่ า จ่ายให้กับแผ่นเพลต ประจุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นบนแผ่นเพลต ทั้งประจุบวกและ
ประจุลบ ชุดทดลองน้ีจะท าให้เห็นหลักการเกิดประจุ ซึ่งเป็นหลักการท างานของตัวเก็บประจุ 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุดทดลองหลักการตัวเก็บประจุ  

2.1 ตัวเก็บประจุ [1], [2], [5] 
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพในการเก็บประจุไฟฟ้าได้ คือ มีการสะสมประจุไว้ในตัว

มัน  และคายประจุให้กับอุปกรณ์อื่นได้ ดังนั้นตัวเก็บประจุจึงมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
ของแรงดันไฟฟ้าได้ นั่นคือ แรงดันที่ตกคร่อมของตัวเก็บประจุ จะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไม่ได้ เพราะ
ถ้าหากแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ จะเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใด ตัวเก็บประจุจะดึง
ประจุไฟเก็บไว้ในตัวมัน ท าให้แรงดันค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ในทางกลับกันถ้าแรงดันลดลง ตัวเก็บ
ประจุจะคายประจุในตัวมันออกมา ท าให้แรงดันค่อย ๆ ลดลง 

โครงสร้างตัวเก็บประจ ุ-  
ตัวเก็บประจุจะประกอบด้วยแผ่นโลหะวางขนานกันอยู่ใกล้กัน โดยมีฉนวนคั่นกลาง ฉนวนที่

คั่นกลางระหวา่งโลหะทั้ง ๒ เรยีกว่า ไดอิเล็กตริค 
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รูปที่ 1 โครงสร้างของตัวเก็บประจ ุ

 
รูปที ่2 หลักการท างานของตัวเก็บประจุ 

เมื่อน าเอาแผ่นตัวน าสองแผ่นมาวางใกล้กันแล้วต่อกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า ดังรูปที่ ๓ แผ่นตัวน า
ที่ต่อกับขั้วลบของแหล่งก าเนิดไฟฟ้า จะมีประจุลบ และแผ่นตัวน าที่ต่อกับขั้วบวก จะมีประจุบวกสะสม
อยู่จ านวนมาก  และเมื่อเราน าเอาแหล่งก าเนิดไฟฟ้าออกไป ประจุไฟฟ้าที่แผ่นตัวน าทั้ง ๒ จะยังคงอยู่ 
แผ่นตัวน าทั้ง ๒ แผ่นจึงท าหน้าที่เป็นตัวสะสมหรือเก็บประจุไฟฟ้าได้  เราจึงเรียกว่า ตัวเก็บประจุ 
)Capacitor, Condenser) 

ค่าความจุของตัวเก็บประจุ จะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของแผ่นเพลต ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลต 
และชนิดของวัสดุที่ใช้ท าแผ่นเพลต และไดอิเลคตริก นั่นคือ ถ้าพื้นที่ของเพลตใหญ่ก็จะมีความจุมาก 
และระยะห่างแผ่นเพลตทั้ง ๒ ถ้าใกล้กันความจุก็จะมากด้วย 

ค่าประจุไฟฟ้า (C) จะขึ้นอยู่กับพื่นที่ของแผ่นโลหะตัวน าหรือแผนเพลต (A)  ,ระยะห่างของ
แผ่นเพลต (d) และชนิดของไดอิเล็กตริก สามารถเขียนเป็นสูตรความสัมพันธ์ได้ดังนี้ คือ 

C    =    
εA

d
     ;    ε =   ε0εr     [1] 

          เมื่อ   ε  คือ สภาพยอมของไดอิเล็กตริก  

                 ε0 คือ ค่าสภาพยอมของไดอิเล็กตริกที่เป็นสุญญากาศมีค่าเท่ากับ  458.4x  21-21 
c2

N.m2 

                 εr คือ ค่าคงที่ของไดอิเล็กตริก 
2.2 วงจรทวีแรงดัน [๓],[๔] 
วงจรทวีแรงดัน (VOLTAGE MULITIPLIER) เป็นวงจรที่ประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุ (C) และ

ไดโอด (D) ต่อร่วมกัน ท าหน้าที่เพิ่มทวีแรงดันให้ออกเอาท์พุทได้สูงขึ้นกว่าแรงดันอินพุทที่ป้อนเข้ามา 

ฉนวน 
Di-Electric 

แผ่นเพลตบวก 
Positive Plate 

แผ่นเพลตลบ 
Negative Plate 
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อาจจะเป็น 2 เท่า, 3 เท่า, 4 เท่า เป็นต้น แรงดันที่ได้นี้จะมีค่าสูงเพิ่มขึ้นตามค่าการทวีแรงดัน แต่จะจ่าย
กระแสได้ต่ า ดังนั้นวงจรที่จะน าวงจรทวีแรงดันไปใช้งานได้ จะต้องเป็นวงจรที่กินกระแสต่ า และต้องการ
แรงดันสูง โดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดันที่ได้มากนัก  

   หลักการท างานของวงจรทวีแรงดัน จะใช้ตัวเก็บประจุ (C) ท าหน้าที่ประจุและคาย
ประจุในแต่ละครึ่งไซเกิลของแรงดันไฟสลับ และใช้ไดโอด (D) ท าหน้าที่เรียงกระแสป้อนผ่านแรงดันที่
เรียงกระแสแล้ว ไปจ่ายให้ตัวเก็บประจุ (C) ประจุแรงดัน ผลลัพธ์ของแรงดันไฟตรงที่เอาท์พุต คือ
ผลลัพธ์ของแรงดัน ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุ (C) ที่ต่อออกเอาท์พุต 

2.2.1 วงจรเพิ่มแรงดันสองเท่า (VOLTAGE DOUBLER)  
 วงจรเพิ่มแรงดันสองเท่าจะเป็นวงจรที่ใช้ไดโอด (D) และตัวเก็บประจุ (C) ในการท างานอย่างละ 2 
ตัว แรงดันไฟตรงที่ออกเอาท์พุต เกิดจากแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุทั้ง 2 ตัวรวมกันวงจรแสดงดังรูป
ที่ 3 

 
รูปที่ 3 วงจรเพิ่มแรงดันสองเท่า 

 การท างานของรูปที่ 3 วงจรเพิ่มแรงดันสองเท่า คือ เมื่อแรงดันไฟสลับซีกบวกป้อนให้ขั้ว  A 
ไดโอด D

1
จะน ากระแสจ่ายแรงดันไปประจุที่ C

1 
บนบวกล่างลบ มีค่า Vp และเมื่อแรงดันไฟสลับซีกลบ

ป้อนให้ขั้ว A ไดโอด D
2 
จะน ากระแสจ่ายแรงดันไปประจุที่ C

2 
บนบวกล่างลบมีค่า Vp แรงดันที่ประจุใน 

C
1
, C

2 
มีขั้วเสริมกัน และต่ออันดับกันแรงดันที่จ่ายไปตกคร่อมโหลด R

L 
จึงมีค่า 2Vp มีขั้วบวกล่างลบ 

 2.2.2 วงจรเพิ่มแรงดัน n เท่า  
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าสามารถเพิ่มแรงดันออกเอาท์พุตได้มากขึ้นตามต้องการ โดยต่อไดโอด 

และตัวเก็บประจุให้สอดคล้องกันในการท างาน ก็สามารถเพิ่มแรงดันออกเอาท์พุตได้ แต่โหลดที่จะน ามา
ต่อต้องกินกระแสน้อย ๆ เช่นน าไปใช้เป็นตัวเพิ่มแรงดันไฟสูงจ่ายให้หลอดภาพ หรือใช้เป็นตัวฟอก
อากาศให้บริสุทธิ์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 4 วงจรเพิ่มแรงดัน n เท่า 
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การท างานของรูปที่ 4 วงจรเพิ่มแรงดัน n เท่าคือ C
1 
ประจุแรงดัน Vp ตั้งแต่ C

2 
เป็นต้นไป

ประจุแรงดันตัวละ 2Vp จนถึง C
n 
ท าให้มีแรงดันจ่ายออกมาตกคร่อม R

L 
มีค่า nVp คือแรงดันจาก 

C
2
+C

4
+......C

n 
รวมกัน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อสร้างชุดประลองหลักการท างานตัวเก็บประจ ุ
     2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเกิดประจุไฟฟ้า 
     3.  เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจวงจรทวีแรงดัน 
     4.  เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจการเก็บประจุและคายประจ ุ
สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 

DC   
รูปที่ 5 กรอบแล้วความคิดโครงการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  6  แผนผังการด าเนินงาน 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 พืน้ที่แผ่นเพลตวงกลม 

พื้นที่แผ่นเพลต 
ชนิด 

ไดเล็กตริก 

ระยะห่าง )มม(.  ลูกปิงปอง 

10 20 30 ช้า 
ปาน
กลาง 

เร็ว 

 

อากาศ 

      
      

      

ตารางที่ 2 พื้นที่แผ่นเพลตสีเ่หลี่ยมผืนผ้า 

พื้นที่แผ่นเพลต 
ชนิด 

ไดเล็กตริก 

ระยะห่าง )มม(.  ลูกปิงปอง 

10 20 30 ช้า 
ปาน
กลาง 

เร็ว 

 

อากาศ 

      

      

      

ตารางที่ 3 พืน้ที่แผ่นเพลตสีเ่หลี่ยมจัตุรัส 

พื้นที่แผ่นเพลต ชนิดไดเล็กตรกิ 
ระยะห่าง )มม(.  ลูกปิงปอง 

10 20 30 ช้า 
ปาน
กลาง 

เร็ว 

 

อากาศ 

      

      

      

 
 

มีพื้นที่ (A) = 
22

7
 × 4 × 4 = 50.2 ตร .ซม.  

   มม8.  

10 

8 

มีพื้นที่ = 8 × 10 = 41 ตร.ซม.  

 8 

8 

มีพ้ืนที่ =  4 × 4 = 64 ตร.
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
ชุดทดลองหลักการท างานของตัวเก็บประจุ จะแสดงให้เห็นถึงค่าที่มีผลกับตัวเก็บประจุ โดย

สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.พื้นที่หน้าตัดของสารตัวน าที่เป็นแผ่นเพลท (A) พื้นที่หน้ามาก สามารถเก็บประจุ
ได้มาก ลูกปิงปองจะแกว่งเร็ว 2.ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลททั้งสอง (d) ระยะห่างใกล้กัน ค่าความจุจะ

มาก ลูกปิงปองจะแกว่งเร็ว 3.ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (ɛ) ค่าที่ใช้แสดงความสามารถในการเกิดเส้นแรง
แม่เหล็ก ค่าที่มาก จะมีประสิทธิภาพมาก ค่าความจุจะมาก ลูกปิงปองจะแกว่งเร็ว   

 
เอกสารอ้างอิง 
 [๑] ตัวเก็บประจ.ุ[ออนไลน์] ค้นคว้าวันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๕๙  
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word 
สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม จํานวน 25 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Microsoft 
Word แบบประเมินดานเนื้อหาแบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามี
ความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 82.35 และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = 0.10) 2) นักเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Microsoft Word มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Microsoft Word อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.51, S.D. = 0.13)  
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูแบบรวมมือ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to develop the computer assisted instruction 
entitled “Microsoft Word” for cooperative learning, 2) to compare the learning 
achievement of students who studied with the CAI developed by researcher, and 3) to 
study the satisfaction of students with the CAI developed by researcher. The sample 
group of this study was 25 students of Mathayomsuksa 1 of Thamakawitthayakom 
School in the second semester year 2016 by purposive sampling. The research tools 
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used in this study were the CAI entitled “Microsoft Word”, the assessment form of the 
content, the assessment form of the techniques and methodology, the learning 
achievement test and the assessment form of student satisfaction. The data were 
statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation and t–test. 
 The research results found that firstly, the opinion of the content experts on the CAI 
was at 82.35 % and the opinion of the technique and methodology experts on the CAI 
was at the high level ( x = 4.48, S.D. = 0.10). Secondly, the students who studied with 
the CAI entitled “Microsoft Word” had post-test scores higher than pre-test scores at 
0.05 significance level. Thirdly, the students satisfied with the CAI entitled “Microsoft 
Word” at the highest level ( x = 4.51, S.D. = 0.13). 
Keyword: Computer Assisted Instruction, Cooperative Learning 
 
1. บทนํา 
 จากการออกสังเกตการสอนในรายวิชาการสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 และ 
2 ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2557 พบวา นักเรียนจํานวนมากประสบปญหาในการฝกปฏิบัติ
ดวยคอมพิวเตอรเนื่องจากนักเรียนขาดทักษะการใชงานคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติไมทัน และไมเขาใจคําสั่ง
ท่ีเปนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนตองใชเวลาในการอธิบายเพ่ิมเติมเปนรายบุคคล สงผลใหไมสามารถจัดการ
เรียนการสอนใหสําเร็จไดตามเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  
 การเรียนแบบรวมมือ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ ใหชวยเหลือกัน
ในการทํางาน แกปญหารวมกันภายในกลุม โดยนําความรูท่ีมีอยูเดิมมาผสมผสานกับความรูใหม เพ่ือ
บรรลุเปาหมายรวมกัน สามารถท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดทุกวิชาและทุกระดับชั้น 
(สุมาลี, 2551) การเรียนแบบรวมมือถูกนําไปใชในงานวิจัยเปนจํานวนมาก และประสบความสําเร็จเปน
อยางดี ผูเรียนรวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกันในดานการเรียนท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากกันและกัน สงผลใหการเรียนของผูเรียนมีความกาวหนาดียิ่งข้ึน (ประภัสสร, 2556) ดังเชน
งานวิจัยของ ศารทูล (2554) สารสิน (2554) และงานวิจัยของ สุกัญญา (2556) ท่ีพบวา การเรียนแบบ
รวมมือทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
ประภัสสร (2556) ท่ีพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองท่ีใชวิธีการสอนแบบรวมมือมี
คาสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมท่ีมีการสอนแบบปกติ 
  จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Microsoft Word สําหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใชเปน
แหลงขอมูลสําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยลดภาระของครูผูสอนในการ
อธิบายรายบุคคลโดยอาศัยความรวมมือและการชวยเหลือกันของนักเรียนในกลุม นักเรียนสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมไดตามความตองการจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน  
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word สําหรับจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ  
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft 
Word โดยรวมมีคาไมต่ํากวารอยละ 80  
 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Microsoft Word อยูในระดับมาก 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง Microsoft Word มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 3.4 ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word อยูใน
ระดับมาก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 การสรางและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word เปนการพัฒนา
บทเรียนตาม ADDIE Model มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1.1 ข้ันการวิเคราะห (Analysis) เปนข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหารายวิชา จากคําอธิบายรายวิชา 
และวัตถุประสงครายวิชา  
  4.1.2 ข้ันการออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดออกแบบแผนการสอน ประกอบดวย วัตถุประสงค 
เนื้อหา ข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือ ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ และไดออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร โดยแบงการนําเสนอเนื้อหาออกเปนจอภาพแตละหนาจอ ออกแบบการเชื่อมโยง
แตละหนาจอ และออกแบบปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานกับบทเรียนคอมพิวเตอร 
  4.1.3 ข้ันการพัฒนา (Development) เปนข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรตามท่ีได
ออกแบบไวดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9  
  4.1.4 ข้ันการทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยไดทดสอบและทดลองใชระหวางการพัฒนา 
และไดนําเสนอใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยทดลองใชเพ่ือทดสอบการทํางาน และไดปรับปรุง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
  4.1.5 ข้ันการประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันตอนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ (มนตชัย, 2545) โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน 
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 4.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี ท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 50 คน และกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 จํานวน 25 คน 
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง Microsoft Word บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน  

4.4 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 4.4.1 ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และแกไขตาม
ขอเสนอแนะกอนนําไปใชในงานวิจัย  

 4.4.2 ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
นําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และไดปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 คนประเมินแผนการจัดการเรียนรู และประเมินแบบทดสอบเพ่ือหา
ความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กอนนําไปใชในงานวิจัย  

 4.4.3 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา
โครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และไดปรับปรุงแกไขกอนกอนนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ
จํานวน 3 คน ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 4.5 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาทดลองกับ
กลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design มีข้ันตอนดังนี้  
  4.5.1 ผูสอนชี้แจงข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือ และสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  4.5.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือทดสอบความรูกอนเรียนของนักเรียน 
  4.5.3 นักเรียนจัดกลุมการเรียนรูแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (ทิศนา, 2553) ตามความ
สมัครใจ กลุมละ 3 คน เพ่ือศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
  4.5.4 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรูของนักเรียนหลังจากไดศึกษาดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word 
  4.5.5 นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Microsoft Word 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word  
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย รายการทํางาน การแนะนําบทเรียน 
จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาบทเรียน การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ตัวอยางดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word 
  5.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Microsoft Word โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเปนรอย
ละ 82.35 
  5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง Microsoft Word โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน พบวา มีความเหมาะสม
โดยรวม อยูในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = 0.10) 
 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง Microsoft Word ปรากฏผล ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน x  S.D. t Sig 
กอนเรียน 25 13.00 1.38 18.03 .000** 
หลังเรียน 25 21.83 2.19   

      หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 21.83 มีคาสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงมีคาเทากับ 13.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 5.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft 
Word พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.51, S.D. = 0.13)  
 
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผล 
  6.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft 
Word วามีความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 82.35 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1  
  6.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Microsoft Word วามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.2  
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  6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
Microsoft Word มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 3.3 
  6.1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word 
อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.4 
 สรุปผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท้ัง 4 ขอ เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่อง 
Microsoft Word ไดผานการประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ (มนตชัย, 2545) ทําใหไดบทเรียนท่ีมีคุณภาพ สงผลใหไดรับความพึงพอใจใน
ระดับดีมากจากนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 6.2 ขอเสนอแนะ 
  6.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word 
รวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน การเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง  
  6.2.2 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Microsoft Word ให
สามารถใชงานไดบนอินเทอรเน็ต  
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บทคัดย่อ 

 
  ปัจจุบันการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพืชสมุนไพรไทยเป็นเรื่องที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
รวมทั้งนักศึกษา และประชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และจากผลการส ารวจการใช้ยาแผนไทยใน
การรักษาโรค พบว่า ประชาชน ร้อยละ 41.6 ตอบว่าไม่รู้จักและไม่เคยใช้ ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 
36.5 ส่วนประชาชนที่รู้จักและเคยใช้ มีสัดส่วนต่ าสุด ร้อยละ 21.9 ซึ่งปัจจุบันการแพทย์แผนทางเลือก 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการรักษา แต่ช่ือสมุนไพรไทยมีการเรียกชื่อตามภูมิภาคของประเทศไทย จึงได้มี
การน าออนโทโลยีมาเชื่อมโยงค าที่เป็นเชิงความหมายเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายได้ 
ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบแนะน าสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ออนโทโลยี ซึ่งให้ผู้ใช้งานสามารถ
ค้นคืนข้อมูลสมุนไพรไทยส าหรับรักษาอาการป่วยและเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อวัดค่าความแม่นย าของระบบฯ และมีการพัฒนาระบบ 4 ขั้นตอนคือ 1) ก าหนดขอบเขตข้อมูล โดย
รวบรวมข้อมูลสมุนไพร 200 ชนิดจากหนังสือ สมุนไพรไทย 2) สร้างออนโทโลยี โดยใช้โปรแกรม 
HOZO 3)  พัฒนาระบบ โดยใช้ภาษา PHP และ 4) ประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยการส่งค าค้นของชื่อ
เรียกสมุนไพร และจะสามารถเชื่อมโยงให้พบชื่อเรียกตามภูมิภาคได้ เช่นเดือย จะพบข้อมูล มะเดย เป็น
ต้น โดยวัดค่าความแม่นย าเท่ากับ 80.4%  มีความถูกต้องตามโครงสร้างออนโทโลยีและสัมพันธ์กับ
ฐานข้อมูล  
ค ำส ำคัญ :  ออนโทโลยี  สมุนไพร ระบบแนะน า 
 

Abstract 

 Currently, the collection and dissemination of information herbs Thailand's 
government agencies and the private sector.  Including students Prachn and general 
interest as well. The results of the survey and the use of drugs to treat Thailand found 
that 41.6 percent of people do not know and never used. Known but never used 36.5 
percent of residents are known and used. A minimum ratio of 21.9 percent, which is 
the medicine of choice. Is another way of treatment. But Herb Thailand have called on 
the country's regions.  It has adopted ontologies technology to associate a semantic 
search semantic information so they can have.  Researchers have developed 
Recommended System Thai Herbs to Treat Disease based on Ontology.  This allows 
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users to retrieve data for Thailand herbal cure and preserve herbs Thailand. The 
objective is to measure the accuracy of the system.  And the development of four 
phases: 1) data limits. The collection of 200 medicinal herbs from Thailand, 2) create 
ontologies mash.  Using HOZO 3)  development using PHP and 4)  assessment system 
developed by sending the name of the herb. And can be linked to its known regionally 
as a spur to find Madeira with such precision measurement equal to 80.4%  accurate, 
structured ontologies and relational database technology 
Keywords : Ontology, Herb, Recommended System 
 
บทน ำ 

ระบบแนะน ำสมุนไพรไทยเพื่อกำรรักษำโรค โดยใช้ออนโทโลยี 
 ปัจจุบันการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพืชสมุนไพรไทยเป็นเรื่องที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
รวมทั้งนักศึกษา และประชนทั่วไปให้ความส าคัญ และความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก หน่วยงานต่างๆ
นั้นต่างร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์และเห็นประโยชน์ของสมุนไพรไทยที่สามารถน ามาแปรรูปเพื่อ
ใช้ประโยชน์ได้หลายทาง อาทิ ยา อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์บ ารุงร่างกาย เครื่องส าอาง หรือใช้ในงาน
ด้านการเกษตรเช่น ปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ ยาฆ่าแมลง แต่ข้อมูลความรู้ด้านพืชสมุนไพรไทยเหล่านั้นมีการ
บันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่นงานวิจัยทางวิชาการ เอกสารทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะการจัดรูปแบบของการน าเสนอความรู้ที่
แตกต่างกันและมีเป็นจ านวนมาก ท าให้ยากต่อการน าไปใช้ และจากผลการส ารวจการใช้ยาแผนไทยใน
การรักษาโรค พบว่า ประชาชน ร้อยละ 41.6 ตอบว่าไม่รู้จักและไม่เคยใช้ ที่รู้จักแต่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 
36.5 ส่วนประชาชนที่รู้จักและเคยใช้ มีสัดส่วนต่ าสุด ร้อยละ 21.9 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง 
พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลรู้จักแต่ ไม่เคยใช้ยาแผนไทย/สมุนไพร มีสัดส่วนสูงกว่านอกเขตเทศบาล 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2560) ซึ่งปัจจุบันการแพทย์แผนทางเลือก เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการรักษา 
แต่ชื่อสมุนไพรไทยมีการเรียกชื่อตามภูมิภาคของประเทศไทย จึงได้มีการน าออนโทโลยีมาเชื่อมโยงค าที่
เป็น เชิงความหมายเพ่ือให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น 

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลสมุนไพร และสร้างฐานความรู้ โดยอาศัย
คุณสมบัติของออนโทโลยี ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดคลาส (Class) ของข้อมูล โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ (Property) และอินสแตนท์ (Instance) ของข้อมูล จึงท าให้สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละคลาส รวมถึงคลาสในแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและ
สร้างเป็นองค์ความรู้พืชสมุนไพรไทยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบุโรคที่จะ
ใช้ในการค้นหาสมุนไพรส าหรับการรักษาเพื่อช่วยบรรเทาอาการของโรคในเบื้องต้น  
 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบแนะน าสมุนไพรไทยโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อการรักษาโรคโดยผู้ใช้งาน
สามารถค้นคืนข้อมูลสมุนไพรไทยส าหรับรักษาอาการป่วยและเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรไทยอีกทางหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. พัฒนาระบบแนะน าสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค โดยใช้ออนโทโลย ี
2. เพื่อวัดค่าความแม่นย าของระบบแนะน าสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค โดยใช้ออนโทโลย ี

 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 ระบบแนะน าสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ออนโทโลยีเป็นการประยุกต์ใช้งานเพื่อให้สามารถ
ค้นคืนข้อมูลสมุนไพรได้ ซึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ใช้ฐานข้อมูล Mysql ร่วมกับโครงสร้างออนโทโลยีซึ่งใช้
ภาษา OWL และ ภาษา php ในการสร้างหน้าจออินเตอร์เฟส แบ่งการท างานเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1) 
ก าหนดขอบเขตข้อมูล 2) สร้างออนโทโลยี 3) สร้างอินเตอร์เฟส 4) ประเมินผล 
 3.1 ก าหนดขอบเขตข้อมูล 
 ข้อมูลสมุนไพรที่น ามาใช้ประกอบไปด้วย สมุนไพรไทยจ านวน 200 ชนิดโดยน าข้อมูลมาจาก
หนังสือสมุนไพรไทยเล่มที่ 6-7 น ามาใช้สร้างฐานความรู้สมุนไพรไทย (ก่องกานดา,2540) 
 3.2 สร้างออนโทโลยี 
 สร้างจากข้อมูลสมุนไพรไทยที่ ได้จากฐานความรู้  ประกอบด้วยคลาส คลาสย่อย และ
ความสัมพันธ์ โดยมีคุณสมบัติ 2 คือ Object Property เพื่อก าหนดการอธิบายข้อมูลซึ่งต้องการอธิบาย
คุณสมบัติของคลาส และคุณสมบัติแบบ Datatype Property เพื่อก าหนดการอธิบายคุณสมบัติของ
คลาสที่เป็นค่าคงที่ ซึ่งเป็นรีซอร์ส (Resource) หรือก าหนดการเชื่อมโยงความสัมพันธ ์
 การสร้างออนโทโลยีสมุนไพรไทย ประกอบด้วยคลาสดังนี้ ชื่อสมุนไพร (Herb) ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ์(Style ) คุณสมบัต ิ(Properties) ส่วนของสมุนไพร (Type) ชื่อท้องถิ่น (Namelocal) ชื่อ
ภูมิภาค (Regionthai) ดังภาพที ่1 

คลาส ชื่อภูมิภาค (Regionthai)  ประกอบด้วยซับคลาส (Subclass) ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก ดังภาพที่ 2 

 

  
 

         ภำพที่ 1 ออนโทโลยีสมุนไพรไทย     ภำพที่ 2 คลาสชื่อภูมิภาค (Regionthai) 
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ภำพที่ 3 ตัวอย่างการก าหนดคลาส 

3.3 พัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบแนะน าสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค ต้องมีโครงออนโทโลยี โดยสร้างจาก
โปรแกรม HOZO (NECTECH - 2559) น าโครงออนโทโลยีมาเชื่อมต่อเข้ากับ ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย 
ประกอบด้วยตาราง 7 ตาราง 1) ตารางสมุนไพร (Herb) 2) ตารางลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ (Style) 
3) ตารางคุณสมบัติ (Properties) 4) ตารางชื่อท้องถิ่น (nlocal) 5) ตารางชื่อภูมิภาค (Region) 6) 
ตารางช่ือท้องถิ่นในภูมิภาค (nregion) และสร้างหนา้แสดงผลโดยใช้ภาษา PHP 

 
ภำพที่ 4 ฐานข้อมูล ระบบแนะน าสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค 

<owl:Class rdf:ID="Any"> 
    <rdfs:label>Any</rdfs:label> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="HERB"> 
    <rdfs:label>HERB</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Any" /> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="style"> 
    <rdfs:label>style</rdfs:label> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="properties"> 
    <rdfs:label>properties</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Any" /> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:ID="type"> 
    <rdfs:label>type</rdfs:label> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Any" /> 
</owl:Class> 
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 ภำพที่ 7 หน้าค้นหาสมุนไพรโดยใช้ภูมิภาค     ภำพที่ 8 หน้าแสดงข้อมูลสมุนไพรไทย 
 ผู้ใช้เลือกภูมิภาคที่ต้องการค้นหาสมุนไพร จะมีข้อมูลรายชื่อสมุนไพรในแต่ละภาค เมื่อเลือกชื่อ
สมุนไพรแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสมุนไพร ชื่อท้องถิ่นของสมุนไพรในแต่ละภูมิภาค 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณทางยา โดยชื่อท้องถิ่นของสมุนไพร มีรายละเอียดภูมิภาคของ
ชื่อท้องถิ่นนั้น 
 3.4 ประเมินผล 
 การประเมินผลการทดสอบใช้วิธีวัดค่าความแม่นย า (Precision : P) เป็นอัตราส่วนของการ
ค้นพบข้อมูลที่ถูกต้องจากจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ท าการค้นคืนมาได้ (วาทินี ,2554) 

𝑃 =
|𝑅𝑎|

|𝐴|
 

โดยที่ |𝑅𝑎| คือจ านวนข้อมูลที่ถูกต้องที่ค้นคืนออกมาได ้
|𝐴| คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ค้นคืนออกมาได ้

 ท าการค้นคืนสมุนไพรโดยน าผลสรุปของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบ โดย
หาค่าความแม่นย า ท าการเลือกชื่อท้องถิ่นของสมุนไพรจากภูมิภาคของประเทศไทย 100 ค า การค้นคืน
จากระบบท าได้โดยการค้นคืนจากชื่อท้องภูมิภาคของประเทศไทย จากนั้นระบบจะแนะน าชื่อสมุนไพร
และรายละเอียดต่างๆ เช่น ค้นหาภาคเหนือ ระบบจะแนะน า เดือย และมะเดยเป็นต้น 
ตำรำงที่ 1 ผลการค้นคืนจากระบบ 

รำยกำรค ำค้น จ ำนวนสมุนไพรระบบ
แนะน ำออกมำได้ 

สรุปกำรประเมิน
ควำมถูกต้องจำก

ผู้เชีย่วชำญ 

P (%) 

สมุนไพรทางภาคเหนือ 44 36 81 
สมุนไพรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 12 80 
สมุนไพรทางภาคตะวันออก 12 10 83.3 
สมุนไพรทางภาคตะวันตก 7 5 71.4 
สมุนไพรทางภาคใต้ 22 19 86.3 

เฉลี่ย 80.4 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
1. สรุปผลการวิจยั 

 ระบบแนะน าสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคด้วยออนโทโลยี ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาสมุนไพร
ด้วยชื่อเรียกของสมุนไพรในแต่ละภูมิภาค วัดค่าความแม่นย า = 80.4%  มีความถูกต้องตามโครงสร้าง
ออนโทโลยีและสัมพันธ์กับฐานข้อมูล 

2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 การสร้างระบบแนะน าด้วยออนโทโลยีควรเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลโรค เพื่อความถูกต้อง
ของข้อมูลมากขึ้น  

2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในอนาคตระบบสามารถต่อยอดให้ เป็นระบบแนะน าสมุนไพรโดยระบุอาการที่ป่วย เพื่อให้ระบบ
แนะน าสมุนไพรที่รักษาได ้

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
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การปรบัพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรยีนและการสง่งาน นิสิตการตลาดชั้นปีที่ 4 
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

Improve behavior and handing over report in class of the 4th year 
students of the Logistics and Supply chain management subject  

สุภาวินี สารธิยากุล1 ปัญญา อุปถัมภ์2  
1 อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต E-mail: Pk_rbac@hotmail.com 

2 อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียน และการส่งงานของนิสิต รายวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการปรับพฤติกรรมการ
เรียน และการส่งงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตหลักสูตรการตลาด ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 23 คน เครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือแผนการเรียนการสอน รายวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการ
เรียน (post-test)  

ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่า มีพฤติกรรม
การเข้าชั้นเรียนสาย ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น line, facebook ผ่านมือถือ 
และ I-pad โดยไม่ยอมจดบันทึก เนื้อหาที่ผู้สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) 
พบว่า คะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง (5 - 6 คะแนน) ร้อยละ 40.63 และ 15.62 ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อน การเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน อยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจาก การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียน และการส่งงานแล้ว 
ได้ท าการทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี  (7-8 คะแนน)ร้อย
ละ 21.35 และ 35ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนน
ทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่า หลังจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผล ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ :  การปรับพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 

 This research purpose to adjust learning behavior And the delivery of students 
to the course of Logistics and Supply chain management. Can measure achievement 
after adjusting the study and delivery behavior, the population and sample were 4th 
year marketing students enrolled in the course of Logistics and Supply Chain 
Management In the 1/2016 session 32 samplings .For this research were developed for 
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research information by a Course syllabus of Logistics and Supply Chain Management, 
Pre-test and post-test with two kind of the answers, true or fault with 10 questions.  

 The results are as follows. The researcher observed the behavior of the 
students. During week 1-4, it was found that the behavior of class attendance was 
often absent. Talking and playing line, facebook on mobile and I-pad without taking 
notes. Content that the instructor lectures. From the pre-test, the majority at the 
moderate level (5 - 6 points), 40.62% and 15.63%, respectively study of 4th year 
students on subjects Logistics and Supply Chain Management at a moderate level after 
adjusting to classroom behavior. The submission Post-test tests found that the majority 
of scores were at a good level (7 - 8 points), 31.25 percent and 25 percent. When 
comparing pre-test and post-test scores, after adjusting the behavior in the classroom, 
the result is better. The statistically significant at the 0.05 level 
Keywords : Behavioral modification, Achievement for learning 

บทน า 
วิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นรายวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในหลักสูตรของภาคการตลาด

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนได้น าเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft office : power point 
ในการบรรยาย ปรากฏว่านิสิตไม่สนใจที่จะฟังการบรรยาย และไม่จดบันทึกการเรียนการสอน และไม่
สนใจที่จะอ่านหนังสือเพิ่มเติม เนื่องจากมี power point ส าหรับอ่านสรุปก่อนสอบ นอกจากนี้ยังมี
พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการส่งรายงาน การบ้านและงานที่ได้มอบหมายอีกด้วย ส่งผลให้ผล
การเรียนของนิสิตต่ าลงเรื่อยๆ  

ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540) อธิบายว่า การปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกต์หลักการ
พฤติกรรมหรือหลักการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมโดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็น
ได้หรือวัดได้เป็นส าคัญ และมีความเชื่อพื้นฐานว่าพฤติกรรมปกติและไม่ปกติพัฒนามาจากหลักการ
เรียนรู้ วิธีการปรับพฤติกรรม สามารถกระท าได้หลากหลายวิธี ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับพฤติกรรม โดยทั่วไปนิยมใช้ 5 วิธี ดังนี ้

1. แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) เป็นวิธีการที่เสริมแรงเพื่อให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมที่ต้องการออกมาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การชมเชยเมื่อตอบค าถามได้ถูกต้อง เป็นต้น 

2. แรงเสริมเชิงลบ (Negative Reinforcement) เป็นวิธีการที่ เสริมแรงในทางลบ เพื่อให้
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมา โดยการหลีกเลี่ยงการกระท าอีกสิ่งหนึ่ง เช่น ก าหนดแบบฝึกหัด 
2 ส่วน ให้ผู้เรียนเลือกท าเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าผู้เรียนคนใดเลือกท าทั้ง 2 ส่วน จะมีคะแนน
พิเศษให้ เป็นต้น 

3. การหยุดยั้ง (Extinction) เป็นวิธีการที่ผู้สอนงดการให้รางวัล ค าชมเชยต่อพฤติกรรมในชั้น
เรียนที่ไม่พึงประสงค์ และใช้วิธีเสริมแรงเชิงบวกควบคู่ไปด้วย แต่วิธีการนี้เหมาะส าหรับพฤติกรรมที่ไม่
รุนแรง เช่น การคุยในชั้นเรียน ผู้สอนจะท าการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่เมื่อผู้เรียนที่คุยในชั้น
เรียนสามารถตอบค าถามถูกต้อง ก็ให้ค าชมเชยหรือรางวัล เป็นต้น 
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4. การท าสัญญากับผู้เรียน (Behavioral contract) เป็นวิธีการผู้สอนท าสัญญากับผู้เรียน เช่น 
หากผู้เรียนจดบันทึกการบรรยายในสมุดและส่งท้ายชั่วโมงครบทุกสัปดาห์ จะได้รับคะแนนจิตพิสัย 5 
คะแนน เป็นต้น  

5. การลงโทษ (Punishment) เป็นวิธีการที่ผู้สอนพยายามขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้น
เรียนออกไป โดยการต าหนิ หักคะแนน หรือการลงโทษทางกาย เช่น เมื่อผู้เรียนขาดเรียนจะต้องเขียน
สรุปบทเรียนของสัปดาห์น้ันๆด้วยลายมือลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น เป็นต้น 

ในด้านลักษณะของการปรับพฤติกรรม พบว่า สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2541) อ้างถึงในวรรณี 
เจตจ านงนุช )2553 : 0nline) ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของการปรับพฤติกรรมไว้ดังนี ้

1. มุ่งที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนั้นต้องสังเกตเห็นได้ และวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมือ
ที่เป็นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการตอบสนองนั้นเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม 

2. ไม่ใช้ค าที่เป็นการตีตรา นอกจากจะมีความหมายกว้าง ไม่มีความชัดเจน ยากต่อการสังเกต
ให้ตรงกัน และยากต่อการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ การตีตราอาจท าให้เด็ก
หรือผู้ปกครองเกิดความอับอายแล้วจะส่งผลให้เด็กเลือกแสดงพฤติกรรมตามที่ถูกตีตราได้ 

3. พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ปกติหรืออปกติ ก็ตาม ย่อมเกิดจากการเรียนรู้ในอดีต
ทั้งสิ้น ดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการเรียนรู้ 

4. การปรับพฤติกรรมจะเน้นสภาพ และเวลาในปัจจุบันเท่านั้น เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งเร้าและผล
กรรมใดที่ท าให้พฤติกรรมนั้นเกิดบ่อยหรือลดลงในสภาพปัจจุบัน ก็สามารถปรับสิ่งเร้าและผลกรรมให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อท าให้พฤติกรรมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 

5. การปรับพฤติกรรมนั้นจะเน้นวิธีการทางบวกมากกว่าวิธีการลงโทษ เนื่องจากเป้าหมายของ
การปรับพฤติกรรมเน้นการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการทางบวก เพราะเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่าวิธีการลงโทษ 

6. วิธีการปรับพฤติกรรมนั้น สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของปัญหาแต่ละ
บุคคล เพราะคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการด าเนินการปรับพฤติกรรมจึงต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย 

7. วิธีการปรับพฤติกรรมเป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า มีประสิทธิภาพและได้ผลโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

นอกจากนี้ ยังพบว่า ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ )3552 ( ศึกษาวิจัยชั้นเรียนพฤติกรรมการไม่ตรง
ต่อเวลาและการไม่รับผิดชอบเข้าชั้นเรียนวิชาอนุกรมวิธานแมลง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากีฎ
วิทยา ประจ าภาคการศึกษา 3/3552 พบว่าหากมีการกระตุ้นหรือมีกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้ตื่นตัวอยู่
เสมอโดยไม่ทิ้งช่วงระยะเวลามากนักก็จะท าให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น และสุรกิจ ค าวงศ์ปืน 
(3553) ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องพฤติกรรมการเรียนของนิสิต คณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 2/25 51 พบว่านิสิตมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ขาดการส่งงานหรือส่งงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ไม่ใส่
ใจในการท าแบบฝึกหัด โดยในภาพรวมพฤติกรรมต่างๆเกิดจากการไม่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ และท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับการปรับพฤติกรรมผู้เรียนของ อารยา 
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อินจันทร์ (2548) ได้ท าการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบของนิสิตช้ัน 
ปวส .2 แผนวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิด้วยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ พบว่า ภายหลังการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการปรับพฤติกรรม
แบบยอมรับพฤติกรรมของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตามก าหนดลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 12.97 ในบางกรณี บางรายการที่ไม่พัฒนาขึ้นพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เรียนมีภาระงานทาง
ครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบมากท าให้ไม่สามารถจัดการภาระงานที่ผู้สอบมอบหมายได้ทันตามก าหนด
จ านวน 1 ราย ผู้สอนจึงใช้การยอมรับพฤติกรรมนั้นๆและให้ผู้เรียนเสนอเงื่อนไขร่วมกับครูผู้สอนโดยตก
ลงกันว่าให้ผู้เรียนส่งงานช้ากว่าก าหนดได้ 1 วันเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะท าการปรับ
พฤติกรรมในชั้นเรียน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากที่ได้ท าการปรับพฤติกรรมการเรียนใน
ชั้นเรียน  

 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนิสิตรายวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

3. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ภายหลังการปรับพฤติกรรม การเรียนและการส่ ง
การงาน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนิสิตภาควิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 
วิชาการจัดการโลจิสติกส์อละโซ่อุปทานของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดนด าเนินการตามล าดับขั้น
ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาควิชาการตลาด ที่ท าการลงทะเบียนเรียน รายวิชาการ
จัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 3559 จ านวน 23 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการ การเรียนการสอน รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตาม
โครงสร้างหลักสูตร ที่ก าหนดไว้ 

2. แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) เป็นแบบทดสอบที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดยมี ชนิด 
2 ค าตอบ คือ ถูกและผิด จ านวน 10 ข้อ 

2. แบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) เป็นแบบทดสอบที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเองโดยมี ชนิด 
3  ค าตอบ คอืถูกลผดิ จ านวน 10 ข้อ  

4. ใบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน ของนิสิต ที่ลงทะเบียนรายวิชา การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 3559 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ผลคะแนน การท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และผลคะแนน การท า

แบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แล้วน าผลคะแนน มาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
2. สังเกตพฤติกรรมของนิสิตระหว่างบรรยาย ในชั้นเรียน 
3. บันทึกการส่งงานของนิสิตที่เข้าเรียน ในชั้นเรียน 

สรุปผลการวิจัย 
จากการสังเกต พฤติกรรม ในชั้นเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการตลาด ในช่วงสัปดาห์ที่  

1-4 พบปัญหา ได้แก่ ไม่เข้าฟัง การบรรยายในชั้นเรียน และไม่ใส่ใจเรียน เล่นเกมส์ เล่น Line, เล่น
facebook ผ่านมือถือ และ I-pad ถ่ายรูปเล่น ในชั้นเรียน พูดคุยในชั้นเรียน ขณะมีการบรรยาย หลับ 
มาเรียนสาย หรือขาดเรียน  

ผู้วิจัย ได้เริ่มท าการปรับพฤติกรรม ในชั้นเรียน ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไป โดยใช้วิธีการ
ปรับพฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรงเชิงบวก (Positive Reinforcement) หลังจากการบรรยาย
เสร็จสิ้นลง ซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง ส าหรับ 1 ชั่วโมง จะเปิดโอกาสให้นิสิต ได้ถาม-ตอบ
ประเด็นข้อสงสัย ซึ่งกรณีที่นิสิตคนใดสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง ตามเนื้อหา จะบวกคะแนนเพิ่มให้ 1 
คะแนน/ค าถาม และการท าสัญญากับผู้เรียน (Behavioral contract) โดยก าหนดให้นิสิตจดบันทึกสรุป 
การบรรยายในสมุด และส่งท้ายชั่วโมงทุกสัปดาห์ รวมถึงการสั่งการบ้าน โดยให้ท าใส่ในสมุด เขียนด้วย
ลายมือ ส่งก่อนเข้าเรียน ในสัปดาห์ถัดไป พบว่านิสิตมีความตั้งใจ และใส่ใจการเรียนมากขึ้น พูดคุย และ
เล่นในชั้นเรียนน้อยลง เข้าชั้นเรียนเร็วขึ้น แต่ยังคงมีนิสิตจ านวน  4 คน ที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การเข้า
ชั้นเรียนสาย ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรม และการพูดคุยเป็นการส่วนตัว ผลปรากฏว่านิสิตดังกล่าวพัก
อาศัยอยู่กับญาติที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ส่วนบิดาและมารดา อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นิสิตดังกล่าวจ าเป็นต้องช่วยงานของญาติ ประกอบกับเดินทางไกล จึงท าให้มาสายนอกจากนี้พฤติกรรม
ส่วนตัวจากการสังเกตพบว่า นิสิตคนดังกล่าวเป็นคนอารมณ์ดี คิดอะไรง่ายๆ ท าง่ายๆ ไม่ค่อยสนใจ
ระเบียบวินัย จึงไม่สนใจเกี่ยวกับการเข้าเรียน หรือเห็นความส าคัญของการเข้าชั้นเรียนอ่านหนังสือเอง 
ซึ่งในการท าแบบทดสอบก็สามารถท าคะแนนได้ดีกว่าคนที่เข้าชั้นเรียน แต่ผลการเรียน ปลายภาคอยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจาก ขาดการส่งงานหลายชิ้น ส่วนอีก 2 คน พบว่าพักอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี เดินทางไกล มี
ภาระและปัญหาส่วนตัวทางบ้าน ไม่สบายบ่อย ท าให้ขาดแรงจูงใจในการมาเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. วิธีการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน จ าเป็นต้องน าเนื้อหาที่ใช้ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจของผู้เรียนเข้ามาใช้ด้วย เช่น การจัดท าหน้าเพจกรุ๊ปใน facebook เพื่อใช้ส าหรับการ
น าเสนอบทความส่งงาน และข่าวสารด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งการตั้งประเด็น
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
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2. ในการติดตามพฤติกรรมของนิสิตจ าเป็นต้องประสานงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่าย
ติดตามผลการเรียนของนิสิต ซึ่งจะได้รับข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และตรวจสอบได้  

3. ควรให้นิสิตค้นคว้า กรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรหรือบริษัทที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว
ในการท ากิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นต้น 
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ระบบแนะน ำกำรซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ภำยใน  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือโดยกำรใช้ออนโทโลย ี

Recommender System for Computer Repair in King Mongkut’s University 
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บทคัดย่อ  

 
  จากปัญหาด้านการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือมีจ านวนค่อนข้างมาก แตเ่จ้าหน้าที่ในการให้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้เกิดการล่าช้าในการ
แก้ไข และปัญหาแต่ละปัญหามีการใช้ค าที่สอบถามเข้ามาไม่เหมือนกัน เช่น อินเทอร์เน็ต , Internet ซึ่ง
เป็นค า ๆ เดียวกัน การสร้างระบบช่วยเหลือผู้ใช้งานในการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง จึงต้องน า
ออนโทโลยี มาช่วยในการเชื่อมโยงค าที่มีความหมายเดียวกันและสร้างเป็นระบบแนะน าการซ่อมบ ารุง
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นค าที่มีความหมายเหมือนกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดค่าความแม่นย าของ ระบบ
แนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และมีขั้นตอนคือ 1) ก าหนดขอบเขตข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลปัญหา
คอมพิวเตอร์ที่พบเจอเป็นประจ าซ้ าๆ จ านวน 105 ปัญหาจากแฟ้มรวบรวมงานของพนักงานซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 4) สร้างออนโทโลยีโดยใช้โปรแกรม HOZO 3) พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และ 2) 
ประเมินผล ซึ่งผลการประเมินจากการค้นคืนค าจ านวน 45 ค า ให้ค่าความแม่นย าเท่ากับ 80 % และ
ระบบแนะน าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นและค้นคืนค าที่มีความหมายเหมือนกันได้ 
ค ำส ำคัญ :  ระบบแนะน า  ออนโทโลยี  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์ OWL 

 
Abstract 

 
 At King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), there are 
large numbers of requirements for computer service and maintenance whereas there is 
a lack of personnel causing delays and consequences. One of the most often found 
problems is using different forms of words to address the same request e.g. 
“อินเทอร์เน็ต” and “Internet”. Therefore, the Ontology is adopted in linking words of the 
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same or similar meaning. The purpose of Recommender System for Computer Repair is 
to measure the accuracy as The Guideline System for Computer Service and 
Maintenance (GSCSM). There are four of the following processes 1) defining the 
information scope by gathering  problems at least 150 from the maintenance 
technician’s files frequently 2) creating Ontology by using HOZO Programmer   
3) developing system by PHP language 4) proceeding the assessment and evaluation. 
From the results of querying 20 keywords, the 95% accuracy could be achieved. In 
conclusion, GSCSM at KMUTNB could resolve basic problem and retrieve synonymous 
words in querying process. 
Keywords:  Recommender System, Ontology, Computer Repair, OWL 
 
บทน ำ 
 การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นงานบริการของพนักงานซ่อมบ ารุงอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิด
ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้กับผู้ซ่อม และผู้ใช้ส่วนหนึ่งของส านักงานอธิการบดี (สนอ.) มีจ านวน
ประมาณ 400 ท่านส่วนพนักงานซ่อมบ ารุงมีประมาณ 3 ท่าน อีกทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้มีวันที่เสื่อมสภาพ
การใช้งานจึงต้องมีการปรับปรุงค่อนข้างบ่อย ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย ๆ  คือ ฮาร์แวร์ ซอฟตแวร์และ
เน็ตเวิร์คเกิดการขัดของแต่ ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญ่ถือว่าอยู่ในระดับเบื้องตน ซึ่งผู้ใช้งานบางส่วน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง หากมีค าแนะน าในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและชัดเจน  
 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาด้านการพิจารณาคัดเลือก ค้นคืน ข้อมูล
สารสนเทศ ซึ่งบางครั้งอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ประกอบกับเอกสารที่กระจัด
กระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ ท าให้เวลาในการค้นหาเพิ่มมากขึ้น (อรวรรณ, 2552) จึงมีการพัฒนาวิธีการ
ค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ (Information Retrieval) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการค้นหาข้อมูลให้
ตรงกับผู้ใช้งานมากที่สุด โดยปกติ ระบบ Search Engine จะท าการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวแทนเอกสาร
ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า ดัชนี (Index) จากฐานข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ใช้งานอาจพบปัญหาจากการค้นด้วยค า
ส าคัญ (Keyword) ค าที่มีความหมายเหมือนกันและสามารถใช้ได้หลายค า (Synonym) (J.R. Jenkins, 
2009) จึ งมีการพัฒนาแนวคิด เกี่ ยวกับระบบค้นคืน เชิ งความหมาย (Semantic Search) ขึ้ น 
ความสัมพันธ์ของ Concept จึงเป็นตัวก าหนดความหมายของค าส าคัญ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความ
คลุมเครือของค าส าคัญได้ ออนโทโลยียังสามารถก าหนดล าดับชั้นของ Concept (Taxonomy) ใน
โดเมนที่สนใจ โดยในแต่ละ Concept จะท าการจัดกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ (Relationship) ไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน ด้วยโครงสร้างของออนโทโลยีที่เป็นแบบล าดับชั้น จึงท าให้สามารถช่วยในการค้นคืนเชิง
ความหมายได้ (Gasevic, et al 2009) อ้างใน ไกรศักดิ,์ 2554 
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 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบแนะน าการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการใช้ออนโทโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้
สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องตนได้ ท าให้สามารถลดภาระงานของพนักซ่อมบ ารุง พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
อย่างสมเหตสุมผล 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.   เพื่อพัฒนาระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการใช้ออนโทโลยี 
 4. เพื่อวัดค่าความแม่นย าของระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในหน่วยงาน
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการใช้ออนโทโลย ี

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปน้ี  

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาโดยน าข้อมูลมาจากหนังสือการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
ประสบการณ์ของผู้จัดท า เป็นจ านวน 105 ปัญหา เพื่อใช้สร้างฐานความรู้ของระบบ ในการพัฒนาระบบ
แนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง
แนวคิดและความเป็นไปได้ของโครงงาน และแนวทางในการพัฒนาระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์มีดังน้ี 

   1.1   ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบแนะน า  โดยศึกษา
ขั้นตอนและกระบวนการท างานของระบบ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
แนะน าการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์

   1.2 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบแนะน าการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น
ประกอบด้วย Hozo (NECTECH ,2559) AppServ, PHP, MySQL  

1. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
  การออกแบบและสร้างออนโทโลยีจะใช้โปรแกรม Hozo เป็นเครื่องมือในการสร้างออนโทโลยี 
สามารถสร้างไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบเช่น XML RDF และ OWL เป็นต้น  

    4.1 ออกแบบและสร้างออนโทโลยีภายในประกอบด้วย Class และ Subclass แบ่งแยก
ตามคุณสมบัติดั งนี้  1 ) Is – a เป็นความสัมพันธ์ชนิด  “จัดเป็น” 4 ) a/o (Attribute of) เป็น
ความสัมพันธ์ชนิดคุณสมบัติแบบ “เป็นคุณลักษณะของ” 3) p/o (part of) เป็นความสัมพันธ์ชนิด
คุณสมบัติแบบ “เป็นส่วนประกอบของ” โดยการสร้างออนโทโลยีระบบซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์

https://www.appserv.org/th/
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ประกอบด้วยคลาสหลักดังต่อไปนี้ คลาสชื่อปัญหา (problem) ประกอบด้วย Property ดังต่อไปนี้ 
pb_id ,pb_name เป็นความสัมพันธ์ชนิด  a/o (Attribute of) และ check_name ,case_name 
,toolname เป็นความสัมพันธ์ชนิด p/o (part of) ,คลาสกรณี (case) ,คลาสวิธีแก้ไข (checkpb) ,
คลาสอุปกรณ์ (tool) โดยคลาสอุปกรณ์ประกอบด้วย คลาสย่อยชื่อ คลาสฮาร์ดแวร์ (hardware) คลาส
ซอฟแวร์ (software) เน็ตเวิร์ค (network) และคลาสย่อยของคลาสย่อย เช่น คลาสซอฟแวร์ 
(software) มีคลาสย่อยคือคลาสซอฟแวร์ระบบ (SW_System) และคลาสย่อยของซอฟแวร์ระบบคือ
คลาสระบบปฏิบัติการ (os) ,คลาสไดรเวอร์ (Driver) ดังรูปภาพที่ 1 

 
ภำพที่ 1 Hozo ระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

ภำพที่ 2 การแปลงฐานความรู้ออนโทโลยใีห้อยู่ในรูปแบบภาษา OWL 
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2.2 ฐานข้อมูล Database 

ภำพที่ 3 Database ระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 จากภาพที่ 3 เป็นข้อมูลในฐานข้อมูล (Database) ประกอบด้วยตารางทั้งหมดดังนี้  1) ตาราง
ปัญหาเบื้องต้น (Problem)  เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลปัญหาของคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คในระบบทั้งหมด 4) ตารางอุปกรณ์ (Tool) เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คทั้งหมด 3) ตารางกรณี (Case) 
เป็นตารางที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลกรณีที่เกิดปัญหาว่า ภายในปัญหานั้นสามารถเกิดได้จากกรณีใดบ้าง 
จะจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบฐานข้อมูล 2) ตารางวิธีการเช็คปัญหา (Check Problems) เป็นตารางที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมวิธีการเช็คอาการเบื้องต้นของปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานพบเจอตามกรณีนั้น ๆ 5) 
ตารางจัดอันดับการค้นหาปัญหา (Countserach) โดยจะจัดเก็บวันที่ผู้ใช้งานค้นหา และอิงรหัสปัญหา 
เพื่อดูว่าปัญหาไหนที่ผู้ใช้งานค้นหาบ่อยที่สุด จะเป็นอันดับปัญหายอดนิยม 6) ตารางจัดความสัมพันธ์ 
(Mapping) เป็นตารางที่ใช้ในการจัดความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ภายในระบบ โดยประกอบด้วย ปัญหา
, กรณ,ี วิธีแก้ไข, อุปกรณ์  
     2.3 พัฒนาระบบการค้นคืนและสว่นติดต่อกับผู้ใช้งาน  

          4.3.1   ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User interface ) มีขั้นตอนดังนี ้
     ผู้ใช้งานสามารถกรอกปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยการคลิกค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงกรณีที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการ จากนั้นผู้ใช้งานท าการ ตัดสินใจเลือกกรณีที่ผู้ใช้งานประสบปัญหาอยู่ 
ระบบจะแสดงวิธีแก้ไขปัญหาตามกรณีที่ผู้ใช้เลือก อีกทั้งระบบยังสามารถแสดงเป็นความสัมพันธ์ของ
องค์ความรู้ (Thesaurus) ตามปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการ โดยแสดงออกเป็น โครงสร้างความสัมพันธ์ เช่น 
ผู้ใช้งานค้นหาปัญหา “Internet ใช้งานไม่ได้” ระบบแสดงกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
“Icon Internet แสดงสถานะกากบาท ,Icon Internet แสดงสัญลักษณ์ตกใจ” จากนั้นผู้ใช้งานเลือก
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กรณีที่ตรงตามปัญหาที่ประสบอยู่ เช่น ผู้ใช้งานเลือก Icon Internet แสดงสัญลักษณ์ตกใจ ระบบแสดง
วิธีแก้ไขตามกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก อีกทั้งยังสามารถเลือกแก้ไขด้วยกรณีอื่นๆต่อไปได้ ดังรูปภาพที่ 2-0 
 
 
 
 
 
                                                              
        ภำพที่ 4 หน้าหลักของระบบ                                      ภำพที่ 5 หน้าค้นหา 
 
 
 
 
 
 

     

 ภำพที่ 6 หนา้วิธีแกไ้ขปัญหา                    ภำพที่ 7 หนา้วิธีเช็คปัญหาโดย Thesaurus 

2. ประเมินผล 
ประเมินผลระบบโดยวัดค่าความแม่นย า )Precision(  หมายถึงอัตราส่วนของการค้นพบข้อมูลที่

ถูกต้องจากจ านวนขอ้มูลทั้งหมดที่ท าการค้นคืนมาได ้(วาทินี,4002) 

||

||

A

Ra
P   

|| Ra   คือจ านวนข้อมูลที่ถูกต้องทีค่้นคืนออกมาได ้
            || A   คือจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่ค้นคืนออกมาได้ 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

1.  ผลการประเมนิวัดค่าความแม่นย าของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 ระบบแนะน าส าหรับซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ แสดงผลลัพธ์เป็นกรณีที่ส่งผลให้กิดปัญหาคอมพิวเตอร์ และวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสม โดยเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้และแสดงผลตามโครงสร้างออนโทโลยี โดยประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านท าการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยหาค่าความแม่นย าจ านวน 45 ค าได้ค่า
ความแม่นย า = 80% มีความถูกต้องตามโครงสร้างออนโทโลยีและมีความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล 
 2. ข้อเสนอแนะ 
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    4.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
             2.1.1 การสร้างระบบแนะน าด้วยออนโทโลยีควรเพิ่มเงื่อนไขในการค้นหาวิธีแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ก าหนดเงื่อนไข อุปกรณ์ที่ต้องการแก้ไขปัญหา เม้าส์, 
คีบอร์ด, จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูล 

  4.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    4.4.1 ระบบสามารถต่อยอดให้เป็นระบบแนะน าการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน
ก าหนดขอบเขตที่ต้องการค้นหาได้มากย่ิงขึ้น เพื่อให้ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด  
    4.4.4 ควรพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เพื่อให้
ใช้ไดง้่ายขึ้น และช่วยแจ้งเตือนไปยังพนักงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
    
เอกสำรอ้ำงอิง 
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (NECTECH ). (2559). คู่มือการใช้งาน Hozo-Ontology. 
อรวรรณ อุ ไรเรืงพันธุ์  .“การสรุปเอกสารเชิงความหมายโดยใช้ออนโทโลยี  Semantic Text 

Summarization Using Ontology”. The 5th National conference on Computing and 
Information technology. ภ า ค วิ ช า วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  4004  

ไกรศักดิ,์ 2554 แนวคิดและความท้าทายในการพัฒนาการค้นคืนข้อมูลข้ามภาษาไทย-อังกฤษ Cross  
Language (Thai-English) Information Retrieval: Concepts and Challenges ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก

วาทินี  นุ้ยเพียร. (4002) ระบบค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายส าหรับข้อมูลเชิงบรรณานุกรม วิทยานิพนธ์ 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การศึกษาวิจัยตลาดแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

STUDY OF TARGET MARKET TO ENTER INDUSTRY 4.0 FOR INDUSTRIAL 
EDUCATION RAJAMANGALA UNIVERISTY OF TECHNOLOGY PHRA NAKHON  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 2) เพ่ือหาแนวโนมอาชีพของแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 และ 3) เพ่ือทราบ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน กลุมตัวอยางไดแก สถานประกอบ จํานวน 
30 แหง และสถานศึกษา จํานวน 30 สถานศึกษา ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอ
บัณฑิต และแบบสอบถามสอบความตองการสมรรถนะท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา   

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เม่ือนักศึกษาจบไปสามารถ
ไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรท่ีผูบังคับบัญชา ผูจางท่ีมีตอบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ไดแก หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
  2. แนวโนมอาชีพของแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 มีการนําระบบดิจิตอลใชเปน
เทคโนโลยีข้ันสูงจากโรบอติกเชื่อมโยงโลกตองการแรงงานทักษะ แตลดการใชแรงงานท่ัวไป 
อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการขนสงและการบิน อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
  3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ 
เขามาประยุกตใชในเนื้อหาวิชาเพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย และเนน Soft Skill เพ่ือทัน
ตอสังคมในปจจุบัน เนนคุณธรรมจริยธรรม มีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที  
คําสําคัญ: ตลาดแรงงาน  อุตสาหกรรม 4.0  ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research were to 1) study learning and teaching general of 
industrial education; 2) find job trends to target market to enter industry 4.0 and 3) 
guidelines develop curriculum with target market. The research tool was the 
questionnaires which were given to 30 company and 30 academy by purposive 
sampling. The research instrument is questionnaire and analyzes the data by 
frequency, and percentage. The results revealed that : 
 1) Learning and teaching general of industrial education when the graduates 
to be able to perform effectively. Curriculum supervisors / employers on the graduates' 
satisfaction the most includes bachelor of science in technical education program in 
mechanical engineering, bachelor of science in technical education program in 
electrical engineering, bachelor of industrial technology program in industrial 
engineering (continuing program) in Industrial Engineering, bachelor of industrial 
technology program in industrial engineering (continuing program) in electrical 
Engineering. 
 2) Job trends to target market to enter industry 4.0 have to digital systems are 
used as the advanced technology of robotics to the demand for labor skills but 
reducing labor. The industry goal driven economy includes industrial robots, 
transportation industry and aviation, medical industry, biofuels and bio-chemicals 
industry and digital industry. 
 3) guidelines develop curriculum with target market should have improve 
curriculum modernized, apply technology in various subjects to give students a rich 
learning and focus on soft skill to keep pace with society, Focus on Ethics, Has solved 
the problem in a timely manner. 
Keywords: Target Merket, Industry 4.0, Industrial Education 
 
บทนํา 
 แรงงานเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญนอกเหนือจากปจจัยทุนและเทคโนโลยี ท่ีเปนตัวกําหนดระดับ
ศักยภาพของเศรษฐกิจไทย (Potential Growth) ตลอดจนความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
ระยะขางหนา ดังนั้น หากวาไทยตองการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับใกลเคียงกับ
ศักยภาพท่ีประมาณรอยละ 5 ตอป ทามกลางโจทยทาทายรอบดาน ท้ังผลิตภาพทุนท่ีชะลอตัวลงตาม
การสะสมทุน ระดับเทคโนโลยีท่ียังตองพัฒนา และกําลังแรงงานท่ีแทบไมเพ่ิมข้ึน (อีกท้ังตองอาศัยเวลา
อีกระยะใหญในการเพ่ิมอัตราขยายตัวของกําลังแรงงาน)      ผลิตภาพแรงงานท่ีตองอาศัยความรวมมือ
จากทุภาคสวนเพ่ือใหเกิดการยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยเฉพาะภาครัฐบาลตองทําหนาท่ีเปน
แกนกลางสรางความสอดคลองระหวางการผลิตบุคลากรและเปาหมายการพัฒนาประเทศ การจัดตั้ง
หนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาผลิตภาพปจจัยการผลิต ควบคูไปกับการกระตุนใหผูใชแรงงาน

http://teched.rmutp.ac.th/me/
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และผูประกอบการมีความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ตลอดจนมีนโยบายดานสวัสดิการ
แรงงาน และแรงงานตางดาวท่ีชัดเจน การบูรณาการดานแรงงานเปนการชวยยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ไทยและบรรเทาความรุนแรงของภาวะความตึงตัวในตลาดแรงงานท่ีไทยกําลังประสบอยูลงไดบางสวน 
โดยเฉพาะในกลุมแรงงานทักษะระดับลางและกลาง อันจะเปนการชวยรักษาจุดยืนของตลาดแรงงาน
ไทยในอาเซียน และเพ่ิมความสามารถในการรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยเพ่ือรักษา
ชองวางความไดเปรียบของภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 
(กระทรวงอุตสาหกรรม. 2558) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เปนผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยนําระบบประกันคุณภาพ รวมท้ัง
การนําแนวคิดในการทําระบบประกันคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมาเปนแนวทางในการ
นําระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคตและเชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  และในป 2552 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใหเปนปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย “บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน” โดยมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (Thai 
Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd) พ.ศ. 2552 ข้ึนเพ่ือใชในการ
กําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเปนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา รวมท้ังเพ่ือใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดาน
ตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ  (ราชกิจจา
นุเบกษา. 2552) 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนคณะหนึ่งท่ีผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตามสถานการณการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ ปจจุบันมีความรุนแรง และสภาพเศรษฐกิจได
มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาหลักสูตรจึงตองคํานึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ซ่ึงเนนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสมสูความสมดุลและยั่งยืนบนฐานการลงทุนและนวัตกรรมการศึกษา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถานการณดานการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรไดมุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู  เพ่ือยกระดับการเรียน 
การสอนท่ีใหสอดคลองกับยุคสมัยเพ่ือใหรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกตองเปนผูท่ีสามารถจัด
ประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู  และเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับผูเรียน ชุมชนและ
สังคมโดยสวนรวมไดดวย    
  ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับตลาดแรงงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 2) เพ่ือหาแนวโนมอาชีพของแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 และ 3) เพ่ือทราบ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาตลาดแรงงาน
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กับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพ่ือนําขอมูลมาปรับใชในการพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมตอไป 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 2) เพ่ือหาแนวโนมอาชีพของแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0   
 3) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยตลาดแรงงานกับการกาวเขาสู อุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มทร. พระนครครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้   
3.1 กลุมตัวอยางท่ีใชการวิจัย ไดแก สถานประกอบท่ีนักศึกษาของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมออก
ฝกงานทางวิชาชีพ ในภาคเรียนท่ี ฤดูรอน ปการศึกษา 2558 ท้ัง 5 สาขาวิชา จํานวน 30 แหง และ
สถานศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 
สถานศึกษา ซ่ึงทําการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง      
3.2 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558) และ
แบบสอบถามสอบความตองการสมรรถนะท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ มีข้ันตอนการดําเนินการ
สรางและหาคุณภาพดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับความตองการสมรรถนะท่ีพึงประสงคของสถานประกอบการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และคุณลักษณะบัณฑิต 
 2. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและประโยชนของการ
วิจัย 
  3. สรางแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามท่ีรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียง ความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองในสํานวนภาษา   
 4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข 
 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try-out)      
   6. ทําการทดสอบหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบวา ขอคําถามท้ังฉบับมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.89 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน ไดตามเกณฑท่ีกําหนดและมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 7. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบหาคาความเชื่อม่ันแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง เพ่ือนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับกลุมตัวอยางตอไป 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอความอนุเคราะหจากไปยังสถานประกอบการ/สถานศึกษาตาง ๆ     
 2. ผูวิจัยออกติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยการใหระยะเวลาในการตอบแบบสอบ ถาม
ประมาณ 5-7 วัน จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามกลับคืน 
 3. ผลการเก็บขอมูลกลับคืนมาพบวา สามารถรวบรวมจากสถานประกอบการคืนมาไดจํานวน 
26 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.67 และแบบสอบถามจากสถานศึกษา จํานวน 30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100.00 จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูล 
  สําหรับการวัดตัวแปรเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิตใชวิธีการ
ใหคะแนนของ Lisket Scale แบงความพึงพอใจและความตองการออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
 ความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
 ความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 
 ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  1 คะแนน 
 สวนเกณฑการวัดความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานท่ีมีตอบัณฑิตนั้น ไดใชเกณฑ
มาตรฐานพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีคํานวณ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  4.51-5.00 หมายถึง มีความพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.51-4.50 หมายถึง มีความพอใจมาก  

คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  2.51-3.50 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  1.51-2.50 หมายถึง มีความพอใจนอย 
คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  1.00-1.50 หมายถึง มีความพอใจนอยท่ีสุด 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติ

ตาง ๆ ดังนี้ ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติคาความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลท่ีไดจากขอเสนอแนะมาสังเคราะหสรุปผลตามวัตถุประสงค 
 
ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการกาวเขาสูตลาดแรงงาน 
 คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ดาน
ความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงผลการ
วิเคราะหขอมูล แบงตามการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรไดดังนี้ ดังตารางท่ี 1 – ตารางท่ี 4 
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การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี 1 ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
คาเฉล่ียคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.60 
2. ดานความรู 4.45 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.90 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.89 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.52 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 4.67 คะแนน 

ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
คาเฉล่ียคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.61 
2. ดานความรู 4.64 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.66 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.61 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.49 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 4.60 คะแนน 

ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
คาเฉล่ียคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.18 
2. ดานความรู 4.26 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.50 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.38 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.88 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 4.44 คะแนน 
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การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
คาเฉล่ียคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.17 
2. ดานความรู 3.96 
3. ดานทักษะทางปญญา 4.13 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ 3.83 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.67 

ผลการประเมินตนเอง : คาเฉล่ียคะแนนผลประเมิน 5 ดาน 3.95 คะแนน 

 จากตารางท่ี 1 - ตารางท่ี 4 สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ผลจากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พบวา สวนใหญความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแกดาน
ทักษะทางปญญา รองลงมาไดแก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดานความรู 
 ผลจากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พบวา สวนใหญความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแกดาน
ทักษะทางปญญา รองลงมาไดแก ดานความรู ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคลากรและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 ผลจากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พบวา สวนใหญความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแกดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองลงมาไดแก ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบ ดานความรู และ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม  
 ผลจากการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิต หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พบวา สวนใหญความพึงพอใจอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เม่ือพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแกดานคุณธรรม
จริยธรรม รองลงมาไดแก ดานทักษะทางปญญา ดานความรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลากร
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 สรุปไดวา หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เม่ือนักศึกษาจบไป
สามารถไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ี
มีตอบัณฑิต ซ่ึงหลักสูตรท่ีผูบังคับบัญชา/ผูจางท่ีมีตอบัณฑิตมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก หลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ตามลําดับ   
4.2 ผลการวิเคราะหแนวโนมอาชีพของแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแนวโนมอาชีพของแรงงานจากเอกสารตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ดังนี้ 
  1. อาชีพเขียนโปรแกรมเมอร คิดคนแอพพลิเคชั่นตางๆ ตามเทรนดสังคมโลกเปลี่ยนผานจาก
อนาล็อกสูดิจิตอล สอดคลองกับไทยท่ีกําลังกาวสูอินดัสทรี 4.0 ท่ีมีดิจิตอลเปนสวนสําคัญ 
  2. อาชีพท่ีเก่ียวของกับความสวย ความงาม ท้ังแพทยศัลยกรรม แพทยผิวหนัง ทันตแพทย 
เภสัชกร พนักงานขายสินคาดานความงาม ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับหญิงและชาย 
ซ่ึงในไทยเปนท่ีนิยมอยางมาก 

3. อาชีพดูแลดานสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแตเด็กถึงวัยชรา เทรนดนี้ ท้ังโลกใหความสําคัญ 
โดยเฉพาะไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ อยากมีอายุยืนยาวข้ึน ยอมจายเพ่ือตรวจสุขภาพประจําปกับ
โรงพยาบาล รับประทานอาหารท่ีเนนดูแลตัวเอง และธุรกิจฟตเนส เทรนเนอร จะไดรับความนิยม 

4. อาชีพท่ีเรียนดานวิทยาศาสตรเคมี ชีวเคมี เพราะเทรนดของโลกจะมีการใชสารเคมีท่ีมาจาก
ธรรมชาติ จากพืช อาทิ การใชพลาสติกจากชานออย บริษัทท่ีผลิตสินคาท่ีผลิตจากพืชจะไดรับความ
นิยม เพราะโลกจะใหความสําคัญกับการดูแลสิ่งแวดลอม 

5. อาชีพท่ีเก่ียวของกับพลังงาน การประหยัดพลังงาน การดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพลังงาน
ไฟฟามีบทบาทในชีวิตประจําวัน เด็กท่ีเรียนจบวิศวกรรมดานไฟฟาจะมีงานทํา ไมตกงานแนนอน 

6. อาชีพท่ีมีความชํานาญเก่ียวกับเครื่องกลข้ันสูง กลุมนี้จะตรงตามเปาหมายของไทยท่ีจะปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมครั้งใหญ 

7. อาชีพท่ีเก่ียวของกับการใชภาษา ท้ังการพูด การเขียน การคิดสโลแกน ถอยคํา ภาษาสําคัญ 
คือ อังกฤษและจีน ท่ีใช ท่ัวโลก และภาษาอารบิกสําหรับชาวมุสลิมท่ีกระจายอยู ท่ัวโลก รวมถึง
ภาษาญี่ปุน เปนตน 

8. อาชีพนักกฎหมายธุรกิจ และนักกฎหมายระหวางประเทศ 
9. อาชีพท่ีดูแลสิ่งแวดลอม ซ่ึงนักอนุรักษจะมีความสําคัญ 

  10. อาชีพท่ีเก่ียวของกับสัตวเลี้ยง โดยอาชีพท่ีจะไดความนิยม คือ สัตวแพทย ผูผลิตวัคซีน
สําหรับสัตวเลี้ยง รานขายอุปกรณสัตวเลี้ยง แฟชั่นสัตวเลี้ยง และการผลิตอาหารสัตว 
4.3 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงานกับการกาวเขาสู
อุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา 
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 1. การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- การเพ่ิมทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณพ้ืนฐาน 
- การเขียนแผนการสอนและการทําวิจัยในชั้นเรียน 
- การปฏิบัติงานทางดานอุตสาหกรรม 
- มีความรูความสามารถทางวิชาการและสามารถนํามาประยุกตใชได 
- มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีระเบียบวินัย 
- ความรูความสามารถทางดานชาง การปฏิบัติงานจริง สามารถเฉพาะทางดานทักษะ

ปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการ 
- ใหเพ่ิมความสําคัญในหลักสูตรการฝกงานหรือเวลาในการฝกงาน 
- การอบรมหรือนิเทศนักศึกษาใหรับรูและเขาใจวัตถุประสงคหลักของการฝกงาน 
- การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอนวิชาชีพ 
- มีความรูความสามารถในดานคุณธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดีได 
- มีความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน การใชเทคโนโลยี มีสามารถเฉพาะทางท่ีเรียนใน
สาขานั้น 
- ความรูดานกฎหมายทางการศึกษาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 

 2. บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเหมาะสมความเปนครู 
- มีความรูความสามารถในการถายทอดความรูในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
- ขยัน ซ่ือสัตย สุจริต ตรงตอเวลา และใฝหาความรู มีวินัยตอตนเอง 
- เปนผูท่ีมีความพรอมในการเปนผูถายทอดใหกับผูอ่ืนตอไป 
- เปนแบบอยางหรือตัวอยางท่ีดีใหกับนักศึกษารุนถัดไปได 
- มีความรูในวิชาชีพครู สามารถสอนวิชาดานปฏิบัติไดจริง มีเทคนิคการถายทอดท่ีดี 
- มีทักษะในการปฏิบัติงานกับสถานศึกษา 
- ใหมีจิตวิทยากับนักเรียน-นักศึกษาปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- สามารถนําความรูวิชาชีพท่ีศึกษามาไปถายทอดไดอยางเปนระบบ 

3. สิ่งท่ีควรเพ่ิมเติมในการพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษา 
- เทคนิคการถายทอดความรู การจัดทําแผนการสอน การใชเทคโนโลยี IT ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ฝกทบทวนความรูในการใชเครื่องมืออุปกรณเบื้องตน 
- การบริหารเวลา การจัดลําดับความสําคัญของงาน และการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ 
- การมีสามัญสํานึกในตัวนักศึกษาในความรับผิดชอบตอองคกรท่ีเขาฝกงาน 
- ทักษะดานพฤติกรรมของครูตองมีคุณธรรมจริยธรรม 
- มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีพิเศษในสถานศึกษา 
- การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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- ใหผูเรียน เพ่ิมคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิทยา ทักษะความเปนครู ทักษะความเปน
ชางในวิชาชีพนั้น ๆ 

4. จุดเดนของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
- มีสัมมาคาราวะ สุภาพ แตงกายเรียบรอย 
- สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานไดดี 
- มีความสามารถในการเรียนรูและใหความรวมมือกับทีมงานเปนอยางดี 
- มีทักษะในการถายทอดการเรียนรูดี 
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับการสอน 
- การพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือมุงเนนสมรรถนะของผูเรียน 
- มีการกลาแสดงออก 

5. จุดควรพัฒนาของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
- ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
- ปฏิบัติงานในโรงงานการใชเครื่องมือ 
- การแบงเวลาใหถูกตอง 
- ความพรอมหรือกระตือรือรนท่ีจะไดเรียนรูในลักษณะงานขององคกรท่ีเขาฝกงาน 
- ควรเพ่ิมหลักสูตรท่ีสามารถนํามาใชงานไดจริงในสถานประกอบการ 
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ 
- ความเขาใจในเนื้อหาเฉพาะทางท่ีปฏิบัติจริง 
- การปลูกฝงคานิยมท่ีไมดีจากรุนสูรุน 
- ปรับพ้ืนฐานความรูดานชาง 
- เพ่ิมชั่วโมงการฝกประสบการณการสอนกอนออกนอกสถานท่ี 

 
5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการกาวเขาสูตลาดแรงงาน พบวา หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการ
สอนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เม่ือนักศึกษาจบไปสามารถไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้เนื่องจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษามีการปฏิบัติได
จริง ท้ังความรูและความสามารถนํามาประยุกตใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีตองการเนนใหบัณฑิตเปนนักปฏิบัติกาวเขาสูโลกอาชีพไดอยางภาคภูมิ 
สอดคลองกับงานวิจัยของทวี บุตรสุนทร และบุญจง ลิ้มอุดมพร (2530) ไดกลาวถึงคุณสมบัติ ท่ี
เหมาะสมในงานอาชีพวิศวกรรมและของวิศวกรท่ีจะเขาไปทํางานตามหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนวามีคุณสมบัติท่ีจะนํามาพิจารณาอยางนอย 4 ประเด็น คือ 1) ความรูในวิชาชีพ เปนท้ัง
ผูบังคับบัญชา ผูนําทางดานเทคโนโลยี และการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ 2) บุคลิกภาพเฉพาะตัว หมายถึง 
สภาพของรางกายและลักษณะนิสัยของบุคคล บุคลิกภาพของวิศวกรโรงงานสภาพของรางกายตองดี 
สภาพการเคลื่อนไหวแขงขาและเทาตองไมมีปญหาในการทํางานประสาทรับรู เชน หู ตา ตองดี เพราะ
สภาพการทํางานในโรงงานอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย ตองกลาตัดสินใจในเหตุการณเฉพาะหนา สามารถ
ลงมือปฏิบัติงานไดดวยตนเอง ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดดี 3) ไหวพริบและสติปญญา ในการทํางาน 
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การมีไหวพริบและสติปญญาท่ีดีเปนคุณสมบัติหนึ่งท่ีสําคัญ สวนใหญวิศวกรท่ีจบการศึกษามักตองไป
ทํางานตามโรงงานตาง ๆ สภาพการทํางานในโรงงานมีปญหามาก ในแตละวันจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ บุคคลท่ีมีไหวพริบและสติปญญาดียอมจะแกไขปญหาเฉพาะหนาไดสําเร็จไปไดดวยดี 4) 
ความเปนผูนํา เนื่องจากวิศวกรสวนใหญมักจะเขาไปทํางานในระดับบังคับบัญชา และกาวหนาข้ึน เปน
ผูบริหารระดับสูง ความเปนผูนําจึงเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนอยางหนึ่งในการทํางาน คุณสมบัติความเปน
ผูนํามีอยูหลายประการดวยกันคือ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความอดทน การยอมรับจากผูอ่ืน ความเปน
ผูใหญเนื่องจากตองรับผิดชอบงานคอนขางสูง การท่ีมีจิตใจท่ีม่ันคง แสดงถึงความเปนผูใหญ พรอมท่ีจะ
พัฒนาเปนผูนําในอนาคต   
  2. ผลการวิเคราะหแนวโนมอาชีพของแรงงานกับการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา ยุคการกาวเขาสูอุตสาหกรรม 
4.0 มีการนําระบบดิจิตอลเปนหัวใจสําคัญ ใชเทคโนโลยีข้ันสูงจากโรบอติก เชื่อมโยงโลก ตองการ
แรงงานทักษะ แตลดการใชแรงงานท่ัวไป สอดคลองกับยุคท่ีเนนการใชพลังงาน ไซเบอร กายภาพ เขา
ดวยกัน ซ่ึงเปนวิสัยทัศนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต คือ สินคาจะคิดหาแนว
ทางการผลิตของตัวสินคาเองโดยอิสระ ซ่ึงเครื่องจักรและวัตถุดิบจะมีระบบการตรวจจับ ระบบการ
สื่อสารจะติดอยูกับตัวสินคา โดยมีจุดสําคัญคือ ท้ังเครื่องจักรและสินคาสามารถสื่อสารกันเองและ
ควบคุมซ่ึงกันและกันไดโดยใชระบบคอมพิวเตอรและไอทีเปนหัวใจหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต 
อีกท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาเนื้อหา เนนการพัฒนาดิจิทัล คอน
เทนตแบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา นโยบาย และแปลงเขาสูระบบดิจิทัล ท้ังในดาน
การศึกษา ดานการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานพัฒนาทักษะทาง
อาชีพ สวน ดานการสงเสริมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 
เพ่ือตอบสนองตอการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยการใชสื่อดิจิทัลหลายรูปแบบมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน เชน สรางหลักสูตรออนไลนระบบเปดท่ีรองรับผูเรียนจํานวนมากเขามาเรียนรูไปดวยกันอยาง
ยืดหยุน ทุกสถานท่ี ทุกเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของอเด็กโก  (2558) ไดทําการวิเคราะหภาพรวม
ตลาดแรงงานไทยและสายอาชีพยอดนิยม ป 2015 ไววา อัตราวางงานท่ัวโลก 201.8 ลานคน เพ่ิม 31.8 
ลานคน ท่ีตกงานมากกวา 5 ป นอกจากนี้ อัตราวางงานท่ัวโลกคอยๆ เพ่ิมข้ึนกวา 13 ลานคน และมีคน
ท่ีกําลังหางานกวา 215 ลานคนในป 2018 เรื่อง ทักษะ  Skill สําคัญ มีคนตกงาน วางงาน หางานทํา
ไมได  ซ่ึงตําแหนงท่ีเปดรับกับทักษะSkill ไมสัมพันธกัน หมายความวา Demand/Supply ไมสมดุลกัน 
ตําแหนงท่ีเปดรับไมมีคนสมัคร แตตําแหนงท่ีเปดรับนอยมีคนมารับสมัครเยอะ ซ่ึงตําแหนงยอดนิยม 
ไดแก   Engineer ในโรงงานผลิต แลวก็ IT Engineer ตามมาดวย Technician และ  Sales สวน
อุตสาหกรรมท่ีกําลังขยาย เติบโต คือ บริษัท โรงงาน ผลิตอุปกรณอิเล็คทรอนิคส อุตสาหกรรมกอสราง 
รถไฟฟาขยาย การกอสรางเติบโต เม่ือดู Demand จะเห็นไดวา ป 2557 สายงานวิศวกร ไอที บัญชี 
และธุรการ มีคนสนใจตําแหนงพวกนี้มากท่ีสุด สวน Supply คือ Marketing / Engineer / IT ตําแหนง
ท่ีมีคนสมัครมากท่ีสุดคือ ธุรการ เลขา พนง.ประชาสัมพันธ การตลาด พนง.ขาย วิศวกร และไอทีงานใน
สายการตลาด จนท.งานในสาย Engineering & Technical ในอุตสาหกรรม Chemical Electronics 
Food & Bev Manufacturing Construction ไดรับความนิยมในงานประเภทนี้ 
  3. ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงานกับการกาวเขาสู
อุตสาหกรรม 4.0 ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา 
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ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาประยุกตใชในเนื้อหาวิชาเพ่ือให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย และเนน Soft Skill สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ดานการผลิตครูอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ดาน คือ 
ความรูวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม และทักษะการถายทอดเทคโนโลยี และสอดคลองกับ
งานวิจัยของชูเวช ชาญสงาเวช และคณะ (2551) การพัฒนาโครงสรางการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการแขงขันอุตสาหกรรม พบวาไดระบุขอเสนอเพ่ือพัฒนาวามหาวิทยาลัยตอง
ปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต ดังนี้1) ปรับเปลี่ยนจุดเนนท้ังในดานการพัฒนาทักษะความชํานาญ การให
ความรู และในการการปลูกฝงอุปนิสัยใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะ
ดานภาษาตางประเทศ 2) มุงพัฒนาทักษะการเรียนรูสิ่งใหมความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม การ
คิดเชิงวิเคราะห และการแกไขปญหา 3) ความรูทางวิชาการ เนนความรูเฉพาะสาขา วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน การบริหารจัดการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4) ปลูกฝงอุปนิสัยใหกลา
แสดงออก พรอมกับการมีวินัย เคารพกติกาของสังคม การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ การ
ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบและตระหนักในบทบาทตอสังคม ความอดทน และการมีมนุษยสัมพันธ 
5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลองกับการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถทางวิชาการและสามารถนํามาประยุกตใชได มีความ
รับผิดชอบและความคิดริเริ่มสรางสรรค วิเคราะหปญหาเปน และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 
   2. สิ่งท่ีควรเพ่ิมเติมในการพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษา ในเรื่องการบริหาร
เวลา การจัดลําดับความสําคัญของงาน และการแกปญหาและการตัดสินใจเฉพาะหนา เพ่ิมคุณธรรม
จริยธรรม และจิตวิทยา ความพรอมหรือกระตือรือรนท่ีจะไดเรียนรูในลักษณะงานขององคกรท่ีเขา
ฝกงาน 

5.2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาใหทันยุคอุตสาหกรรม 4.0   
  2. ควรศึกษารูปแบบและลักษณะการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 
เพ่ือการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

The Development of CAI and using Think Pair Shared Technique  
for Learning in Science Subjects of Grade 5 Students 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรและการสอนแบบเพ่ือนคูคิด และ 
4) เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรและการ
สอนแบบเพ่ือนคูคิด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียน
บานปลองเหลี่ยม ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 34 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง  
 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพ 75.59/71.76 
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (70/70) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 
( x  = 4.61, S.D. = 0.40) และดานเทคนิคและวิธีการมีคุณภาพอยูในระดับดี ( x  = 4.38, S.D. =0.77) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนแบบเพ่ือน
คูคิดหลังเรียน ( x = 21.53, S.D = 1.78) สูงกวากอนเรียน  ( x = 18.36, S.D. = 2.71) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนแบบ
เพ่ือนคูคิดอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.61, S.D. = 0.42)  
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 

 

The purposes of this research were 1) to develop the CAI of science subjects for 

pathomsuksa 5 students, 2) to evaluate the effectiveness of the CAI of science subjects 

for pathomsuksa 5 students, 3) to compare the learning achievement of students 
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before and after studied with the CAI of science subjects and think pair shared 

technique, and 4) to evaluate the satisfaction of students on the CAI of science 

subjects and think pair shared technique. The research tools consisted of the CAI, 

effectiveness evaluation form, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The 

sample group of this research was 34  students in pathomsuksa 5  of Ban Plong Liam 

School who studied science subjects in semester 2/2559 by purposive sampling. 

 The finding revealed that the effectiveness of the CAI of science subjects was 
75.59/71.76 that was higher than the criteria (70/70). The CAI was appropriate in 
content the highest level ( x = 4.61, S.D. = 0.40) and technique in a high level ( x  = 
4.38, S.D. =0.77). The students who studied with the CAI and think pair shared 
technique had post-test scores ( x  = 21.53, S.D = 1.78) were higher than pre-test scores 
( x  = 18.36, S.D. = 2.71) at the statistically significant 0.05 level. The students satisfied 
with the CAI and studied with think pair shared technique at the highest level ( x  = 
4.61, S.D. = 0.42). 
Keywords: CAI, Think Pair Shared Technique, Learning Achievement 
 
1. บทนํา 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงความรู (Knowledge based 
society) มีบทบาทสําคัญในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต และมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อท่ีใชคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมเพ่ือถายทอด
เนื้อหาบทเรียนโดยมีเปาหมายท่ีจะดึงดูดความสนใจและกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู 

เทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูคิด (Think Pair Shared) เปนการเรียนรูแบบรวมมือระหวาง
ผูเรียน 2 คน ท่ีจับคูกัน แลวชวยกันแบงปนความคิดในประเด็นปญหา หลังจากท่ีรวมกันคิดเปนคูแลว 
จึงนําความรูท่ีไดไปเสนอใหเพ่ือนรวมชั้นเรียนไดรับฟง (ทิศนา แขมมณี, 2550) 

จากความสําคัญของวิทยาศาสตรและการศึกษาเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงเปนสื่อ
การสอนในลักษณะมัลติมีเดียท่ีจะทําใหนักเรียนไดโตตอบ มีปฏิสัมพันธกับบทเรียน ซ่ึงจะชวยสงเสริมให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และในระหวางการเรียนผูวิจัยไดนําเทคนิคการสอนแบบเพ่ือน
คูคิดซ่ึงเปนการเรียนรูแบบรวมมือท่ีจะชวยสรางเสริมใหมีทักษะการทํางานเปนคู นักเรียนท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันไดชวยเหลือกันเปนการสงเสริมทักษะทางสังคม อันจะทําใหนักเรียนมีทักษะ
สําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 



754 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 

ท่ี 5 
2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถม    

ศึกษาปท่ี 5 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 
2.4 เพ่ือหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และการสอนแบบเพ่ือนคูคิด 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับดี  
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับดี 
3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึนมีคามากกวา 70/70   
3.4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร

สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 รวมกับการสอนดวยเทคนิคแบบเพ่ือนคูคิดสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และการสอนแบบเพ่ือนคูคิดอยูในระดับดี 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่องคือ 1) 
แรงและความดัน 2) เสียงกับการไดยิน และ 3) น้ํา ฟา และดวงดาว   
 4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 3 หองเรียน   

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม ท่ีเรียนวิชา
วิทยาศาสตร ในภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 34 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง    
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการสอน 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตร  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  4) แบบสอบถามความเหมาะสมดานเนื้อหา 5) 
แบบสอบถามความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียน และ 6) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเรียน 
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 4.4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีกระบวนการพัฒนา 4 ข้ัน ดังนี้ 
 4.4.1 การวางแผน (Planning) ศึกษาทฤษฎีและหลักการ การออกแบบและสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นวิเคราะหผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรชั้น ป. 5   
 4.4.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบแผนการสอนประกอบดวย วัตถุประสงคท่ัวไป 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล รวมถึงการออกแบบ
โครงสรางของบทเรียน หนาจอ และการปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

 4.4.3 การพัฒนา (Development) 
 1) จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 8 
ทดสอบการใชงานเบื้องตนโดยผูวิจัย 

  2) จัดทําแบบทดสอบผลวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม 
 3) จัดทําแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและ
วิธีการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง 
 4.4.4 การประเมินและการปรับปรุง (Evaluation and Revise)  
 1) ประเมินแผนการสอน นําแผนการสอนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ จากนั้น
ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม และปรับปรุงตามท่ีไดรับคําแนะนํา 
 2) ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นําเสนอบทเรียนฯ ใหอาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบและเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม และ
ปรับปรุงตามท่ีไดรับคําแนะนํา 
 4.5 การทดลองใชกับผูเรียน  
 ทดลองใชกับนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จํานวน 34 คน โดยมีแบบแผนการ
ทดลองเปนแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบกอน
เรียน จากนั้นจัดนักเรียนเปนคูโดยใหนักเรียนท่ีนั่งติดกันจับคูกันจะไดจํานวนคูท้ังหมด 17 คู ใหแตละคู
เรียนตามวิธีการของเทคนิคเพ่ือนคูคิด จากนั้นใหนักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบหลังเรียน เม่ือ
นักเรียนเรียนครบทุกแผนการสอนใหนักเรียนทุกคนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 4.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาที 
 
5. ผลการวิจัย   

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น ป. 5 
ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ แรงและความดัน เสียงกับการไดยิน และน้ํา ฟา และดวงดาว  
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแสดงไดดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 หนาเมนูหลักบทเรียนและหนาเนื้อหาบทเรียน 

5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 5.2.1 ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา แสดงไดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา 
รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

ดานท่ี 1 เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 4.38 0.45 ด ี
ดานท่ี 2 รูปแบบการสอน 4.58 0.52 ดีมาก 
ดานท่ี 3 ใบงานและแบบทดสอบ 4.59 0.39 ดีมาก 

โดยรวม 4.51 0.40 ดีมาก 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพดาน

เนื้อหาอยูในระดับดีมาก ( x  = 4.51, S.D. = 0.40)  
 5.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรดานเทคนิคและวิธีการ แสดงไดดัง

ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 
ดานท่ี 1 ภาพ ภาษา และเสียง 4.46 0.94 ด ี
ดานท่ี 2 ตัวอักษรและสี 4.17 0.76 ด ี
ดานท่ี 3 การออกแบบและการใชงาน 4.41 0.65 ด ี

โดยรวม 4.38 0.77 ด ี
 จากตารางท่ี 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพดานเทคนิคและ
วิธีการจัดทําอยูในระดับดี ( x  = 4.38, S.D. = 0.77)   

 5.2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการหาคา E1/E2 แสดง
ไดดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ จํานวน 
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได ประสิทธิภาพ 

คะแนนการทําใบงาน จํานวน 3 แผน 
(E1) 

34 30 771 75.59 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 34 30 732 71.76 
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จากตารางท่ี 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 75.59/71.76 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 70/70   

5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x  = 21.53, S.D. = 1.78) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (
x  = 18.36, S.D. = 2.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

คะแนน จํานวนผูเรียน (คน) คาเฉล่ีย tคํานวณ tตาราง Sig. 
กอนเรียน (30) 34 18.35 

7.09 1.69 .00* 
หลังเรียน (30) 34 21.52 
   * นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียน

ดวยเทคนิคเพ่ือนคูคิด พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.61, S.D. = 0.42) 
 
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ   

6.1 อภิปรายผล  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมากและดาน

เทคนิคและวิธีการอยู ในระดับดีและมีคาประสิทธิภาพ 75.59/71.76 แสดงใหเห็นวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ี พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชสอนได และทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิระ (2556) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องดารา
ศาสตรและอวกาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาของนักเรียนท่ีแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาและเรียน
ดวยวิธีการสอนแบบเพ่ือนคูคิดมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีผูเรียนได
ชวยเหลือกันเพ่ือใหตนเองและเพ่ือนคูคิดประสบความสําเร็จในการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ รุง
นิภาภัส (2555) เรื่อง ผลการใชหนังสืออานเพ่ิมเติม ชุด ยอนรอยอดีตเมืองสงขลา ฉบับภาษาญี่ปุน
รวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิคเพ่ือนคูคิดท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ครูควรอธิบายวิธีการเรียนดวยเทคนิคการสอนแบบ
เพ่ือนคูคิดใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการชวยเหลือเพ่ือนคูคิดของตนเพ่ือใหตนเองและเพ่ือนคูคิด
ประสบความสําเร็จในการเรียน  

6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือน
คูคิดกับเทคนิคการสอนแบบเรียนรูรวมกันแบบอ่ืน ๆ  
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรู
ดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม จํานวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ สื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน แบบประเมินดาน
เนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนวามี
ความเหมาะสมคิดเปนรอยละ 94.12 และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอสื่อการ
สอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69, S.D. = 0.09) 2) นักเรียน
ท่ีเรียนดวยสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน อยู
ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.66, S.D. = 0.11)  
คําสําคัญ : สื่อการสอน การเรียนรูดวยตนเอง 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to develop the instructional media with 
captivate program for self-learning in information and communication technology subjects, 
2) to compare the learning achievement of students who studied with the instructional 
media developed by researcher, and 3) to study the satisfaction of students with the 
instructional media developed by researcher. The sample group of this study was 30 
students of Mathayomsuksa 1 of Thamakawitthayakom School in the second semester 
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year 2016 by purposive sampling. The research tools used in this study were the 
instructional media developed by researcher, the assessment form of the content, the 
assessment form of the techniques and methodology, the learning achievement test 
and the assessment form of student satisfaction. Statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t–test. 
 The research results revealed as follows: 1) the opinion of the content experts on 
the instructional media developed by researcher was at 94.12 % and the opinion of the 
technique and methodology experts on the instructional media developed by researcher 
was at the highest level ( x = 4.69, S.D. = 0.09), 2) the students who studied with the 
instructional media developed by researcher had post-test scores higher than pre-test 
scores at 0.05 significance level, and 3) the students satisfied with the instructional 
media developed by researcher at the highest level ( x = 4.66, S.D. = 0.11). 
Keyword : Instructional Media, Self-learning 
 
1. บทนํา 
 จากการสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษาพบวานักเรียนประสบปญหาในการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากการสอบถามครูผูสอนและนักเรียนพบวาสาเหตุ
ของปญหาเนื่องมาจากนักเรียนไมไดมีการเตรียมตัวกอนเขาเรียนในแตละสัปดาห ทําใหนักเรียนไมมี
ความพรอมในการเรียนรูสงผลใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีกําหนดไว 
 การเรียนรูดวยตนเองเปนแนวคิดหนึ่งท่ีถูกนํามาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูใหมๆ ดวย
ตนเอง ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึน และความรูท่ีไดรับจะจดจําไดนาน  
 จากการศึกษางานวิจัยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาผลการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนดวยตนเอง อยูใน
ระดับมาก (สุพรรณษา, 2555) ตรงกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองเรื่องการนวด
ไทย ท่ีพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 และมีความพึงพอใจอยูในเกณฑระดับมาก (ดํารงศักดิ์, 2553) และสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองดวยกิจกรรมการรูคิดในการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีพบวา คะแนนความสามารถในการอาน
อังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (ฉลวย, 2553) 
จึงกลาวไดวา การเรียนรูดวยตนเองทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนจริง  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการ
เรียนรูดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาจากสื่อการสอนไดดวยตนเอง สามารถศึกษาไดหลายครั้งตามความ
ตองการ และสามารถศึกษาไดในทุกสถานท่ีและทุกเวลา ซ่ึงสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา
ใชเพ่ือปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน และจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนท่ี
ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน โดยรวมมีคาไมต่ํา
กวารอยละ 80  
 3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน อยูใน
ระดับมาก 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูดวยตนเองดวยสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มี
คาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 4.1 การสรางและการพัฒนาสื่อการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
  4.1.1 ข้ันตอนการศึกษาเนื้อหารายวิชา ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหา คําอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงครายวิชาจากตําราและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  4.1.2 ข้ันตอนการสรางแผนการสอน ประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา ข้ันตอนการเรียนรู ใบงาน 
เกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
  4.1.3 ข้ันการออกแบบสื่อการสอน ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอการนําเสนอเนื้อหาของสื่อการสอน 
และไดกําหนดการนําเสนอเปนแบบเรียงลําดับเชิงเสน  
  4.1.4 ข้ันการพัฒนาสื่อการสอน เปนการพัฒนาสื่อการสอนตามท่ีไดออกแบบไวดวยโปรแกรม 
Adobe Captivate 9  
  4.1.5 ข้ันการตรวจสอบสื่อการสอน ผูวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเปนผูตรวจสอบสื่อ
การสอนโดยการทดลองใช เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความถูกตองในการทํางานของ
สื่อการสอน 
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  4.1.6 ข้ันการประเมินสื่อการสอน เปนข้ันตอนการนําสื่อการสอนเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน 
 4.2 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี ท่ี
เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 50 คน และกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 30 คน 
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคอมพิวเตอร สื่อการสอน 
แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

4.4 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 4.4.1 ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  

 4.4.2 ผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
นําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และไดปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 คนประเมินแผนการจัดการเรียนรู และประเมินแบบทดสอบเพ่ือหา
ความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

 4.4.3 ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อการสอน จากนั้นนําไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบ และไดปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการจํานวน 3 คน 
ประเมินสื่อการสอน 

4.5 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาทดลองกับ
กลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design มีข้ันตอนดังนี้  
  4.5.1 ผูสอนบอกจุดประสงคของการวิจัย ชี้แจงข้ันตอนการเรียนรู และสาธิตการใชงานสื่อการ
สอน 
  4.5.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือทดสอบความรูกอนเรียนของนักเรียน 
  4.5.3 นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
  4.5.4 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรูของนักเรียนหลังจากไดศึกษาดวย
สื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
  4.5.5 นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate สําหรับการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวย การลงทะเบียน รายการทํางาน คําแนะนําวิธีการใช
สื่อการสอน จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาบทเรียน ตัวอยางดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 จอภาพการลงทะเบียนใชสื่อการสอนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 สื่อการสอนสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องการประมวลผลแบบกลุม 
  5.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของสื่อการสอน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
จํานวน 3 คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเปนรอยละ 94.12 
  5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของสื่อการสอน โดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน พบวา มีความเหมาะสมโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.69, S.D. = 
0.09) 
 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน x  S.D. t Sig 
กอนเรียน 30 12.57 1.19 36.20 .000** 
หลังเรียน 30 24.80 1.99   

      หมายเหตุ ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 24.80 มีคาสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงมีคาเทากับ 12.57 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 5.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน พบวา ความพึง
พอใจของผูเรียนในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.11)  
 
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผล 
  6.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนวามีความเหมาะสม
คิดเปนรอยละ 94.12 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.1  
  6.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน วามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.2  
  6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีคาเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3.3 
  6.1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน อยูในระดับมากท่ีสุด 
สอดคลองกับสมมติฐานขอ 3.4 
 ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท้ัง 4 ขอ เนื่องจากสื่อการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนผาน
การประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหา จํานวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
และวิธีการ จํานวน 3 คน ทําใหไดสื่อการสอนท่ีมีคุณภาพ มีเนื้อหาตรงกับเนื้อหารายวิชา และมีวิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจสงผลใหไดรับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดจากนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 6.2 ขอเสนอแนะ 
  6.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใชสื่อการสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอนแบบตาง ๆ เชน 
การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูปญหาเปนฐาน เปนตน  
  6.2.2 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนใหสามารถนําเสนอบนอินเทอรเน็ต และบน
โทรศัพทมือถือได  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวและเสนอ
แนวทางการปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว ในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร ท าการประเมินอาคาร 1 บริการ
วิทยาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยใช้เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวภาครัฐ 

(กรณีอาคารเดิม ) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การส ารวจและตรวจวัดจากพื้นที่
จริงการค านวณโดยใช้สูตรตามที่ระบุในแบบประเมินเพื่อพิจาณาการให้คะแนน โดยการให้คะแนนในแต่
ละหมวดและน าคะแนนมาพิจารณาระดับการรับรองอาคาร จากการประเมินพบว่าอาคารไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้อาคารผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวในส่วน
พลังงาน การพิจารณาน าพลังงานจากโซล่าเซลล์เข้ามาใช้ ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการลดการใช้น้ า ระบบ
หมุนเวียนน้ ากลับมาใช้และสภาวะแวดล้อมในอาคาร 
ค าส าคัญ: อาคารเขยีว, เกณฑ์การประเมินอาคารเขียว, การปรับปรุงอาคาร   

Abstract 

 In this research, study to evaluation and improvement guidelines of building 
based on green building standard. Using green building evaluation criteria ) In the case 
of the old building(  of pollution control department.  How to collect data for 
evaluation by gather relevant documents survey and measurement from actual area 
calculated using the formula given in the rating form to determine the scoring. 
Improvement guidelines for building green building compliance in energy sector 
consider the use of solar cells and environmental aspects of water use, reusable water 
circulation system, indoor environment. 
Keywords: Green Building, Green Building Standard, Improvement Building 
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บทน า 
หลักการของอาคารเขียวคือการด าเนินการควบคุมอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการ

ใช้พลังงานเป็นอาคารที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยรวมทั้งท าให้ผู้ในอาคารมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นการน าเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารและเป็นแนวทางการปรับปรุง
อาคารตามเกณฑม์าตรฐานซึ่งอาคารสีเขียวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดผลกระทบจากการใช้อาคาร 

ผลกระทบที่เกิดจาการใช้อาคารส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นซึ่งการด าเนินการตามมาตรฐานอาคารเขียวมุ่งเน้นประสิทธิภาพการลดการใช้น้ า ลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ปกป้องสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการท างาน
ของผู้คนในอาคาร ลดปัญหาขยะ มลพิษและการท าลายสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินอาคารตามเกณฑม์าตรฐานอาคารเขียว  
2. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว ในการอนุรักษ์พลังงาน การ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาและประเมินอาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 9,389 ตารางเมตรเป็นที่ท าการของส านักงาน
วิทยาเขต ส านักวิทยบริการ วิทยาลัยพาณิชยน์าวีนานาชาติ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม 

 

ภาพที่ 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการบริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
2. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียว 

แนวทางการประเมินอาคารเขียวภาครัฐ  (กรณีอาคารเดิม ) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [1] มีแนวคิดในการประเมินมุ่งเน้นด้านการใช้งานและบ ารุงรักษา 
)Operation & Maintenance( อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมา
ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวด มีรายละเอียดและการเก็บข้อมูลในการประเมินดังนี ้
2.1 การบริหารจัดการให้เป็นอาคารส านักงานเขียว 

รายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดท าคู่มือใช้งานและรักษา
ระบบ คู่มือแนะน าการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบต่างๆ  
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2.2 ผังบริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม 
 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนผังอาคาร การใช้ประโยชน์พ้ืนที่อาคาร ข้อมูลภูมิสถาปัต ต้นไม้และพืช
พรรณ พื้นที่น้ าซึมผ่าน พื้นที่ดาดแข็ง และสัดส่วนขนาดพื้นที่หลังคาเขียวหรือดาดฟ้าที่ปกคลุมด้วยพืช
พรรณ 
2.3 การใช้น้ า 

ปริมาณการใช้น้ า 
การติดตามตรวจสอบการใช้น้ าของอาคาร ค านวณสัดส่วนปริมาณการใช้น้ าที่ลดลงได้เมื่อ

เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอาคารประเภทนั้นๆ 
2.4 พลังงาน 

ปริมาณการใช้พลังงาน 
ค านวณหาปริมาณการใช้พลังงานและเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานของอาคารที่

เทียบเท่าหรือต่ ากว่าค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานส าหรับหน่วยราชการของส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน )สนพ.( [3] สามารถค านวณได้จากสูตรหรือวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม BEC V.1.0.6 

หน่วยไฟฟ้ามาตรฐาน = ))2.251 x จ านวนบุคลากร + 0.042 x พื้นที่ใชส้อยภายในอาคาร 
+ 4.038 x )จ านวนนักศึกษา x จ านวนวันที่มีการเรียนการสอน/100(( x )1.111 x อุณหภูม(ิ )1( 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ค่าก าลังไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารไม่เกินค่าที่ก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนด 

ตรวจสอบแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือค านวณค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่าง 
ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่าง = )Watt total(/)A total( )2( 

โดยที่  Watt total = ผลรวมก าลังไฟฟ้าติดตั้งของโคมไฟ )หลอดไฟรวมบัลลาสต์( มีหน่วยเป็นวัตต ์
A total = ผลรวมของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคาร มีหน่วยเป็นตารางเมตร 

2.5 สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 
ความส่องสว่างขั้นต่ า 

ค่าความส่องสว่าง การวัดหาค่าระดับความส่องสว่างโดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ท าการส ารวจท าได้โดยหา
ค่า RI เมื่อได้ค่า RI แล้วจึงท าการก าหนดจ านวนจุดตรวจขั้นต่ าที่ต้องท าการตรวจวัด 

Room Index )RI( = 
L ×W

Hm (L+W)
 )3( 

โดย L = ความยาว )เมตร(, W = ความกว้าง )เมตร( 
Hm = ความสูงจากดวงโคมถึงพื้นที่ใช้งาน )เมตร( 

อัตราการระบายอากาศ 
อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศซึ่งอัตราการระบายอากาศที่ติดตั้ง

จริง สามารถค านวณได้ดังนี ้

AC )อัตราการระบายอากาศต่อช่ัวโมง( = 
Q ×60

W × L ×H
 )4( 

โดย Q = อัตราการระบายอากาศ )ลูกบาศก์ฟุตต่อนาท(ี, W = ความกว้าง )ฟุต( 
L = ความยาวของห้อง )ฟุต(, H = ความสูงของห้อง )ฟุต( 
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ระดับเสียงภายในอาคาร 
เวลาการท างานที่ได้รับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน  )Time Weighted 

Average, TWA( ให้ค านวณจากสูตรดังนี ้

T = 
8

2(L−90) 5⁄   )5( 
โดย T = เวลาการท างานที่ยอมรับให้ได้รับเสียง )ชั่วโมง(, L = ระดับเสียง) dB)A( ( 

2.6 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร 
น้ าเสีย 
ผลการวิเคราะห์น้ าทิ้ง ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้จะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามที่ทาง

ราชการก าหนดทุกพารามิเตอร์และจ าแนกตามประเภทของอาคารตามกฎหมาย 
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
การจัดการขยะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะ

ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายตั้งแต่แหล่งก าเนิด มีการส่งเสริมและประเมินผลตามหลักของ 4 Rs 
2.7 นวัตกรรม 

นวัตกรรมในที่นี้แยกเป็น 2 กรณี คือกรณทีี่เป็นการด าเนินการที่ไม่มีอยู่ในเกณฑก์ารประเมินที่
ก าหนดไวแ้ละกรณีที่พัฒนาจากเกณฑ์ประเมินจนท าให้ได้ผลที่ดีกว่า 
3. เกณฑ์การประเมินผลคะแนน 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีอยู ่2 ประเภทคือเกณฑ์ที่ต้องผ่านและเกณฑ์ที่ให้คะแนน 
ตารางที่ 1 ตารางการประเมินคะแนนรวมของอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งสัดส่วนการให้คะแนน การประเมินคะแนนของอาคาร 
ส่วนที ่ คะแนนเต็ม หมวดที่ คะแนนเต็ม 

การประเมินนโยบายของผู้บริหาร 

1. นโยบาย 
5 

1. การบริหารจัดการอาคารให้เป็นอาคารส านักงาน
เขียว 

5 

รวมคะแนนส่วนที่ 1 5 รวมคะแนนหมวดที่ 1 5 
การประเมินประสิทธิภาพ 
2. สิ่งแวดล้อม 

31 

2. ผังบริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรม 8 
3. การใช้น้ า 6 
5. สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 5 
6. การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 12 

รวมคะแนนส่วนที่ 2 31 รวมคะแนนหมวดที่ 2, 3, 5, 6 31 
3. พลังงาน 16 4. พลังงาน 16 

รวมคะแนนส่วนที่ 3 16 รวมคะแนนหมวดที่ 4 16 
คะแนนรวมทั้งหมด 52 คะแนนรวมทั้งหมด 52 

4. นวัตกรรม 3 7. นวัตกรรม 3 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคะแนนรวมของอาคาร 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปการประเมินคะแนนรวมของอาคาร 

2. แนวทางในการปรับปรุงอาคาร 
  จากผลการการประเมินอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวพบว่าอาคารไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานและคะแนนการประเมินไม่เกินร้อยละ 50 ในหมวดที่ส าคัญที่ควรปรับปรุงได้แก่ พลังงาน การ
ใช้น้ าและนวัตกรรม 
  การปรับปรุงส่วนพลังงาน การพิจารณาการน าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในอาคาร การติดตั้ง
โซล่าเซลล์โดยพิจารณาจากการประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ [2]  การเปลี่ยนชนิด
หลอดไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน  
  การปรับปรุงส่วนสิ่งแวดล้อม พิจารณาปรับปรุงการการลดการใช้น้ า การหมุนเวียนน้ ากลับมา
ใช้ใหม่ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า การตรวจวัดคุณภาพอากาศและระบบระบายอากาศภายในอาคาร 
  การปรับปรุงส่วนนวัตกรรม การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมที่เหมาะสมกับ
อาคาร  

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
  จากการศึกษาพบว่าการประเมินอาคารเขียวตามเกณฑ์มาตรฐานที่น ามาใช้ท าให้ทราบศักยภาพ
และปัญหาในการจัดการบริหารจัดการอาคารและน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงอาคารให้ได้ตามมาตรฐานอาคารเขียวรวมทั้งเกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีต่อผู้ใช้อาคาร ยังสามารถน าเกณฑ์การประเมินอาคารและแนว
ทางการปรับปรุงไปใช้กับอาคารอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยได ้
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือในการประเมินด้านพลังงานควรเลือกใช้โปรแกรมประเมิน
ประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร BEC V.1.0.6. มาใช้แทนการค านวณตามสูตรเดิมเพื่อให้สอดคล้องตาม

ส่วนที่ หมวดที่ 
คะแนน
เต็มแต่

ละหมวด 

คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละ
แต่ละ
หมวด 

น้ าหนัก
คะแนน 

ร้อยละ
คะแนน

เต็ม 

1. นโยบาย 1.การบริหารจัดการให้เป็นอาคารส านักงานเขียว 5 3 60 10 6 

2. สิ่งแวดล้อม 

2.ผังบริเวณและงานภูมิสถาปัตยกรรม 8 4 50 15 7.5 
3.การใช้น้ า 6 4 66.67 15 10 
5.สภาวะแวดล้อมภายในอาคาร 5 3 60 10 6 
6.การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร 12 8 66.67 20 13.37 

3. พลังงาน 4.พลังงาน 16 8 50 30 15 
    รวม 100   
4. นวัตกรรม 7.นวัตกรรม 3 0 
  คะแนนรวมทั้งหมด 57.87 
  อาคารอยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .2552. เกณฑ์การประเมินอาคา

เขียวภาครัฐ )กรณีอาคารเดิม(. โครงการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ )อาคาร
เขียว(. ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. 

[2] ณัฐพงศ์และโสภิตสุดา. 2558. การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

[3]  ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 2559. โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ. ส านัก
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน พิมพ์ครัง้ที่ 1. กรุงเทพฯ. 

 



772 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค 
ส าหรับธรรมศึกษาชั้นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

Development of  Web-Based Instruction on Thammawipak Subject  
for  Dharma Scholar  Level 1 using Problem Based Learning. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาธรรมวิภาค ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียน ที่ได้
พัฒนาขึ นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลัง
เรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตการวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group 
Pretest Posttest Designกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ประชามงคล ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรีโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ้านวน 
30 คนผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ นมีคุณภาพ

ด้านเนื อหาอยู่ในระดับ ดี ( x  = 4.23) ผลการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี ( x  = 4.38) 2) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนผลปรากฏว่า มีประสิทธิภาพ 86.37/86.10 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.20 คะแนน และ 86.10 
คะแนน ตามล้าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.25) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั งไว้ 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ธรรมวิภาคส้าหรับธรรมศึกษาชั น

ตรี,โจทย์ปัญหาเป็นฐาน 
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Abstract 

The objectives of this research are 1) to develop a Web-Based Instruction (WBI) on 
Thammawipak Subject for Dharma Scholar Level 1 using Problem Based Learning,2) to 
find the efficiency of the developed WBI, 3)  to compare the achievement of the 
student before and after using the developed WBI and 4)  to study of satisfaction of 
student after using the developed WBI.  The research methodology is experimental 
research, one-group pretest posttest design. The sample are 30 grade 7 students from 
Phachamongkols chool,Somdet Charoen Sub-district, Nong Prue District, Kanchanaburi, 
selected by purposive sampling.  The results are as follows:  1)  the quality of the 
developed WBI, evaluated by content experts is at good level ( x̅ = 4.23) and by 
technical expert is at good level ( x̅ = 4.38). 2) The efficiency of the developed is 
86. 37/ 86. 10.  3)  The achievement of students after using the developed WBI is 
statistically significantly higher than before using it at .01. 4) The satisfaction of students 
after using the developed WBI is at high level (x̅ = 4.25). 
Keywords: Web-Based Instruction, Thammawipak Subject for  Dharma Scholar  Level 1, 
Problem Based Learningz

บทน า 
การศึกษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ครั งโบราณนั น ยากแก่การเล่าเรียนต้องใช้เวลามาก  จึงเป็น

เหตุให้ไม่แพร่หลายทั่วไป สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงปรับเปลี่ยนระบบ
ใหม่ โดยท้าการทดลองใช้ในส้านักวัดบวรนิเวศวิหาร  พระองค์ทรงใช้ต้าราที่ทรงนิพนธ์ขึ นใหม่สอนพระ
นวกะและทรงเปลี่ยนการสอบพระปริยัติธรรมด้วยปากเปล่ามาเป็นการสอบโดยการเขียนเมื่อปี
พุทธศักราช 2446 เมื่อทรงตระหนักว่าเป็นวิธีการที่ดี การเล่าเรียนง่ายขึ นได้ผลรวดเร็ว และให้ประโยชน์
ในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงน้ามาตั งเป็นแบบการศึกษาส้าหรับคณะสงฆ์และแพร่หลายทั่วไปแก่
พระภิกษุสามเณรทั่วราชอาณาจักร ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช
เจ้า ทรงพิจารณาเห็นว่าคฤหัสถ์จะได้รับประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย จึงทรงตั งหลักสูตร
นักธรรมส้าหรับคฤหัสถ์ขึ น เรียกว่า ธรรมศึกษาได้เจริญสืบมาจนถึงทุกวันนี  ซึ่งในปัจจุบันนี บุคคลทั่วไป
ได้ให้ความสนใจในการศึกษาธรรมศึกษาเป็นจ้านวนมากดังจะเห็นได้จากสถิติการสอบในแต่ละปีซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ปี  ปี 2553 มีผู้สอบจ้านวนทั งสิ น 1,134,641 คน ขาดสอบ 259,262 คน คงสอบ 
875,379 คน สอบได้ 569,936 คน สอบตก 305,443 คน คิดเป็นร้อยละ 65.11  ปี 2554 มีผู้สอบ
จ้านวนทั งสิ น 1,084,114 คน ขาดสอบ 271,675 คน คงสอบ 812,439 คน สอบได้ 563,407 คน สอบ
ตก 249,032 คน คิดเป็นร้อยละ 63.35 (ส้านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, 2552)  ดังนั นส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานจึงร่วมมือกับกรมการศาสนา จัดให้มีหลักสูตรธรรมศึกษาสอนใน
โรงเรียน ด้วยการมีค้าสั่งลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 แจ้งสถานศึกษา ให้บันทึกผลการสอบธรรมศึกษา
ชั น ตรี –โท-เอก ของนักเรียนที่สอบได้ลงในเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรขั นพื นฐาน (ป.พ.
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1) (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) สอดคล้องกับผลวิจัยการศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทยศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียน
ธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั น ปีงบประมาณ 2549  มีผลสรุปว่า การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า การเรียนการสอนธรรมศึกษาด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอน ด้านกระบวนการเรียน
การสอนและอันดับสุดท้ายคือ ด้านการวัดผลและการประเมินผล และได้ศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนพบปัญหามีความคล้า ยคลึงกันคือ 1) 
งบประมาณไม่เพียงพอ 2)ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 3)ขาดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 4)ขาดการประสานงานและประชาสัมพันธ์ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,2549) 

ดังนั นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต 
วิชาธรรมวิภาคส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผล
การเรียน โดยเผยแผ่ธรรมะแก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบธรรมศึกษาชั นตรี 
และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมให้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค ส้าหรับธรรม

ศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค 

ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ได้พัฒนาขึ นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี  โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส้าหรับผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชามงคล หมู่ที่ 4 บ้าน

บารมี ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มา 1 ห้อง จ้านวน 30 คน 

วิธีการวิจัย 
1. การวิเคราะห ์
    ศึกษาเนื อหาแนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ศึกษาเนื อหาวิชา ธรรมวิภาคส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี ศึกษาทฤษฎีปัญหาเป็นฐาน ศึกษา
เนื อหาบทเรียน วิชาธรรมวิภาคส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรีการสร้างแบบทดสอบ และแบบประเมินความ
พึงพอใจ เพื่อน้าไปใช้ในการกระบวนการเรียนการสอนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

2. การออกแบบ 
    2.1 ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (มนต์ชัย เทียนทอง,2545) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 1 กระบวนการเรียนการสอน 
 
 

ระบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต )WBI) 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1.เนื อหาวิชาคิหิปฏิบัติ 
2.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 
3.ระบบการลงทะเบียนเรียน 
4.ระบบการติดตามผู้เรียน 
5.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
6.LinKแหล่งข้อมูลอื่นๆ 

ส่วนผู้สอน 
-แอคเคาต์ส้าหรับล็อกอินเข้าระบบ 
-บริหารจัดการบทเรียนวิชาธรรมวิภาค 
-ก้าหนดจ้านวนครั งที่สอน 
-สร้างใบเนื อหาการสอน+รูปภาพประกอบ 
-สร้างใบงานและการบ้าน 
-สร้างแบบทดสอบ 
-ก้าหนดรูปแบบการเรียน )เรียนแบบกลุ่ม(  
-ติดตามและประเมินผลผู้เรียน 

 
ส่วนผู้เรียน 
-สมัครสมาชิก 
-ล็อคอินเข้าระบบ 
-ท้าแบบทดสอบก่อนเรียน 
-ท้าตามกระบวนการ PBL 
-ส่งการบ้านผ่านระบบออนไลน์ 
-ใช้กิจกรรมอื่นๆที่ผู้สอนก้าหนดให้ใช้งาน 
เช่น แชท กระดานข่าว 

 

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 
1 .ค้นหาความหมายของค้าหรือวลีที่
ต้องการ 
2.ตั งค้าถามจากโจทย์ 
3.ระดมความคิดตอบค้าถาม 
4.ตั งสมมติฐานในการอธิบายโจทย์ 
5.ก้าหนดเนื อหาที่ต้องศึกษา 
6.ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
7.สรุปรวบยอดเกี่ยวกับความรู้ 

ส่วนสนับสนุน 
-กระดานข่าว )Web Board) 
-ห้องสนทนา )Chat Room) 
-Download/Upload File 
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2.2 ออกแบบเนื้อหา  
 2.2.1 เนื อหาทีใ่ช้ในบทเรียนเป็นเนื อหาวิชา วิชาธรรมวิภาคส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 10 หน่วยการเรียนรู ้
 2.2.2 แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีการน้ามาหาค่ามาตรฐานตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้ โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ทา่น มีการค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์(IOC) จากนั นนา้ไปหาค่าความยากง่าย และค่าอ้านาจจ้าแนกกับผู้เรียนทีเ่คยเรียนวิชานี ไป
แล้ว  

 2.2.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ธรรมวิภาค ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ น โดยผ่านการประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญด้านเนื อหา 3 ท่าน ด้านเทคนิค 3 ท่าน 

 2.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาธรรมวิภาค ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผ่านการประเมินจากผู้เรียนจ้านวน 
30 คน 

3. การพัฒนา 
    พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาบทเรียนตาม

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั นตอน (ปรีชา อุยตระกูล,ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์,เอก
รัตน์ เอกศาสตร์,และพัชชยา ทรงเสี่ยงไชย,2551) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบทเรียนเพื่อหาข้อบกพร่อง 
แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไข 

4. การประเมนิผล 
    จากนั นน้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ น ไปทดลองกับ

กลุ่มเป้าหมายตามแบบแผนการทดลอง แล้วท้าการวิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง 

ผลการวิจัย 
   การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) มา 1 ห้อง จ้านวน 30 คนมีผลของการวิจัยที่จะน้าเสนอดังนี  
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค 
ส าหรับธรรมศึกษาชั้นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 ภาพแสดงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาธรรมวิภาค 
ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต วิชา
ธรรมวิภาค ส าหรับธรรมศึกษาชั้นตรีโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ได้พฒันาขึ้นตามเกณฑม์าตรฐาน 

08/08  
ตารางที่  2-1 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

(n) 
คะแนนเต็ม คะแนนรวม ประสิทธิภาพ 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (E1) 30 100 2591 86.37 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 100 2583 86.10 

จากตารางที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ น
มีประสิทธิภาพ 86.37/86.10 (ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1) จากผลการทดลองพบว่านักเรียนสามารถ
ท้าแบบฝึกหัดท้ายบทได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.37 และสามารถท้าแบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 
86.10 ซึ่งจะพบว่าคะแนนสอบระหว่างเรียนจะมีค่าสูงกว่าคะแนนสอบหลังเรียนเนื่องจากว่าเมื่อเรียนจบ
ในแต่ละหน่วยแล้วจะสอบระหว่างเรียนทันทีท้าให้ยังสามารถจ้าเนื อหาได้ดีกว่า 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค ส าหรับธรรมศึกษาชั้นตรี โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

ตารางที่ 3-1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน 

การทดสอบ 
 

S.D. 
 

Std. t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 63.20 5.65 
22.90 7.93 15.81 * 0.0000 

หลังเรียน 86.10 4.07 
จากตารางที่ 3-1พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยทดสอบค่าแจกแจงแบบที (t-test) 

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชามงคล จ้านวน 30 คนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.20
คะแนน และ86.10คะแนน ตามล้าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 

D
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ตารางที่ 4-1 แสดงรายการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในด้านต่างๆ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการออกแบบ 4.36 0.08 มาก 
2. ด้านการจัดการบทเรียน 4.26 0.08 มาก 
3. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 4.18 0.07 มาก 
4. ด้านเนื อหาและการด้าเนินเรื่อง 4.20 0.13 มาก 

รวม 4.25 0.03 มาก 
จากตารางที่ 4-1 การท้าแบบประเมินวัดความพึงพอใจของผู้เรียนในด้านการออกแบบ ด้านการ

จัดการบทเรียน ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกและด้านเนื อหาและการด้าเนินเรื่อง ทั ง 4 ด้านอยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก ( x  = 4.25,S.D.=0.03) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ3 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาคส้าหรับ

ธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลการประเมินดังนี  ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

เนื อหาจ้านวน 3 ท่าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดี( x  = 4.23)ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิคจ้านวน 3 ท่าน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ ดี( x  = 4.38) 
2. การวิเคราะห์หาประสิทธิ์ภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้น้า

เครื่องมือไปทดลองและได้ทดสอบประสิทธิภาพผลปรากฏว่า มีประสิทธิภาพ 86.37/86.10 อยู่ในเกณฑ์
สมมติฐานที่ตั งไว้คือ 80/80 โดยที่คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนจะมีค่าคะแนนสูงกว่าหลังเรียน เนื่องจากว่า
ในระหว่างที่เรียนนั นนักเรียนได้ทบทวนและยังสามารถจ้าเนื อหาของบทเรียนได้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ตามที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้ 

3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของผู้เรียนพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 63.20คะแนน และ86.10คะแนน ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที ่2 ตามที่ผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้ 

4. ผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายพบว่า ด้าน
การออกแบบ ด้านการจัดการบทเรียน ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกและด้านเนื อหาและการด้าเนินเรื่อง 

ทั ง 4 ด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x  = 4.25,S.D.=0.03) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 ตามที่ผู้วิจัย
ได้ก้าหนดไว้ 

 



779 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

ข้อเสนอแนะ 
1. เพื่อให้เกิดการสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน การจ้ากัดเวลา อาจท้าให้ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนต่างกัน ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ตามความต้องการจนกว่าจะเข้าใจในบทเรียน 

2. จากการวัดและการประเมินผลคะแนนของการท้าโจทย์ปัญหาเป็นฐานนั น ซึ่งจากงานวิจัยของ
ผู้วิจัยนั นไม่ได้มีการวัดประเมินเป็นรายบุคคล แต่จะวัดประเมินจากการท้ากิจกรรมกลุ่ม ดังนั นในการแก้
โจทย์ปัญหาเป็นฐานนั น จากการสังเกตจะพบว่าผู้เรียนบางคนยังไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้จริง ซึ่งใน
การท้าวิจัยครั งต่อไปควรมีการสร้างโจทย์ปัญหาในลักษณะที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนที่
เรียนอ่อนหรือให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป 

3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค 
ส้าหรับธรรมศึกษาชั นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถน้าความรู้ กระบวนการคิด ไปต่อยอดใน
รายวิชาอื่นได้ 
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บทคัดยอ 

 

การเพ่ิมข้ึนของระบบควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอม ยอมสงผลตอปจจัยนําเขาท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการผลิตไฟฟา และการไดมาซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้ตองผานกระบวนการตางๆท่ีสามารถ
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยรวมของแบบจําลองโรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหินและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอมรวมถึงประเภทของการเผาไหมผงถานหิน
ละเอียด และ ปจจัยนําเขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตไฟฟา โดยกําหนดตัวแปรตนและตัวแปร
ตามท่ีเก่ียวของ และสรางแบบจําลองโรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหินในโปรแกรม Integrated 
Environmental Control Model (IECM) เพ่ือเก็บขอมูลตัวแปรตามท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคาตัว
แปรตน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความสัมพันธโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ซ่ึงจากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมข้ึนและลดลงของปจจัยนําเขาท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการผลิตไฟฟาอยางมีนัยสําคัญมากท่ีสุด ไดแก ประเภทของการเผาไหมถานหิน
ละเอียด และ ประสิทธิภาพการกําจัด  CO2 สูงสุดตามลําดับ  
คําสําคัญ : ระบบควบคุมการปลอยมลภาวะ, โรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหิน, การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงพหุ 
 

Abstract 
 

Increasing of pollution control in coal-fired power plants can cause increased 
environmental impact. This study aimed to assess the overall environmental impact of 
coal-fired power plants and analyze the relationship between the efficiency of 
pollution control and the input of coal-fired power plants by defining independent 
variables and dependent variables. Then, modeling the plant via Integrated 
Environmental Control Model (IECM) program for collecting dependent variables which 
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from changing of independent variables. The next step is analyzing the relationship 
using the Multiple Regression Analysis. Type of pulverized coal combustion is the major 
factor which affects the input of coal-fired power plants and maximum CO2 removal 
efficiency is minor factor. 
Keywords:  pollution control, coal-fired power plants, Multiple Regression Analysis 
 
บทนํา 

พลังงานไฟฟาถือไดวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญกับกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน อีกท้ังยังเปน
ปจจัยหลักอยางหนึ่งท่ีชวยใหเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนา ซ่ึงจากขอมูลในแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (Power Development Plan 2015 : PDP 2015) พบวา 
ในปพ.ศ. 2557 ความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุดของระบบการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 
2556 เทากับ 344.0 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 1.29 และจากขอมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปพ.ศ. 2557 
ประเทศไทยมีโรงไฟฟากําลังผลิตไฟฟารวม เทากับ 37,612 เมกะวัตต ซ่ึงสวนใหญมาจากโรงไฟฟา
ประเภทความรอนรวมและโรงไฟฟาประเภทความรอน นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ 
(กพช.) ยังไดมีการกําหนดนโยบายการกระจายเชื้อเพลิงโดยใหมีการการลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติ
ในการเปนเชื้อเพลิงหลัก, ใหเพ่ิมสัดสวนโรงไฟฟาถานหินโดยใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟา, 
สนับสนุนการโรงไฟฟาท่ีใชพลังงานหมุนเวียน และ อ่ืนๆ เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงการใชเชื้อเพลิง
ประเภทใดประเภทหนึ่งเปนหลัก (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558) 

ดังนั้นเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจเพ่ิมระบบควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอมในการออกแบบ
โรงไฟฟาถานหินในอนาคต งานวิจัยฉบับนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวมของ
โรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหินโดยอาศัยแบบจําลองจากโปรแกรม Integrated Environmental 
Control Model (IECM) และใชหลักการการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุในการสรางความสัมพันธและ
ศึกษาอิทธิพลระหวางประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลภาวะมลภาวะทางสิ่งแวดลอมรวมถึงประเภท
ของการเผาไหมผงถานหินละเอียด และ ปจจัยนําเขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตไฟฟา 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยรวมของแบบจําลองโรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหิน 
2. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลภาวะมลภาวะทาง

สิ่งแวดลอมรวมถึงประเภทของการเผาไหมผงถานหินละเอียด และ ปจจัยนําเขาท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการผลิตไฟฟา เชน ปริมาณการใชไฟ,ปริมาณการใชน้ํา เปนตน 
 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1. โรงไฟฟาทําหนาท่ีแปลงพลังงานรูปตาง ๆ เชน พลังงานศักยของน้ํา พลังงานเคมีในเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียรในเชื้อเพลิงนิวเคลียรเปนพลังงานไฟฟา สําหรับงานวิจัยนี้พิจารณา
โรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหินใชกระบวนการเผาไหมผงถานหินละเอียด (Pulverized Coal 
Combustion; PC) ซ่ึงโรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหินสามารถจําแนกตามอุณหภูมิและความความ
ดันได 3 ประเภท ไดแก ประเภท Subcritical, ประเภท Supercritical (SC) และ ประเภท Ultra-
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Supercritical (USC) สําหรับหนวยตางๆในโรงไฟฟาและอุปกรณควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอมแสดง
ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 หนวยตางๆในโรงไฟฟาและอุปกรณควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอม 

2. การออกแบบการทดลอง คือ การทดลองเพียงครั้งเดียวหรือตอเนื่อง โดยทําการเปลี่ยนแปลง
คาตัวแปรนําเขาในระบบหรือกระบวนการท่ีสนใจศึกษา เพ่ือท่ีจะทําใหสามารถสังเกตหรือชี้ถึงสาเหตุ
ตางๆท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธท่ีได (ประไพศรี สุทัศน ณ อยุธยา, พงศชนัน เหลือง
ไพบูลย, 2551) สําหรับประเภทของการออกแบบการทดลองท่ีนํามาพิจารณาในงานวิจัยนี้ไดแก 2-
Level Full factorial design คือการใช Full factorial โดยแตละปจจัยเปลี่ยนแปลงได 2 ระดับ ซ่ึง
จะตองทําการทดลองท้ังหมดเทากับ 2k เม่ือ k คือจํานวนปจจัย (ฉลอง สีแกวสิ่ว, 2552) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟา, ระบบควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอม, ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โรงไฟฟาพลังความรอนชนิดถานหิน, การออกแบบการทดลอง และ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ 
หลังจากนั้น กําหนดตัวแปรตน หรือ ตัวแปรอิสระ (x) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีสงผลใหการทดลองเกิดการแปร
ผัน และตัวแปรตาม (y) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงคาตัวแปรตน ซ่ึงแสดงในตาราง
ท่ี 1และตารางท่ี 2 ตามลําดับ แบงเก็บขอมูลโดยแบงเก็บเปน 2 ชุด คือ ขอมูลชุดท่ีหนึ่งมีการเพ่ิมระบบ
ดักจับคารบอน และ ขอมูลชุดท่ีสองไมมีการเพ่ิมระบบดักจับคารบอน โดยมีจํานวนการทดลอง (Runs) 
ท้ังหมด 128 การทดลอง และ 64 การทดลอง ตามลําดับ สรางแบบจําลองโรงไฟฟาพลังความรอนชนิด
ถานหินในโปรแกรม Integrated Environmental Control Model (IECM) พรอมบันทึกขอมูลตัวแปร
ตาม และนําขอมูลท่ีไดวิเคราะหความสัมพันธและพิจารณาอิทธิพลระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามโดย
ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
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ตารางท่ี 1 ตัวแปรตนท่ีศึกษาในงานวิจัย 
ตัวแปรตน คาตาสุด คาสูงสุด หนวย อางอิง 

x1 ปรเภทของการเผาไหมผงถานหิน
ละเอียด  

0 
(ประเภท Super-

Critical) 

0  
(ประเภท Ultra-
Supercritical) 

- - 

x2 ประสิทธภิาพการกาจัด NOx 
สูงสุดของระบบ Low NOx 
burners & Over Fired Air 
(LNB & OFA)  

60 65 % Bell & Buckingham, n.d 

x3 ประสิทธภิาพการกาจัด NOx 
สูงสุดของเทคโนโลยี Selective 
Catalytic Reduction (SCR)  

80 90 % 

โครงการเสรมสรางความเขาใจและ
การมสีวนรวมของประชาชน ชุมชน 

และผูมีสวนไดเสียจากอตุสาหกรรมที่มี
การใชถานหิน, มปป. 

x4 ประสิทธภิาพการกาจัดฝุนละออง
ของเทคโนโลยี Electrostatic 
Precipitator (ESP)  

94 99 % ศักดา ลาชโรจน, มปป. 

x5 ประสิทธภิาพการกากจัด SO2 
สูงสุดของเทคโนโลยี Flue Gas 
Desulfurization (FGD)  

95 98 % สมชาติ ฉนัทศิริวรรณ, 2558 

x6 เทคโนโลยีการดกัจับปรอท 
(Carbon Injection)  

0 (No) 1 (Yes) - - 

x7 ประสิทธภิาพการกาจัด Co2 
สูงสุดของการดักจับคารบอนหลัง
การเผาไหมโดยใชสารเอมนี  

85 95 % 
Massachusetts Institute of 

Technology, 2007 

ตารางท่ี 2 ตัวแปรตามท่ีศึกษาในงานวิจัย 
ตัวแปรตาม หนวย 

y1 ปริมาณไฟฟาสงออกสุทธิ (Net Electrical Output) เมกะวัตต 
y2 ปริมาณเชื้อเพลิง (Primary Fuel Input) กิโลจูล/ชั่วโมง 
y3 ปริมาณถานหิน (Coal) ตัน/ชั่วโมง 
y4 ปริมาณหินปูน (Lime-Limestone) ตัน/ชั่วโมง 
y5 ปริมาณตัวดูดซับ (Sorbent) ตัน/ชั่วโมง 
y6 ปริมาณแอมโมเนีย (Ammonia) ตัน/ชั่วโมง 
y7 ปริมาณถานกัมมันต (Activated Carbon) ตัน/ชั่วโมง 
y8 ปริมาณน้ํานําเขา (Makeup water) ตัน/ชั่วโมง 
y9 ปริมาณน้ําสําหรับหอหลอเย็น (Cooling Water) ตัน/ชั่วโมง 

 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระและคาคงท่ี ในการสรางสมการพยากรณ
ตัวแปรตามดวยตัวแปรอิสระท้ังหมด  7  ตัว  สําหรับขอมูลชุดท่ี 1 และตัวแปรอิสระท้ังหมด  6  ตัว 
สําหรับขอมูลชุดท่ี 2 แสดงผลในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 ตามลําดับ  
 จากขอมูลท้ัง 2 ชุดพบวาประเภทของการเผาไหมผงถานหินละเอียด (x1) สงผลตอตัวแปรตามตางๆ
มากท่ีสุดโดยการเผาไหมถานหินละเอียดประเภท Ultra-Supercritical สงผลใหปริมาณไฟฟาสงออก
สุทธิเพ่ิมข้ึนเพราะปริมาณไฟฟาท่ีสูญเสียสําหรับอุปกรณในโรงไฟฟารวมถึงอุปกรณควบคุมมลภาวะ
ลดลงเม่ือปริมาณไฟฟาโดยรวมท่ีผลิตได (Gross Electrical Output) เทากัน แตสงผลใหปริมาณนําเขา
อ่ืนๆเชน ปริมาณเชื้อเพลิงหลัก, ปริมาณถานหิน, ปริมาณน้ํานําเขา และอ่ืนๆ ลดลง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
การเผาไหมถานหินละเอียดประเภท Ultra-Supercritical มีประสิทธิภาพดีกวาประเภท Supercritical 
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สําหรับตัวแปรท่ีสงผลตอตัวแปรตามรองลงมาตามลําดับ ไดแก ประสิทธิภาพการกําจัด CO2 สูงสุด (x7) 
โดยสงผลใหปริมาณไฟฟาสงออกสุทธิลดลงแตปริมาณนําเขาอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระบบดักจับคารบอน
มีความตองการใชพลังงานไฟฟาและสารเคมีในการดักจับคารบอน, การเพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยีดักจับ
ปรอท (x6) โดยสงผลใหปริมาณไฟฟาสงออกสุทธิลดลงแตปริมาณถานกัมมันตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดวาผล
ของขอมูลท้ังสองชุดมีความสอดคลองกัน เนื่องจาก เทคโนโลยีดักจับสารปรอทจะฉีดวัสดุดูดซับ ซ่ึงใน
ท่ีนี้คือผงถานเพ่ือซับไอปรอท และ มีความตองการใชพลังงานไฟฟา นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึนของ
เทคโนโลยีดักจับปรอท (x6) สําหรับขอมูลชุดท่ี 1 ยังทําใหปริมาณน้ํานําเขาและปริมาณน้ําสําหรับหอ
หลอเย็นมีปริมาณลดลงแสดงใหเห็นวาการเพ่ิมข้ึนของระบบดักจับคารบอนทําใหการปรับเปลี่ยนคาตัว
แปรตนสงผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ  
ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระและคาคงท่ีในการสรางสมการพยากรณตัวแปร
ตามของขอมูลชุดท่ี 1 

 
ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระและคาคงท่ีในการสรางสมการพยากรณตัวแปร
ตามของขอมูลชุดท่ี 2 

 
 
 
 
 

Intercept Unit Type
Max NOx 

Removal(LNB&OFA)

Max NOx 

Removal(SCR)

Particulate 

Removal
SO2 Removal Hg Removal CO2 Removal

Net Electrical Output 692.836 17.338 -1.31103E-16 2.85531E-16 -0.045 -1.550 -0.113 -0.611

Primary Fuel Input 6370.500 -852.000 1.20583E-14 -8.39371E-15 -1.10456E-14 6.67289E-15 -5.68373E-14 13.700

Coal 325.350 -43.350 1.60041E-15 2.35296E-15 8.38724E-16 -2.24196E-15 7.22243E-15 0.695

Lime-Limestone -0.530 -0.572 1.12154E-17 -4.47974E-18 4.48654E-18 0.050 7.99128E-17 0.009

Sorbent 3.245 -0.175 2.36724E-18 -1.19114E-18 2.79215E-18 -0.026 -1.71974E-18 0.010

Ammonia 0.169 -0.023 -5.24607E-19 1.05687E-19 -4.90654E-19 4.82803E-19 -5.74163E-18 0.00036

Activated Carbon 0.007 -0.015 -2.97412E-18 -8.98419E-19 1.35015E-18 8.33333E-07 0.160 0.00048

makeup water 2030.668 -434.748 0.00333 0.00030 0.00102 0.286 -1.267 4.542

Cooling water 106390.438 -22906.234 -0.00313 -0.00156 0.00313 22.036 -65.891 241.189

ตัวแปรตาม (y)

ตัวแปรตน (x)

Intercept Unit Type
Max NOx 

Removal(LNB&OFA)

Max NOx 

Removal(SCR)

Particulate 

Removal
SO2 Removal Hg Removal

Net Electrical Output 603.660 4.400 -2.00229E-16 9.71445E-18 -0.040 -5.08852E-18 -0.100

Primary Fuel Input 5883.000 -523.000 1.15824E-14 -1.42872E-14 -4.23273E-15 9.62656E-15 1.42109E-14

Coal 300.200 -26.700 -1.77081E-16 5.25552E-16 -1.1699E-15 -9.89949E-17 -2.37033E-15

Lime-Limestone 2.691 -0.240 1.50713E-17 1.18655E-17 2.66454E-18 1.48955E-17 -6.93889E-18

Sorbent - - - - - - -

Ammonia 0.156 -0.014 3.11487E-19 -1.17441E-19 6.64746E-20 -2.5327E-20 2.1684E-19

Activated Carbon 0.003 -0.006 4.61575E-19 -5.07233E-18 -1.67061E-18 -2.81118E-18 0.125

makeup water 1631.000 -270.000 8.08797E-15 -1.4308E-14 8.65974E-16 1.37853E-15 -3.55271E-15

Cooling water 86130.000 -14280.000 5.50293E-13 -3.71936E-13 6.75904E-14 3.49757E-13 0.000

ตัวแปรตาม (y)

ตัวแปรตน (x)



785 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  
 ปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมข้ึนและลดลงของปจจัยนําเขาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตไฟฟารวมถึง
การสูญเสียไฟฟาสําหรับอุปกรณในโรงไฟฟาและอุปกรณควบคุมมลภาวะอยางมีนัยสําคัญมากท่ีสุด 
ไดแก ประเภทของการเผาไหมถานหินละเอียด และ ประสิทธิภาพการกําจัด CO2 สูงสุดตามลําดับ ซ่ึง
สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของปจจัยนําเขาและการใชไฟฟาเหลานี้ยอมเปนการเพ่ิมหรือลดกระบวนการ
ท่ีไดมาท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการเลือกใชเทคโนโลยีการเผาไหมผงถานหินละเอียด
และการเพ่ิมระบบควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอมสําหรับการออกแบบโรงไฟฟาถานหินในอนาคตควร
จะตองมีศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของคาสุทธิระหวางปริมาณมลภาวะท่ีลดลงกับปริมาณมลภาวะท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงจากสัดสวนปริมาณนําเขาและปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอันเนื่องมาจาการ
เทคโนโลยีการเผาไหมผงถานหินละเอียดและการเพ่ิมระบบควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
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หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์หมวดเครื่องใช้ไฟฟา้ส าหรับเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

An Electronic Comics: Electrical appliances for Children  
with Hearing Impairment 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ หมวด
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส าหรับเด็กที่ความบกพร่องทางการได้ยิน  ด้วยกระบวนการตามรูปแบบของเอ็ดดี้ 
(ADDIE Model) ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน าไปหาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 32 คน ด้วยเกณฑ์การหาประสิทธิภาพแบบ E1/E2 

 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า (ส าหรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน) มีประสิทธิภาพ 80.1/81.8 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสือโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.97 สรุป
ได้ว่าความพึงพอใจในแต่ละด้านของสื่ออยู่ในเกณฑ์มาก 
ค าส าคัญ :  หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส ์ผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 

Abstract 
 

This research aims to create a robust and comic books electronically. Appliances 
For the hearing impaired.  The process follows the pattern of Eddie ( ADDIE Model) 
evaluated by 3 experts and contributes to the efficiency of the sample of 32 people 
with the basis for an effective E1 / E2. 

The results showed that Comic performance electronics. Electrical appliances. (For 
children with hearing impairment) 80.1/81.8, which was higher than the limit of 80/80 
and the results of the sample analysis of satisfaction with the overall average of 3.97 
overall. concluded that satisfaction on each side of the media remained very 
Keywords: An Electronic Comics, Hearing impaired 
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บทน า 
 ปัจจุบันไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้การเรียนรู้และให้ความรู้ด้านไฟฟ้า
เป็นสิ่งที่จ าเป็น  โดยส่วนใหญ่เกิดข้อสังเกตที่ว่าไฟฟ้าก าเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้คิดค้น มี
ประโยชน์อย่างไร ผู้คิดค้นได้แนวคิดมาจากไหน  สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ  หากเป็น
เด็กปกติทั่วไปจะสามารถค้นหาค าตอบได้เอง เช่น อ่านหนังสือ ถามครู อาจารย์ หรือค้นคว้าหาค าตอบ
ด้วยตนเอง แต่หากเป็นเด็กพิเศษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ที่มีข้อจ ากัด
ทางด้านการสื่อสาร  ท าให้การรับรู้เนื้อหาความรู้ เกิดความล่าช้า อาจต้องรอให้ผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
ภาษามือ เข้ามาช่วยบรรยาย หรืออธิบายจึงจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในสิ่งนั้นได้  เกิดเป็น
ปัญหาการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไขในล าดับต่อไป (บุญสืบ และคณะ, 2559) 

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมักได้รับโอกาสในการเรียนรู้น้อยกว่าเด็กปกติ  ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มี
ข้อจ ากัดทางด้านการสื่อสาร  เนื่องจากสภาพการได้ยินมีความบกพร่อง  การแสดงออกทางอารมณ์ของ
เด็กจะใช้พฤติกรรมทางกายเป็นสื่อแสดงออกมา  การเรียน  การปรับตัว  การสังคม และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจะด้อยกว่าเด็กปกติ เนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการสื่อสารได้เหมือนผู้อื่น  แต่
ความสามารถทางสติปัญญาเท่าเด็กปกติทุกอย่างเพียงแต่มีข้อจ ากัดทางภาษา และการสื่อสาร ดังนั้นใน
การจัดการศึกษาหรือสื่อส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดทักษะในการสื่อสาร
ด้วยเสียง ให้มีโอกาสฝึกพูด ฝึกฟัง  พร้อมพัฒนาทางด้านทักษะ (นิลาวรรณ และคณะ, 2559) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งที่น ามาเพื่อเป็น
อุปกรณ์เสริมช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีความเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย โดยสอดแทรก
เนื้อหาเรื่อง และการใช้ภาษามือ เกี่ยวกับการก าเนิดกระแสไฟฟ้า ความเป็นมาของเครื่องใช้ไฟฟ้า และผู้
ประดิษฐ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  (สุดใจ และดีวัน, 2551) เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยจัดสร้างในรูปแบบ
ของหนังสือการ์ตูน เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนรู้โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นหลัก โดยรายละเอียดของสื่อจะช่วยให้เด็กสร้างจินตนาการ รวมถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
กก1.กกเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินให้มีความรู้เกี่ยวกับหมวดทางด้านไฟฟ้า 
กก2.กกเพื่อพัฒนาสื่อทางเลือกส าหรับส่งเสริมการเรียนรูส้ าหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน 

สมมติฐานของการวิจัย  
 ประสิทธิภาพของสื่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเกณฑ์การมาตรฐานการหาประสิทธิภาพแบบ 
E1/E2 ที่ระดับ 80/80 ขึ้นไป 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กระบวนการด าเนินการวิจัย เริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาเนื้อหาในการสร้าง
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นด าเนินการออกแบบและสร้างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน
ความเหมาะสม ก่อนที่จะน าไปทดลองและหาประสิทธิภาพ โดยมีล าดับการด าเนินการแสดงดังภาพที่ 1 

2.1  การวิเคราะห์เนื้อหา 
     ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา และได้ก าหนดหัวเรื่องสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์จากนั้น
ได้ท าการวิเคราะห์ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชา 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส ์
    2.2 การศึกษาข้อมูล 
   เนื้อหาของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยหนังสือ 13 เล่ม เช่น พลังงานลึกลับ เตา
รีด ประวัตินักวิทยาศาสตร ์
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 2.3 ออกแบบและสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบ ADDIE Model โดยในขั้นของ
การวิเคราะห์ (Analysis) ได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเขียนวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการออกแบบ 
(Design) เป็ นการออกแบบ เนื้ อห าและออกแบบ โครงสร้ างของ WBI ขั้ นตอนการพัฒ นา 
(Development) เป็นการพัฒนา WBI โดยใช้โปรแกรมประเภทมัลติมีเดียร์ ขั้นตอนการน าไปใช้ 
(Implement) เป็นการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการ
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างและหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของหนังสือ
การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นแสดงการออกแบบดังภาพที่ 1 และการบันทึกเสียงในภาพที่ 2 
 (สภุาภรณ์, 2545) 

                  
ภาพที่ 2 การออกแบบเนื้อหาหนังสือการ์ตูน      ภาพที่ 3  การบันทึกเสียงลงใน 
     หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

3.3กขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
3.3.1 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนโสตอนุศึกษาอนุสารสุนทร ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ.เชียงใหม่ 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ใช้หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ได้ในการเรียนการสอนหรือ

การศึกษานอกเวลาในกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสต -ศึกษาอนุสารสุนทร 
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 คน 

3.4   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบไปด้วย หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินเครื่องมือวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวอย่างเครื่องมือ
ของงานวิจัย ลักษณะของตัวอย่างเครื่องมือวิจัย แสดงดังภาพที่ 4 

            
                    (ก) หนา้ปกหนังสือ                     (ข) ตัวอย่างเนือ้หาภายในหนงัสือ 

ภาพที่ 4 หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส ์



790 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 น าแบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อรับการประเมินความเหมาะสม และปรับปรุง
แก้ไข    

3.5.2 ด าเนินการจัดการเรียนการสอน หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน กับกลุ่มตัวอย่าง 32 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ตามสภาพความเหมาะสม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการสอนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นพร้อมท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เมื่อเสร็จสิ้นจึงให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบหลังเรียนและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 
(สิริพร, 2554) 

3.6 ท าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยใช้เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 80/80 
 3.7 วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ 

3.8 การวิเคราะห์ผลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 3.8.1 วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแบบประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญ  ตามข้อ 3.5.1 และ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ (ข้อ 3.5.2) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เนื่องจากข้อค าถามที่ปรากฏใน
แบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.8.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ด้วยวิธีการหาประสิทธิภาพ 80/80   

ผลของการวิจยั 
 1. ผลการประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ประกอบศิลป ์
         ด้าน                   
                  คะแนน 

ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิค  
และการผลิต 

ด้านองค์ประกอบ
ศิลป ์

คะแนนรวม 70 65 60 
คะแนนที่ได ้ 55 50 55 

ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.92 3.84 4.58 
เกณฑ ์ มาก มาก มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน 55 
คะแนน ต่อ 70 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ผลการประเมินด้านเทคนิคการ
ผลิต ผู้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน 50 คะแนน ต่อ 65 คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก และผล
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การประเมินด้านองค์ประกอบศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนด้านองค์ประกอบศิลป์ 55 คะแนน ต่อ 60 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.58 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
 2. ผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางที่ 2 กกผลการวิเคราะห์ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความรู้ 

กระบวนการ คะแนนเต็ม ค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเปน็ร้อยละ ประสิทธิภาพ 

 คะแนนระหว่างเรียน(E1) 30 24.03 80.10 80.10 

คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 56 45.81 81.80 81.80 

จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพ (E1) มีค่าเท่ากับ 80.10  และมีคะแนนเมื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือคะแนนสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 45.81 คะแนน คิดเป็นประสิทธิภาพ (E2) มีค่า
เท่ากับ 81.80  จากค่าทั้ งสองในผลว่าหนังสือการ์ตูนอิ เล็กทรอนิกส์  หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.10/81.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในสมมติฐาน คือ 80/80 
 ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจใน
แต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านมีค่า 3.97 ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 
ตารางที่ 3กกผลการวิเคราะห์ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความพึงพอใจ 

รายการ 
N = 32 

เกณฑ ์
 SD 

เนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 3.99  1.06 มาก 
รูปภาพ ตัวอักษร ภาษา และเทคนิคการน าเสนอ 3.91 1.07 มาก 
ภาพรวมของสื่อ 4.01  1.00  มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.97 1.04 มาก 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

บทความวิจัยนี้เป็นการน าเสนอหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ผลที่ได้จากการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1) หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่พัฒนาขึ้น มีผลการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมาก ( x = 4.40 , S.D = 0.30) แสดงว่าหนังสือการ์ตูน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สร้างขึ้นสามารถน าไปเป็นเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เป็นอย่างดี 

2) ประสิทธิภาพหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อน าไปจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ด าเนินการตามกระบวนขั้นตอนของรูปแบบ ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การ
หาประสิทธิภาพของ 80/80 ที่ 80.10/81.80 แสดงว่าหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เป็นอย่างดี 



792 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

3)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต   ที่ระดับมาก ( x = 
3.97 , S.D = 1.04) แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยไดส้ร้างขึ้น 

 โดยภาพรวมหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่ งถือว่า
หนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าไปใช้กับส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เป็นอย่าง
ดี 
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การใช้โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง ในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s   
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในวิชาฟสิิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(Using Virtual Lab  in learning 5E’s   
to result achievement in  physics of high school students.) 
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เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  098-859-3530   อีเมล์ paweena4717@gmail.com 
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บทคัดย่อ 

      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนาผลการเรียนใน
วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาจากผลสัมฤทธิ์การเรียน 2. เพื่อหา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง  ซี่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ที่
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงจากนักเรียน 
จ านวน 28 คน  และน าโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ที่ได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
5E’s  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้แบบแผนการวิจัย
แบบทดสอบก่อนและหลังกับกลุ่มเดียว  (one group pretest – posttest design) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรม yenka 
science (physics)  แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ตรวจสอบผลใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ คือ ค่าประสิทธิภาพE1/E2  ตามที่ก าหนดไว้ 80/80 สถิตที่ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกันและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ( t – 
test for dependent sample) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง   เรื่อง 
ไฟฟ้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05   โปรแกรมการทดลอง
เสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.13/81.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ 80/80 

นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ( x = 4.49,S.D.= 0.77) 
ค าส าคัญ :   การวิจัยเชิงทดลอง /  โปรแกรม  Yenka Science   Physics 
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Abstract 
 

This research was experimental research.  The purposes of this research were: 
1. to develop achievement in   physics of high school   students. 2. to find efficiency of 
virtual laboratory 3.  to study  the satisfaction of students with learning through on 
virtual laboratory. The samples were Mathayomsuksa 6 students in the 2nd semester, 
academic year 2016 in Pathumthani Province.   They were acquired by purposive 
sampling and find the efficiency of virtual laboratory was used. The study of learning 
achievement and satisfaction of virtual laboratory were used 28 students in learning 
5 E’ s .  The experimental  design is one group pre-test and post-test design.  The 
instruments  used  in  this  research  were  virtual  laboratory  for electricity solution 
developed  by  using  Yenka  Science (Physics)  program , lesson  plans, worksheet, 
achievement test, and satisfaction questionnaire.  Calculated for finding percentage 
according to the standard criteria 80/80 by using E1/E2 formula.   The statistical tests  
employed  to  verify  learner  achievement  and  satisfaction  were The  obtained  
results  show  that :  The  average  learner  achievement  scores  higher  than  the  
average score  are  statistically  significant at  .05.  The efficiency of  Virtual  Laboratory  
for  electricity  solution was  82.13/81.22.  Which meet an 80/80 efficiency criterion. 
Satisfaction  of  student  after  using  Virtual  Laboratory  for   electricity solution  was  

at  high  level ( x  = 4.49, S.D. = 0.77) 
Keywords:    experimental research.  /  Yenka  Science program. 
 
บทน า 

การศึกษาในปัจจุบันได้พัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผู้ใดหยุดนิ่งเท่ากับว่า
ก าลังถอยหลัง ในขณะที่โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การศึกษาทางวิทยาศาสตร์  
เป็นสิ่งที่ท าได้ยากเพราะไม่สามารถท่องจ าได้อย่างสาขาวิขาอื่น ๆ ต้องอาศัยการทดลองสังเกตและจดจ า 
วิเคราะห์หาเหตุผล โรงเรียนส่วนใหญ่ ได้น าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประกอบการศึกษา ท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้และค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถเลือกใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้ตามความ
เห ม าะส ม  Yenka Science เป็ น โป รแ ก รม ที่ พั ฒ น าม าจ าก โป รแ ก ร ม  Crocodile Physics 
และ   Crocodile Chemistry มีจุดประสงค์ เพื่อจ าลองการทดลองเสมือนจริง ซึ่งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในการสร้างการทดลองอย่างครบถ้วน ในวิชาฟิสิกส์ มีทั้งการทดลองในเรื่อง แสง เสียง คลื่น การ
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มองเห็น การเคลื่อนที่ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก การใช้งานก็ง่ายเพียงแค่ลากมาวางเท่านั้น ท าให้นักเรียน
สามารถท าการทดลองได้อย่างอิสระและกว้างไกล ไม่เป็นอันตราย มองเห็นผลชัดเจน เกิดความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป (คู่มือการใช้โปรแกรม Yenka Science (Physics), 2557) 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดว่าส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เป้าหมายทางการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสอนให้คิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาเป็น ขณะที่เป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งของการจัดการศึกษาคือ ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้
ที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) 
ได้เสนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้า
กับประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง เรียกรูปแบบการสอนนี้ว่า 
Inquiry cycle หรือ 5Es  มีขั้นตอนดังนี้ (BSCS. 1997) 
 1)  การสร้างความสนใจ (Engage) ขัน้ตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะ
น าเข้าสู่บทเรียน จุดประสงคท์ี่ส าคัญของขั้นตอนนี้ คือ ท าให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ในกจิกรรมที่จะน าเข้าสู่
บทเรียน และเริ่มคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณ์เดิม                 
          2) การส ารวจและคน้หา (Explore) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน
ในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียน
ในการท ากิจกรรม   

3) การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนนี้เป็นขัน้ตอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการอธิบาย
ความคิดรวบยอดที่ได้จากการส ารวจและคน้หา ครูควรให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันเกี่ยวกับทักษะหรือพฤตกิรรมการเรียนรู้  
 4) การขยายความรู ้ (Elaborate) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยายหรือ
เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะและปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ  
        5)  การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการอธิบาย
ความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วย 
(เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สาขาชีววิทยา สสวท.)  ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจการใช้โปรแกรม Yenka Science (Physics) ในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s  เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการน ารูปแบบการสอนนี้ไปใช้
แต่ละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และมีการ
พิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการสอน 5E’s 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาผลการเรียนในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษา
จากผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง ตามที่ก าหนดไว้ 80/80 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อโปรแกรมการ    
      ทดลองเสมือนจริง  

สมมติฐานของการวิจัย 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้โปรแกรม

การทดลองเสมือนจริง  ทีผ่่านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s  สูงขึ้น 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้เวลา 8 คาบ โดยมีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  
ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน  
 1. ศึกษาโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนสืบค้นข้อมูล  

2. ศึกษาแนวคดิการจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s    และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง และจากการศึกษา
ดังกล่าวผู้วิจัยได้น าแนวคิดที่ศึกษานั้นมาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ 

3. ศึกษาวิธีวิจัยเชิงทดลอง การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย และการประเมินผลการวิจยั 
การก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยรงัสิตแผนการเรยีนวิทยาศาสตร–์ คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

2.กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยรงัสิตแผนการเรยีนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
             จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 28 คน โดยใช้การเลือกสุ่มแบบเจาะจง 
การสร้างเครื่องมือในการวิจยั 
1.เครื่องมือที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบในการวิจัยประกอบด้วย 

(1) แผนการจดัการเรียนรูใ้นเรื่อง ไฟฟ้า ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(2) แบบทดสอบทางการเรียนวัดผลสัมฤทธ์ิในเรื่อง ไฟฟ้า ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(3) แบบฝึกหัดและใบกิจกรรมในเรื่อง ไฟฟ้า ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย   
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Yenka Science Physics 
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2. ปรับปรุงเครื่องมือหลังจากผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ 
3. การทดสอบเครื่องมือ น าแบบทดสอบทางการเรียนในเรื่อง ไฟฟ้า ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันตอน
ปลายทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติทีใ่ช้ในการทดสอบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน เรื่อง ไฟฟ้า ใน
วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือการปรับปรุงและแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการวิจัย 

การทดลอง / ด าเนนิการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู ้การใชโ้ปรแกรมการทดลองเสมือนจริง  Yenka Science (Physics)  ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ 5E’s  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.  ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมของกลุ่มทดลอง แจ้งก าหนดวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและระยะเวลาในการเรียนแตล่ะบทเรียน   ก าหนดวิธีเรียน 
และเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
2.  วัดความรู้กอ่นเรียนของกลุ่มทดลองแต่ละแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ    
ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส ์เรื่อง ไฟฟ้า                           
3.  จัดการเรียนการสอน กลุม่ทดลองด้วยการใช้โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง Yenka Science 
(Physics) ในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ในวิชาฟิสิกส์ของนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ในวิชา
ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 แผน 
4.  วัดความรู้หลังเรียนของกลุ่มทดลองแตล่ะแผนการเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้า 
การรวบรวมขอ้มูล 
รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ น าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ   
การวิเคราะหข์้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. ค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : 
S.D.)   ของ 
          -แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในเรื่อง ไฟฟ้าในวิชาฟิสิกส์ แต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู ้  

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนในเรื่องไฟฟ้าในวิชาฟิสิกส์ แต่ละแผนการ   
      จัดการเรียนรู ้ 

- แบบฝกึหัดและใบกิจกรรมในเรื่อง ไฟฟ้าในวิชาฟิสิกส ์แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่อง ไฟฟ้า เมื่อเรียนครบ 4 แผน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Yenka Science (Physics) 
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2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้  
t -test แบบ dependent samples       

ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบ 5E’s ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนแห่งหนึ่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้มาจากเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในวิชา ฟิสิกส์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เรื่อง ไฟฟ้า สาระที่ 4  แรงและการเคลื่อนที่ โดยก าหนดเนื้อหา 4 เรื่อง คือ ไฟฟ้า
กระแส ตัวเก็บประจุ  กฎของโอห์มและความต้านทาน และ วงจรไฟฟ้า  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้  โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง    ใบกิจกรรม  แบบฝึกหัด แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 
ระยะเวลาในการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า เป็น เวลา 8 คาบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
เป็น เวลา 1 คาบ โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง 

1. ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า มีดังน้ี        
จากการน าโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ที่ได้รับการปรับปรุง ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 28 คน โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5 คนต่อคอมพิวเตอร์ 
1 เครื่อง ซึ่งนักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วนักเรียนต้องท าใบกิจกรรมและ
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนในแต่ละแผน เมื่อเรียนจบแต่ละแผนแล้วนักเรียนจะต้องท า
แบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นน าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ ใบกิจกรรม  และ
แบบฝึกหัดที่ได้ไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า 
ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 1และ 2  ดังนี ้

ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่อง ไฟฟ้า 

 
เรื่อง 

 
N 

แบบทดสอบกอ่นเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D. คะแนน
เต็ม 

x  S.D.  

ไฟฟ้ากระแส 28 10 6.85 1.79 10 7.17 1.83  
82.13/81.22 ตัวเก็บประจุ 28 10 2.5 1.14 10 3.65 1.32 

กฎของโอห์ม 28 10 8 1.87 10 9.6 2.01 
วงจรไฟฟ้า 28 10 6.28 1.55 10 6.58 1.69 
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ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงด้วยแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม 
เรื่องไฟฟ้า 

 
เรื่อง 

 
N 

ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

คะแนน
เต็ม 

x  S.D. คะแนน
เต็ม 

x  S.D.  

ไฟฟ้ากระแส 28 10 8.54 1.32 10 9.56 1.43  
81.33/80.61 ตัวเก็บประจุ 28 10 8.23 1.22 10 9.58 1.45 

กฎของโอห์ม 28 10 9.14 1.53 10 9.94 1.62 

วงจรไฟฟ้า 28 10 8.45 1.26 10 9.92 1.60 
จากตารางที่ 1 และ 2 ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 

เรื่อง ไฟฟ้า พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าใบกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน
เท่ากับ 8.59   และค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนเท่ากับ 9.75 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า มีค่าร้อยละเฉลี่ย
ของคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ82.13 ค่าร้อยละเฉลี่ยของคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 81.22   ซึ่งสรุปได้ว่า  ประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 
เรื่อง ไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพของโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง  เรื่อง ไฟฟ้า  80/80 ตามที่ก าหนดไว้ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองโดยใช ้t -test    แบบ dependent samples แสดงตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
กลุ่มทดลองเรือ่ง ไฟฟ้า 
ผลคะแนน
บททดสอบ 

N คะแนนเต็ม x  S.D. 
∑𝑫 ∑𝑫

2 Df t 

ก่อนเรียน 28 40 25.91 2.93 
475 5021 27 **41.23 

หลังเรียน 28 40 36.75 2.82 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จากแบบทดสอบทางการเรียนด้วยโปรแกรมการ

ทดลองเสมือน จริง เรื่อง ไฟฟ้า   ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 25.91 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 36.75 โดยมีผลรวมของผลต่างของคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 475 ค่ายกก าลังสองเท่ากับ 5021  จาก
การค านวณโดยใช้สถิติ   t-test for Dependent Sample  ค่า t ที่ค านวณได้เท่ากับ 41.07 และค่า t 
ในล าดับชั้นของความเป็นอิสระ 27 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีค่าเท่ากับ  1.703 ( ค่า t 
ในตาราง) จะเห็นได้ว่าค่า t ที่ค านวณได้มีค่าสูงกว่าค่า t ในตาราง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับ
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การจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า มีผลทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างภาคเรียน 2558 
กับ ภาคเรียน 2559 ด้วยบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 4 ดังนี ้                
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง ภาคการเรียน 2558  กับภาคการเรียน 
2559 ด้วยบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า 

ภาคการเรียน คะแนนเต็ม x  S.D. 

2558 40 14.08 1.34 

2559 40 36.75 2.82 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 

คะแนน นักเรยีนกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียน 2558 เท่ากับ 14.08 และ คะแนนเฉลี่ยภาค
เรียน 2559 เท่ากับ 36.75  
ผลการวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า แสดง
ตารางที่ 5 ดังนี ้
ตารางที่  5  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง  
เรื่อง ไฟฟ้า 

รายการ x  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง    
1. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.52 0.86 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนเนื้อหา 4.22 0.64 มาก 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 4.86 0.93 มากที่สุด 
4. เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิจัย 4.95 0.95 มากที่สุด 
5. เนื้อหามีสาระและประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน

ได้ในชีวิตประจ าวัน 
4.56 0.89 มากที่สุด 

ด้านการน าเสนอต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง    
6. มีความชัดเจนของภาพ เสียง หรือตัวอักษร 4.26 0.65 มาก 
7. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 4.34 0.72 มาก 
8. ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.68 0.89 มากที่สุด 
9. การด าเนินเรื่องอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับเวลา 4.34 0.72 มาก 
10. การจัดวางองค์ประกอบเหมาะสม 4.68 0.72 มากที่สุด 
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ด้านความรูส้ึกต่อโปรแกรมการทดลองเสมอืนจริง    
11. มีความเสมือนกับทดลองจริง 4.89 0.95 มากที่สุด 
12. ไม่ยุ่งยากในการเตรียมอุปกรณ์การทดลอง 4.54 0.85 มากที่สุด 
13. สามารถท าได้ทุกที่ที่มีคอมพวิเตอร์ 4.96 0.91 มากที่สุด 
14. มีความยากในการใช้งาน 2.35 0.53 น้อย 

ด้านแสดงออกต่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง    
15. สนุกสนานและตื่นเต้นกับการเรียน 4.86 0.93 มากที่สุด 
16. มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ 4.56 0.76 มากที่สุด 
17. เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น 4.43 0.48 มาก 
18. อยากเรียนบทปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงแบบนี้อีก 4.65 0.43 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 0.77 มาก 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโปรแกรม

การทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า ซึ่งมีช่วงของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ถึง 5.00 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 

เรื่อง ไฟฟ้าเท่ากับ 4.49 และมีค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.77  แสดงให้เห็นว่ามีการ
กระจายของข้อมูลน้อย 

 
อภิปรายผลวิจัย สรุปผลวิจัยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

นักเรียนได้ฝึกท าการทดลองในใบกิจกรรมโดยใช้โปรแกรมการทดลองเสมือนจริงในการจัดการ
เรียนรู้แบบ 5E’s ท าให้นักเรียนได้ฝึกท าการทดลองด้วยตนเอง และยังได้ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อีกด้วย จึงท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และท าให้เกิด
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เมื่อเทียบ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียน2558 กับในภาคเรียน 2559 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และเมื่อวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า 
นักเรียนมีความสนใจและส่วนร่วมทุกขั้นตอน ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความเข้าใจ
ในด้านเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการทดลองเสมือน
จริงมาก                       

สรุปผลวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รบัการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง 

เรื่อง ไฟฟ้า มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
2. โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.13/81.22 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว ้80/80 
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจมากต่อโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง ไฟฟ้า( x = 4.49, 
S.D.= 0.77) 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
1.  ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง ควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ของนักเรียน เพื่อคอยช่วยเหลือ แนะน า และอธิบายให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยในการ
ใช้โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง หรือไม่เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ 

2. ก่อนที่จะเริ่มการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง ควรตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ว่าพร้อมส าหรับการใช้งานหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาระหว่างการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งอธิบายการใช้งานโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงให้กับนักเรียนอย่างละเอียด  

3. ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง ควรมีการตั้งค าถามกับนักเรียน
เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 
และหลังจากท ากิจกรรมต่าง ๆ เสร็จ ควรมีการสรุปความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ ร่วมกันกับ
นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาอย่างถูกต้องและตรงกัน    

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเนื้อหาวิชา

วิทยาศาสตร์เรื่องต่าง ๆ และในระดับช้ันอื่น ๆ ต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยโปรแกรมการทดลอง
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีตัวอย่าง ใน

รายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด การวิจัยครั้งนี้ท าการส ารวจจากนิสิต สาขาการตลาด ที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 60 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตดีขึ้น ส่วนผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีตัวอย่างอยู่ในระดับ “มาก” 
 อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดการสอนในด้านต่างๆ เช่น 
ควรมีการจัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้น และในหัวข้ออื่นๆ ของวิชานี้ รวมทั้งมีการใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น การแสดงบทบาทสมมติและสื่อใหม่ๆเพื่อประกอบการสอน 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนการสอน กรณีตัวอย่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 
 

 This survey research was proposed to examine the effect of learning 
achievement based on case study approach in MK 426 Marketing Strategy. The research 
was also extended to investigation on opinions regarding to case study approach used 
in the class 
 After collecting 60 samples from students who enrolled MK 426 Marketing 
Strategy in the First semester of B.E. 2559 by questionnaire, a computer package was 
used to calculate statistics such as percentage, mean, standard deviation. The results 
of the study show that the participated students significantly improve their knowledge 
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in the Marketing Strategy. Regarding to student satisfactions, the average level of 
satisfaction is in “good level” 
 The participants also provide useful suggestions for instructional practices. For 
example, appropriate suitable time program should be appointed and variety of topics 
and tools such as role play. 
Keywords: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement 

บทน า 
ในปั จจุบั นการศึ กษาระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทยมีพัฒ นาการอย่ างต่อ เนื่ อ ง 

สถาบันการศึกษาทุกแห่งพยายามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยได้มีการคิดค้นเทคนิค
การสอนใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัยกับสังคมในปัจจุบัน 
การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งครูผู้สอนได้คัดเลือกให้
เหมาะสม การสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น จากประสบการณ์ การสอนในรายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด ปัญหาส่วน
ใหญ่ที่ผู้วิจัยได้พบในการเรียนการสอนคือ ปัญหาเกี่ยวกับความสนใจในการเรียนของนิสิตและปัญหาใน
การท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้นิสิตส่วนใหญ่ ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูด 
ขาดทักษะในการน าเสนองาน ท าให้นิสิตไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญทางด้านการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ หากไม่ได้รับการพัฒนา จะส่งผลกระทบต่อการเรียนและการท างานในอนาคต
ของนิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสาร 
และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการสอน ซึ่งช่วยให้นิสิตสามารถคิด
วิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายท าให้
นิสิตเกิดการเรียนรู้ไปในทางที่ดี ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพโดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการ  

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) 
ส าหรับการเรียนในรายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด นั้นนิสิตต้องเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์
การตลาดที่ส าคัญ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ กลยุทธ์และนโยบายการตลาดที่ใช้ในธุรกิจจริง เพื่อสร้าง
ทักษะ และประสบการณ์ต่าง เน้นการศึกษากระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด การด าเนินกล
ยุทธ์ในเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการตลาด การเรียนวิชานี้เป็นเรื่องที่กว้าง
และเป็นวิชาบรรยายซึ่งนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะไม่มีประสบการณ์
จริงในการท างานท าให้ไม่สามารถใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์ได้ จึงมีความต้องการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาเครื่องมือที่จะใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้กรณีตัวอย่างในรายวิชาดังกล่าวเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อการศึกษาการใช้กรณีตัวอย่าง ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาMK 426 กลยุทธ์

การตลาด 
2. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MK 426 กลยุทธ์

การตลาด 

สมมติฐานการวิจัย  
1. หลังการใช้กรณีตัวอย่างในรายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนิสิตดีขึ้นกว่าก่อนใช้  
2. นิสิตมีระดับความพึงพอใจ ในวิธีการสอนโดยแบบกรณีตัวอย่างในรายวิชา MK426 กลยุทธ์

การตลาดในระดับมาก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จากการศึกษาการใช้กรณีตัวอย่าง ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาMK 426 กลยุทธ์

การตลาด ท าให้ผู้สอนทราบถึงหลักการและวิชาการใช้กรณีตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอน 
2. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

MK426 กลยุทธ์การตลาด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 
นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด ปีการศึกษา 1/2559 จ านวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการเรียนรู้ รายวิชา กลยุทธ์การตลาด โดยท าการศึกษาจาก หลักสูตร เอกสาร ต ารา 

ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย โดย

ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องจากเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต ต่อการใช้กรณีตัวอย่างในการเรียนการสอนที่ได้รับการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้รายวิชา กลยุทธ์การตลาด แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้กรณีตัวอย่าง ในการเรียน
การสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด 
rating scale 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ความถี่ (Freguency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) สถิติ ทดสอบที  (t-test 
Dependence Sample) และ สังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด 

5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมอภิปราย
ผลการวิจัย 

6. เขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ เครื่องมือการ
วิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean) โดยเกณฑ์การแปลผล

คะแนนทดสอบ  
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด โดยการทดสอบ

ความมีนัยส าคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ทั้งสองกลุ่ม ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติ
ทดสอบท ี(t-test Dependence Sample) 

4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใน 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

สรุปผลการวิจัย 
 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) ด้วยการท าสอบ t-test Dependence Sample พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อกลยุทธ์การตลาด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตดีขึ้น 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียน
โดยกรณีตัวอย่างในวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาดผู้วิจัยสรุปผลตามการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเป็นเพศหญิงจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 นอกจากนี้นิสิตที่
ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ท าการศึกษานี้มากว่า 10 ครั้งขึ้นไป 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้วิธีเรียนแบบกรณีตัวอย่าง จากผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง พบว่าผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้วยใช้วิธีเรียนแบบกรณีตัวอย่าง ใน
รายวิชา MK 426 กลยุทธ์การตลาด อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยมีค่าเฉลี่ยใน
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หัวข้อที่ 8 โดยรวมนิสิตมีความพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือหัวข้อที่ 3 กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และ รองลงมาในหัวข้อที่ 4 กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อ
ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 5 อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรม
สนับสนุนที่กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์หรือวจิารณ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 3.96 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการส ารวจในเบื้องต้นถึง
ผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพียงหัวข้อเดียวในรายวิชา 
MK 426 กลยุทธ์การตลาด ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็นความคิดเห็นของการ
จัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่า เดิมตลอดทั้งวิชา และควรมีการศึกษาโดยใช้
กรณีศึกษารูปแบบที่หลากหลายขึ้น เช่น จากสื่อใหม่ ๆ เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งจะเป็น
ประโยชนก์ับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในการตลาดมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียนที่ยังคงเน้นเทคนิคการเขียน
แบบเดิมแต่มีการเพิ่มเสียงประกอบการเขียนขึ้นมา มีเสียงบอกอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตา
สามารถตรวจเช็คความถูกต้องในการเขียนอักษรเบรลล์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องรอให้
ครูผู้สอนเข้ามาตรวจ และยังช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นไปได้ด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว  เบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียนประกอบไปด้วยบล็อกส าหรับเขียนอักษรเบรลล์และ
มีเสียงประกอบ การใช้งานจะมีสวิตช์ปุ่มฟังก์ชัน เพื่อเลือกรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการเขียนอักษรเบรลล์ซึ่ง
มี 4 รูปแบบ คือ พยัญชนะไทย สระและวรรณยุกต์ไทย อักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขอารบิก เหมาะ
ส าหรับผู้พิการทางสายตาที่เริ่มต้นในการเรียนรู้อักษรเบรลล์และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 จากการน าไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างของผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดล าปาง
จ านวน 10 คนและได้ท าการประเมินคุณภาพของเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
3 ท่านใน 3 ด้าน คือ ด้านออกแบบ ด้านโครงสร้าง และด้านการใช้งาน พบว่าจากผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.32  
และน าไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาจากผลการประเมิน พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 อยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.77  โดยภาพรวมสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น
สามารถน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ :  เบรลล์บล็อก ผู้พิการทางสายตา สื่อการสอน 

Abstract 

  This research aims to help the visually impaired can check the accuracy of writing 
braille by themselves. Without the need to wait for the teacher to review.  In addition 
It also helps to make the process of teaching and learning in the classroom as possible 
with convenience. Braille blocks supply writing skills feature a blog for writing Braille 
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and audio components. Use the buttons to switch the function to select is beginner of 
braille learning and can learn by themselves. 
 Usability as a sample of blindness at Blind School in Lampang amount 10 people 
and the quality assessment of Braille blocks supply writing skills from was assessed by 
3 of professionals: Designer, Constructer, and Using found that, all three average at 4.49 
in high level, standard division was 0. 32.  For testing with the sampling that was 
blindness average at 4.32  in high level, standard division was 0.77. The total average 
4.4 in high level, standard division was 0.6.  Moreover, the instruction media can be 
applying in classroom with efficiency.   
Keywords: Braille Block, Blind people, Instruction media 
 
บทน า 
  มนุษย์ทุกคนเกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความสามารถที่ซุกซ่อนอยู่ในตัว พร้อมที่จะท าประโยชน์
ให้แก่สังคม และพัฒนาประเทศชาติ แต่ในสังคมปัจจุบันนี้ มีผู้คนหลายกลุ่ม อาทิ คนที่เกิดมาร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง และคนที่เกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางด้านร่างกาย เป็นต้น  กลุ่มที่เกิดมาพร้อม
กับความบกพร่องทางด้านร่างกายมีข้อจ ากัดบางอย่าง จึงไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพของ
ความเป็นมนุษย์ได้ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นนอกจากจะไม่มองเห็นได้แล้ว  ยังขาดสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับอีกมากมายเมื่อเทียบกับคนปกติ ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอนก็ไม่หลากหลายเท่าที่ควร เพราะคนที่พิการทางสายตาถือเป็นจุดบอดของสังคมที่ไม่ค่อย
ได้รับการเอาใจใส่ แต่ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์หลายท่าน ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในจุดบอดของสังคม 
และได้สนับสนุนให้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ามาดูแลเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตา ท าให้เขา
เหล่านั้นมีจุดยืนที่มั่นคงในสังคมมากขึ้น (พรพิมล,2554) 
  ผู้จัดท าได้เห็นถึงความส าคัญของเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงงานเกี่ยวกับเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการ
เขียน ส าหรับการหัดเขียนของผู้พิการทางสายตา เพราะทักษะการอ่านและเขียนแตกต่างกันไม่ได้ใช้
รูปแบบเดียวกันเหมือนกับคนปกติ จึงมีการคิดสร้างโครงงานนี้ โดยน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนภาษาเบรลล์ ให้แก่ผู้พิการทางด้านสายตาได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน 
 2. เพื่อให้ผู้พิการทางด้านสายตามีทักษะทางด้านการเขียนเร็วขึ้น 
 3. เพื่อน าความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. คุณภาพของเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้น
ไป 
 2. ความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตา ที่ผ่านการใช้งานเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียนอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1.  แนวคิดและการออกแบบ 

 หลักการท างานของเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน แสดงดังภาพที่ 1 เมื่อเปิดเครื่องมาผู้พิการ
ทางสายตาสามารถเรียกฟังก์ชันการเขียนแต่ละชนิดได้ ในการเลือกฟังก์ชันแต่ละชนิดจะมีการส่งเสียง
บอกเนื้อหาแต่ละฟังก์ชันว่าคืออะไร ซึ่งมีฟังก์ชันทั้งหมด พยัญชนะไทย สระ ฟังก ชัน ประกอบด้วย4 
และ วรรยุกต์ พยัญชนะภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิก เมื่อเลือกฟังก์ชันเสร็จแล้ว สามารถที่จะเขียน
อักษรเบรลล์ได้ทั้งหมดอยู่ เซลล์ เมื่อเขียนอักษรเบรลล์ลงไปในบล็อกเขียนอักษรเบรลล์ 3 กรณีถ้าเขียน
รูปแบบของอักษรบล็อกเสริมทักษะการเขียน จะส่งเสียงออกมาว่าสิ่งที่เขียนไปคืออะไร กรณีถ้าอักษร
เบรลล์จะมีการส่งเสียงออกมาเช่นกันว่าสิ่งที่เขียนไปนั้นผิด (ยศวรรธน์, 2554) 

 
ภาพที่ 1  หลักการท างานของเบรลล์บล็อกเสริมทักษะ 

 
ภาพที่ 2  แบบจ าลองตัวชุดเบรลล์บล็อกเสริมทักษะ 

เบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียนถูกออกแบบให้คล้ายกับบล็อกส าหรับเขียนอักษรเบรลล์ของจริง 
แต่มีขนาดใหญ่กว่า สามารถใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กและเลือกฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานชุดเบรลล์บล็อก
การประมวลผลของเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino Mega 
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2560  และส่วนประกอบ ต่างๆ คือ สวิตช์ฟังก์ชัน เป็นส่วนที่ใช้ในการเลือกรูปแบบที่จะเขียนอักษร
เบรลล์ สวิตช์ปุ่มกดส าหรับเขียนอักษรเบรลล์ ชุดสวิตช์ปุ่มกดส าหรับเขียนอักษรเบรลล์ ล าโพง เป็นส่วน
ที่ใช้ในการส่งเสียง โดยที่การส่งเสียงจะส่งเสียงตามลักษณะของการเขียนตามรูปแบบของอักษรเบรลล์ 
และปากกากด แสดงโครงสร้างดังภาพที่ 2 (ธนากร และ ยุทธนา, 2557)  
 2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดล าปางจ านวน 11 คน
ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงตามความเหมาะสม 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เบรลล์บล็อคเสริมทักษะการเขียน  ประกอบไปด้วย  บล็อคส าหรับเขียนจริง มี 4 ฟังก์ชัน 
ประกอบด้วย พยัญชนะไทย สระและวรรณยุกต์ พยัญชนะภาษาอังกฤษ และ ตัวเลขอารบิก  
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินเครื่องมือวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวอย่างเครื่องมือ
ของงานวิจัย ลักษณะของตัวอย่างเครื่องมือวิจัยแสดงดังภาพที่ 3 (รุ่งเรือง, 2558) 

           
ก) บล็อกส าหรบัเขียนอักษรเบรลล์ของจริง   ข) เบรลล์บลอ็กเสริมทักษะการเขียน 

ภาพที่ 3  ชุดเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน 
 2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 2.3.1  น าแบบประเมินความเหมาะสมเบรลล์บล็อคเสริมทักษะการเขียน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่านเพ่ือรับการประเมินความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข    
 2.3.2  ด าเนินการทดลองเบรลล์บล็อคเสริมทักษะการเขียนกับกลุ่มตัวอย่าง 10 คน โดยเลือก

แบบเจาะจง ตามสภาพความเหมาะสมของผู้พิการทางสายตา เมื่อเสร็จสิ้นจึงให้ผู้พิการทางสายตา                 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดเบรลล์บล็อคเสริมทักษะการเขียนแสดงดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4  การน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้พิการทางสายตา 
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  2.3.3 วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตาที่มีต่อเบรลล์บล็อคเสริมทักษะการเขียน 
     2.3.4. การวิเคราะห์ผลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ตามข้อ 2.3.1 และ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ (ข้อ 2.3.3) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เนื่องจากข้อค าถามที่ปรากฏในแบบประเมิน มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (ธานินทร์, 2555) 
ผลของการวิจยั 
 1. ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
ตารางที่1   ผลการวิเคราะห์การประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ผลการวิเคราะห ์
   1. ด้านการออกแบบ  
   2. ด้านโครงสร้าง 
   3. ด้านการน าไปใช้งาน 

4.33 
4.58 
4.55 

0.45 
0.32 
0.22 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.49 0.32 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวประเมินเครื่องมือวิจัย มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.49 ที่ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ที่ 1.32 มีค่าอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้พิการทางสายตา 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของผู้พิการทางสายตา 

รายการ 
ระดับความเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ผลการวิเคราะห ์
   1. ด้านการออกแบบ  
   2. ด้านโครงสร้าง 
   3. ด้านการน าไปใช้งาน 

4.34 
4.18 
4.40 

0.91 
0.92 
083 

มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.32 0.77 มาก 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้พิการทางสายตาประเมินเครื่องมือวิจัย มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.32 ที่ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.77 มีค่าอยู่ในระดับมาก 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 ผู้วิจัยได้สร้างเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน โดยตัวเครื่องประกอบด้วย ชุดประมวลผลอักษร
เบรลล์และสวิตช์กดส าหรับการเขียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่แรกของสวิตช์ในการเลือกเนื้อหาการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 4 ปุ่มกดคือ  ปุ่มพยัญชนะไทย ปุ่มสระและวรรณยุกต์ไทย ปุ่มอักษรภาษาอังกฤษ 
และตัวเลขอารบิก ส่วนที่สองเป็นสวิตช์ในการเขียนอักษรเบรลล์ มีทั้งหมด 3 เซลล์ 18 ปุ่มกด   
 ผลจากการวิเคราะห์จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.49 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1.32 แสดงว่าเบรลล์บล็อก
เสริมทักษะการเขียน ที่สร้างขึ้นสามารถน าไปเป็นเครื่องมือแก่ผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดี 
 ผลจากการวิเคราะห์จกการประเมินของผู้พิการทางสายตาทั้ง 11 คน พบว่าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
มาก ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 4.32  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1.77 แสดงว่าผู้พิการ
ทางสายตามีความพึงพอใจต่อเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
โดยภาพรวม เบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียนที่พัฒนาขึ้น มีความเหมะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่า
สามารถน าไปใช้กับผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการพัฒนาเบรลล์บล็อกเสริมทักษะการเขียน  ส าหรับเรื่อง
อื่นๆ ใน เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อผู้พิการทางสายตาได้ 

เอกสารอ้างอิง 
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ปริญญานิพนธ์. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ 
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การวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใชป้ัญหาปลายเปิด 

AN ANALYSIS OF MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING PROCESS  
AND PROBLEM SOLVING STRATEGIES ON LINEAR EQUATION OF VARIABLE  

OF MATHAYOMSUKSA 1 WITH OPEN-ENDED PROBLEM 

สุชานาฎ  หนูฤทธิ์ 1   สุทธารัตน์  บุญเลิศ 2   ธัญญา  กาศรุณ 3  
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

เบอร์โทร 088-7842547 e-mail : saboo_jue@hotmail.com 
2 ปร.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3 ปร.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาของนักเรียน
โดยใช้ปัญหาปลายเปิด เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างที่
นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มในบริบทในชั้นเรียน โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเน้นการ
วิเคราะห์โพรโทคอล กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช
วิทยาลัย พัทลุง จ านวน 9 คน  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยให้แต่ละกลุ่มแก้สถานการณ์ปัญหา
ปลายเปิดจ านวน 4 สถานการณ์ปัญหา โดยท าพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่มในแต่ละปัญหา และไม่มีการแทรกแซง
จากผู้วิจัย ด้วยวิธีการสนทนาเพื่อแก้ปัญหา ท าการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกวีดีทัศน์ในระหว่างที่นักเรียน
แก้ปัญหา ข้อมูลหลักที่น ามาวิเคราะห์ได้แก่ โพรโทคอลจ านวน 12 โพรโทคอล และงานเขียนของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและทักษะในการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
(Polya,1957) 

ผลการวิจัยพบว่า  จากการน ากรอบกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา 
มาพิจารณาการท ากิจกรรมการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 4 สถานการณ์ปัญหา ของนักเรียน 3 
กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ปรากฏผลดังนี้   (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการเลือกใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละ
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ ยุทธวิธีการคาดเดาและตรวจสอบ การสร้างตาราง การเขียนภาพ 
การสร้างสมการ และ การตรวจสอบแบบย้อนกลับ  (2) ขั้นท าความเข้าใจปัญหาพบว่านักเรียนสามารถ
แสดงพฤติกรรมกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นท าความเข้าใจครบทั้ง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 
สถานการณ์ปัญหาโดยนักเรียนมีการท าความเข้าใจสถานการณ์ มีการรวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขของโจทย์ 
ซึ่งสังเกตจากค าส าคัญที่นักเรียนใช้ในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถระบุรายละเอียดจาก
สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ (3) ขั้นวางแผน พบว่านักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรม
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กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นวางแผนครบทั้ง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 สถานการณ์ปัญหา โดยนักเรียน
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองคาดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดส าหรับสถานการณ์ปัญหาที่พบ มีการ
ประยุกต์ประสบการณ์การเดิมมาใช้ในสถานการณ์จริง (4)  ขั้นด าเนินการตามแผน พบว่านักเรียนสามารถ
แสดงพฤติกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครบทั้ง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 สถานการณ์ปัญหา ด าเนินการ
ตามวิธีการที่วางไว้ หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ จะย้อนกลับไปในขั้นวางแผน และด าเนินการตามแผนจนสามารถ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ (5) ขั้นตรวจสอบ พบว่านักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตรวจสอบ สถานการณ์ปัญหาที่ 1 ครบทั้ง 3 กลุ่ม สถานการณ์ปัญหาที่ 2 พบในกลุ่มที่ 1 และ 2 
สถานการณ์ปัญหาที่ 3 พบในกลุ่มที่ 1 และ 2 และสถานการณ์ปัญหาที่4 พบในกลุ่มที่ 1 และ 2 และ
นอกจากนั้นนักเรียนมีการตรวจสอบค าตอบให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์
ที่ได้จากการคิดค านวณ ซึ่งขั้นตรวจสอบนี้นักเรียนจะท าควบคู่กับขั้นวางแผน และด าเนินการตามแผน จน
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง   
ค าส าคัญ : กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหา, ปัญหาปลายเปิด 

Abstract 

This study aimed to analyze the processes and strategies in order to solve 
Matthayomsuksa 1 students’ problems by Open-Ended on linear equation of one variable. 
The qualitative method focused on protocol analysis was used in this study when 
students solving the mathematic problems in context of inside classroom.  The sample 
were nine Matthayomsuksa 1 students from Princess Ubolratana Rajakanya's College 
School. It was divided into three groups and there were three students each. The students 
had to solve four open situation problems at the same time without interruption from the 
researcher.  Recording video during solving the problems was used to collect data.  The 
main data were used to analyze in this study were twelve protocols and students’ writing 
projects. This research was analyzed by choosing the strategies from solving problem and 
skills in order to solve the problems followed by Polya (1957). 
 The results showed that (1) the students in each group used different strategies for 
solving problems Guess and Check, Schedule, Inclusive, Equation, and Investigation Back 
word.  (2)  For problem understanding stage, it was found that every groups of students 
could understand the problems well because they could use the keywords correctly. 
Moreover, they could identify the answers from the given problems, and they could tell 
what the problems wanted.  (3)  For the planning stage, it was shown that the students 
could perform their ability solving the problems by using the strategies which they thought 
it could be the most possible and could apply the old experience in the real situation. (4) 
For the processing stage, it was found that all groups of the students could show how to 
solve every situation problem as they had planned. But if the students could not solve 
the problems they had to back word from the first to the third step.  And (5)  for the 
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investigation stage, it was found that all three groups of the students could investigation 
the first situation problems three were two groups could investigation the second situation 
problems, The third situation problems, there were two groups could investigation the 
problem, and they were two groups could investigation the fourth situation problems. And 
moreover it was found that the students could investigation the accordance of the results 
and the conditions. 
.Keywords: Problem solving, Open approach. 

บทน า 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่อาศัยทักษะกระบวนการคิดค่อนข้างมากทั้งครูผู้สอนเองและตัว

นักเรียน ซึ่งจะเน้นในเรื่องการเปิดความคิดของผู้เรียนให้ผู้ เรียนได้คิดกว้าง คิดหลากหลาย และคิด
สร้างสรรค์มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ตามบริบทของเนื้อหา นอกจากนี้เป้าหมายของการจัดการสอน
ด้วยการแบบเปิด(Open Approach) ยังสนับสนุนกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งที่ตัวนักเรียนและ
กระบวนการคิดไปพร้อมๆกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นรูปแบบการสอนอีกหนึ่งที่มีวิธีจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวิชาที่เรียนกับผู้เรียน โดยเปิดกว้างส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย (ไมตรี อินทร
ประสิทธิ์, 2552) ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้น าเอาวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่ คือ  Open Approach 
เป็นวิธีการสอนแบบเปิด และท าให้เกิดการวิจัยแผนการสอน ซึ่งอาจารย์ได้ไปศึกษามาจากประเทศญี่ปุ่น 
วิธีการแบบเปิดนี้จะช่วยลดอุปสรรค เรื่องจ านวนเด็กต่อห้อง ที่มีมากเกินไปได้ เพราะวิธีการแบบเปิด จะท า
ให้ครูได้ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างชัดเจนเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคลจะเกิดค าตอบของ
นักเรียนที่เป็นกระบวนการนั้นเองต่อจากนี้จะขออธิบายเฉพาะการสอนแบบเปิด ในวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น
เพราะผู้เรียนเป็นครูคณิตศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ถ้าใช้การสอนแบบเปิด แล้วครูจะให้
ความส าคัญกับการใช้แผนการเรียนรู้จนท าให้เกิดเป็นการวิจัย แผนการสอนในชั้นเรียนเกิดขึ้น เพราะ
แผนการสอนเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการสอนซึ่งมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ร่วมมือกันสร้าง
แผนการสอนของครูในกลุ่มคณิตศาสตร์หรือผู้สนใจ 2) ร่วมกันสังเกตการสอน 3) ประชุมเพื่อสะท้อนผลการ
สอนร่วมกันขั้นตอนที่ 1 ครูจะประชุมเพื่อสร้างแผนการสอนร่วมกัน โดยก าหนดเรื่องที่สอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา การสร้างแผนการสอนต้องยึดหลักการสร้างค าถามหรือค าสั่งปลายเปิด และให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่ต้องการสอน ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบเปิด จากหลักการดังกล่าวครูทุกคนต้องช่วยกันคิด แล้วแสดง
ความคิดนั้นร่วมกัน โดยค าถามที่จะต้องใช้ในชั้นเรียนต้องเป็นค าถามแบบเปิดแต่จะมีประเด็นความรู้ไว้ใน
ค าถามให้กับนักเรียนได้ร่วมกันคิด และหาค าตอบ เป้าหมายส าคัญของวิธีการสอนแบบเปิด ต้องการให้
นักเรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มทีใ่นกระบวนการทางการคิด
คณิตศาสตร์ การปรับปรุงและพัฒนาการสอนลักษณะนี้จะช่วยแก้ปัญหาครูที่ต้องสอนกิจกรรมในลักษณะ
เดิมๆ ซ้ าทุกปีได้เพราะจะท าให้ครูสนุกกับการหาค าถามมาถามเด็กและค าตอบที่ได้ก็แตกต่างกันในแต่ละปี
ช่วยลดปัญหาการเรียนระหว่างเด็กเก่งกับเด็กอ่อนให้เกิดความสมดุลกัน เนื่องจากนักเรียนได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นโดยที่ครูจะไม่ปฏิเสธค าตอบไปสู่ความรู้ให้กับนักเรียน  
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วิธีการแบบเปิด  (Open Approach)  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาปลายเปิด 
(Open-ended problems) ซึ่งเป็นปัญหาชนิดที่มีค าตอบหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย การ
พิจารณาค าตอบของปัญหาปลายเปิด ไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค าตอบ หรือ ตัดสินโดยคนส่วนมาก
ว่าถูกหรือผิด แต่จะมีการพิจารณาถึงเหตุผล ว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่
หลากหลายของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาตามโครงสร้างทางคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบเปิด 

เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
2. นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบเปิดเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสามารถเลือกใช้

ยุทธวิธีที่หลากหลายในการแก้ปัญหาได ้

วิธีการด าเนนิการวิจัย 
1. การก าหนดผู้เข้าร่วมวิจัย  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพัทลุง 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่   
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนแบบเปิดเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร ประกอบด้วย 

- ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสถานการณ์ปลายเปิดที่ 1 เรื่อง “ มีเงินเท่าไหร”่ 
- ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสถานการณ์ปลายเปิดที่ 2 เรื่อง “หอยทากปีนบ่อ

น้ า” 
- ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสถานการณ์ปลายเปิดที่ 3 เรื่อง “ พายเรือให้ถึง

ฝั่ง” 
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-  ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากสถานการณ์ปลายเปิดที่ 4 เรื่อง “ ปริศนาขาโต๊ะ-
เก้าอ้ี” 

2.2 เครื่องมือส าหรับการวัด และประเมินผลพฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
เลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้วิจัย 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 2 คน ร่วมวางแผน

กับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแบ่งหน้าที่ของ
แต่ละคนและก าหนดต าแหน่งของแต่ละคนในการบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
บันทึกภาพ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีการวิเคราะห์การเลือกใช้ยุทธวิธีในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งในส่วนนี้จะวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกวิดีทัศน์ การบันทึกเทป
เสียงและชิ้นงานของนักเรียน มาประกอบกันเป็นโพรโทคอลและวิเคราะห์ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 สถานการณ์ย่อยของนักเรียนที่ได้รับการเผชิญกับปัญหาปลายเปิด โดยการ
เลือกยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบใด 

ประเด็นที่ 2 จากยุทธวิธีในการแก้ปัญหาที่นักเรียนสร้างขึ้นมีความสัมพันธ์กับค าพูดของ
นักเรียนที่ใช้ในการอธิบายขั้นตอนหรือวิธีการแก้ปัญหาเป็นล าดับ เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างไร 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ านวน 3 กลุ่ม 9 คน ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาปลายเปิด มีขั้นตอนดังนี ้

4.1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ขณะที่เก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยมีหน้าที่จดบันทึกพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และ  
ผู้ร่วมวิจัยมีหน้าที่บันทึกภาพการท ากิจกรรมของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ท ากิจกรรม 

4.2 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลในแต่ละปัญหา 
4.3. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเก็บข้อมูลทีละ 1 ปัญหาโดยให้นักเรียน 3 กลุ่มเลือกใช้ยุทธวิธีในการ

แก้ปัญหาที่อิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
4.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่เป็นวีดิทัศน์ เสียง และชิ้นงานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าไปสัมพาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.5  ผู้วิจัยท าการสังเกตนักเรียนเชิงลึกทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมการแก้ปัญหาใน
แต่ละครั้ง 

4.6 ผู้วิจัยน าเสียง และบันทึกภาคสนามของนักเรียนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล มาจัดท า
โพโตคอลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี ้

ขั้นที่  1 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเทปเสียงมาถอดเป็นค าพูดของนักเรียนในการ
เลือกใช้ยุทธวิธีในแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เป็นค าพูดมาประกอบพร้อมกับการดูวิดิทัศน์ว่าในช่วงที่นักเรียนพูด
นักเรียนเขียนตัวแสดงแทนค าพูดในลักษณะใดบ้าง บันทึกรายละเอียดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจ 

4.7 ผู้วิจัยน าภาพช้ินงานของนักเรียนมาประกอบเพ่ิมเติมในโพรโทคอล 
ผลการวิจัย 

จากการน ากรอบกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา มาพิจารณาการท า
กิจกรรมการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 4 สถานการณ์ปัญหา ของนักเรียน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
ปรากฏผลดังนี ้

1. การเลือกใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนในแต่ละกลุ่มมีการเลือกใช้
ยุทธวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี ้

กลุ่มที่ 1  เลือกใช้ยุทธวิธีการคาดเดาและตรวจสอบ การสร้างตาราง การสร้างตาราง  
และ การสร้างสมการ 

                กลุ่มที่ 2 เลือกใช้ยุทธวิธีการสร้างสมการ การสร้างตาราง การเขียนภาพ  
และ การสร้างสมการ 

      กลุ่มที่ 3  เลือกใช้ยุทธวิธีการตรวจสอบแบบย้อนกลับ  การเขียนภาพ  
การสร้างตาราง  และการสรา้งตาราง 

2. ขั้นท าความเข้าใจปัญหาพบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมกระบวนการการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นท าความเข้าใจครบทั้ง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 สถานการณ์ปัญหาโดยนักเรียนมีการท าความเข้าใจ
สถานการณ์ มีการรวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขของโจทย์ ซึ่งสังเกตจากค าส าคัญที่นักเรียนใช้ในแต่ละ
สถานการณ์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ระบุรายละเอียดจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้ และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ได้  

3. ขั้นวางแผน พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมการกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้น
วางแผนครบทั้ง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 สถานการณ์ปัญหา โดยนักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองคาดว่ามีความ
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เป็นไปได้มากที่สุดส าหรับสถานการณ์ปัญหาที่พบ มีการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงและอาศัย
ประสบการณ์การเดิม 

4. ขั้นด าเนินการตามแผน พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ครบทั้ง 3 กลุ่ม ทั้ง 4 สถานการณ์ปัญหา ขั้นด าเนินการตามแผน โดยนักเรียนได้ปฏิบัติตาม
วิธีการที่ตนเองวางไว้ หากนักเรียนยังแก้ปัญหาไม่ได้ นักเรียนจะย้อนกลับไปในขั้นวางแผน และด าเนินการ
ตามแผนจนสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  

5. ขั้นตรวจสอบ พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นตรวจสอบ
พบเพียงบางกลุ่มดังนี้ สถานการณ์ปัญหาที่ 1 ครบทั้ง 3 กลุ่ม สถานการณ์ปัญหาที่ 2 พบในกลุ่มที่ 1 และ 
2สถานการณ์ปัญหาที่ 3 พบในกลุ่มที่ 1 และ 2 และสถานการณ์ปัญหาที่ 4 พบในกลุ่มที่ 1 และ 2  

6. โดยนักเรียนมีการตรวจสอบค าตอบของให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการคิดค านวณ ซึ่งขั้นตรวจสอบนี้นักเรียนจะท าควบคู่กับขั้นวางแผน และ
ด าเนินการตามแผน จนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง   

ตัวอย่างตาราง 
ตารางที่ 1   แสดงผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
 

สถานการณ์ปัญหา 

 

กลุ่มของ

นักเรียน 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

ท าความเข้าใจ วางแผน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ 

1 

กลุ่ม 1 √ √ √ √ 

กลุ่ม 2 √ √ √ √ 

กลุ่ม 3 √ √ √ √ 

2 

กลุ่ม 1 √ √ √ √ 

กลุ่ม 2 √ √ √ √ 

กลุ่ม 3 √ √ √ - 

3 

กลุ่ม 1 √ √ √ √ 

กลุ่ม 2 √ √ √ √ 

กลุ่ม 3 √ √ √ - 
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4 

กลุ่ม 1 √ √ √ √ 

กลุ่ม 2 √ √ √ √ 

กลุ่ม 3 √ √ √ - 

 

ตัวอย่างภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงประกอบ Item 68-73 
 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

1. ควรวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ในเรื่องอื่นๆเพื่อให้นักเรียนมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ในระหว่างการเรียนการสอน ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการและ
ยุทธวิธีที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดหรือวิธีการคิดโดยไม่ปิดกั้นความคิด
ของนักเรียน 

เอกสารอา้งอิง 
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การแก้ปั ญ หาปลาย เปิ ด . วิท ยานิ พ นธ์ป ริญ ญ าศึ กษ าศาสตร์ มห าบัณ ฑิ ตบัณ ฑิ ตวิท ยาลั ย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ (2546). การวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดย
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การสรางสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย 
Creating 3D Animation Media for Conservation and Heritage 

 The Muay Thai Martial Art 
 

กานต คุมภัย1  เอก อุทานนท2   กัมปนาท  คูศิริรัตน3 

1,2,3 สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 0964515936 e-mail: 
ajdankampanat@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบและสรางสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและ

ถายทอดศิลปะมวยไทย 2) เพ่ือรับรองประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะ
มวยไทย 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย 
กลุมตัวอยาง คือ ผูสอนวิชามวยไทย  จํานวน 23  คน เลือกโดยสุมแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใช คือ สื่อ
แอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แบบมีโครงสราง   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการออกแบบ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  แบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาเฉลี่ย  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา ผลการรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับรอง
ประสิทธิภาพท่ีประเมินความเหมาะสมและการนําไปใชของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและ
ถายทอดศิลปะมวยไทย มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและการนําไปใชอยูในระดับมาก ผลความพึง
พอใจของผูสอนมวยไทยท่ีมีตอสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ: แอนิเมชั่น 3 มิติ /ศิลปะมวยไทย 
 

Abstract 
 

 The purposes of  this  research  as follows: 1) to design and Creating 3D 
animation media for conservation and heritage the Muay Thai martial art; 2) to ensure 
effective animation media for conservation and heritage the Muay Thai martial art; and 
3) to satisfaction with effective animation media for conservation and heritage the 
Muay Thai martial art. The samples of the research were selected from 23 Muay Thai 
instructors. The samples are selected by cluster specific. The research tools include 
the Structured Interview from expert opinions, the questionnaire of experts on the 
animation media designer, the questionnaire of specialists, the satisfaction evaluations. 
The statistics used in the data analysis are mean and standard deviation.  
The results were as follows 
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1. The specialists guaranteed the suitability performance and adoption at a 
high level. 

2. The attitude of Muay Thai instructors were at a high level. 
Keyword:  3D  animation media/ Muay Thai 

 
บทนํา

ศิลปะมวยไทย เปนศิลปะการตอสูแขนงหนึ่งท่ีบรรพชนไทยถายทอดใหอนุชนรุนหลังไดเรียนรู
และสืบสานตอๆ กัน มานานนับพันปและเปนศิลปวัฒนธรรมอันสําคัญชนิดหนึ่ง  จึงนับไดวามวยไทย
เปนภูมิปญญาของชาติ ท่ีชาวไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและอนุรักษไวใหเปนมรดกอันล้ําคาแกอนุชนรุน
หลังสืบไป  ปจจุบันมวยไทยไดแพรหลายไปท่ัวโลก โดยไดรับความสนใจจากชาวตางชาติในภูมิภาคตางๆ 
ท่ัวโลก  เปนการสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติ  และสามารถนํารายไดเขาสูประเทศ (อนันต  
เฆมสวรรค, 2557)   พรอมกับเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกอยาง
หนึ่งดวย  มีกลุมคนไทยท่ีรักและหวงแหนศิลปะมวยไทยไดสืบสานการเรียนรูและถายทอดมวยไทยจาก
รุนสูรุน ในรูปของผูประกอบการคายมวยไทย  สถานศึกษาบางแหงจัดใหมีการเรียนการสอนมวยไทย   
มวยไทยไดรับการสงเสริมอยางจริงจังจากองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  เปนศิลปวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคา เพ่ือใหเยาวชนไทยตระหนัก รูคุณคา ไดเรียนรูอยางสนุกสนานและมีความภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาของชาติอันเปนมรดกของชาวไทยท้ังประเทศ  เพ่ือเปนการเผยแพรจึงตองมีการกําหนดรูปแบบ 
แนวทาง การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู ตลอดท้ังอนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยใหอยูใน
ทิศทางเดียวกัน  

ปจจุบันมีการนําสื่อแอนิเมชั่นมาใชเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอในลักษณะสื่อการเรียนรูกัน
อยางกวางขวาง  เนื่องจากแอนิเมชั่นเปนสื่อท่ีมีความนาสนใจ เปนสื่อท่ีเขาใจงาย  เปนสื่อขาม
วัฒนธรรมท่ีสามารถเขาถึงคนตางชาติท่ีมีภาษาวัฒนธรรมแตกตางกัน  ใหมีความเขาใจรวมกันถึงสิ่งท่ี
ปรากฏอยูในแอนิเมชั่น ท้ังเนื้อหา เรื่องราว และแมแตแนวคิดนามธรรมยังถูกถายทอดใหเขา ใจงาย เม่ือ
ถูกสื่อสารเปนแอนิเมชั่น  (อนุชา  เสรีสุชาติ, 2548)  ในปจจุบันการผลิตแอนิเมชั่นมีความ งายและ
รวดเร็วข้ึนใชทีมงานนอยประหยัดงบประมาณในการผลิตเพราะเทคโนโลยีดานแอนิเมชั่นแบบ 3 มิติ 
(3D Animation)ไดพัฒนาความสามารถในการสรางแบบจําลอง (Modeling)  3 มิติ และการ
เคลื่อนไหว ท่ีอยูในจินตนาการของผูสรางงานไดโดยงาย เปนการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสราง
ภาพยนตรแอนิชั่น ในปจจุบันแอนิเมชั่นสามารถผลิตในคอมพิวเตอรไดท้ังหมด   (ธรรมปพน ลีอํานวย
โชค, 2550) และเม่ือมีการออกแบบและจัดการท่ีเหมาะสม แอนิเมชั่นจะชวยแกปญหาเรื่องท่ียากและใช
เวลานานในการสราง   สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) กําหนดแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร พ.ศ. 2555-2558. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) วา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  โดยยุทธศสตรกรสรางฐานการผลิตท่ีสงเสริมการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจอยางเขมแข็งและสมดุล มีแนวทางท่ีสําคัญ คือ พัฒนาภาคการผลิตสินคาและบริการบน
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรค โดยสงเสริมการใชความสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ โดยพัฒนา
ทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทยในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหมใหมีจุดเดน 
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และสามารถตอยอดดวยความคิดและ นวัตกรรม รวมท้ังสรางความไดเปรียบจากความหลากหลายและ
เอกลักษณของวัฒนธรรมและความเปนไทย และสงเสริมและพัฒนาสาขาธุรกิจสรางสรรคท่ีมีศักยภาพ 
เชน Graphic Design การผลิตซอฟตแวร Animation เกมภาพยนตร แฟชั่น และเฟอรนิเจอร 

ดังนั้นเพ่ือเปนการอนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการสรางสื่อแอนิ
เมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย อันเปนศิลปะการตอสูอันทรงคุณคาของคนไทย 
เพ่ือใหคนรุนหลังเรียนรู และสืบทอดศิลปะใหคงอยูตอไป 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือออกแบบและสรางสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย  
2. เพ่ือรับรองประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. สื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 
2.  ความพึงพอใจของผูสอนมวยไทยท่ีมีตอสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะ

มวยไทยอยูในระดับมาก 
 

วิธีการศึกษา 
ขอบเขตการวิจัย  

 ขอบเขตดานแหลงขอมูล  คือ   
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูสอนมวยไทย  จํานวน 23  คน เลือกโดยสุมแบบ

เจาะจง 
ผูทรงคุณวุฒิ  ไดแก  บุคคลผูมีความรูเชี่ยวชาญดานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย และ 

ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะมวยไทย จํานวน  5 คน  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ 
เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย  
 ขอบเขตดานเนื้อหา  คือ  สื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย  

เครื่องมือท่ีใช 
 (1)  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแบบมีโครงสรางท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิ
ความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ย 0.70  (2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการ
ออกแบบและเนื้อหา  เพ่ือใชในการออกแบบและสรางแอนิเมชั่น 3 มิติ ท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิ
ความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ย 0.83  (3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับสื่อแอนิ
เมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย ท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) 
มีคาเฉลี่ย 0.83 (4)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ือ
อนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มีคาเฉลี่ย 0.83  
(5) แบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชั่น  3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยเปน
ลักษณะขอคําถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผานการหาคาสัมประสิทธิความสอดคลอง (IOC) มี
คาเฉลี่ย 0.70 



826 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติดานนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017) 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

วิธีดําเนินการวิจัย   
การศึกษาวิจัยการสรางสื่อแอนิเมชั่น   3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยผูวิจัยได

กําหนดวิธีการในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้   
1. ข้ันการศึกษาขอมูล  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่องราวประวัติความเปนมา รายละเอียดของ

เครื่องแตงกาย ลักษณะทวงทา  แมไมมวยไทย จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ   โดยใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแบบมีโครงสราง จํานวน 3  คน เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางและออกแบบสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย  

  2. ข้ันการออกแบบและการสรางทําการวางเคาโครงเรื่องและจัดลําดับของเนื้อเรื่อง  เขียนผัง
งาน (Flowchart) ออกแบบตัวละคร 3  มิติ และเขียนบท (Script) เสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานแอนิ
เมชั่น จํานวน 3 คน   ดานศิลปะมวยไทย จํานวน 3 คน   ดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการออกแบบและเนื้อหา  เพ่ือนําขอเสนอแนะมาทําการปรับปรุงแกไข   เพ่ือเปน
แนวทางในการสรางสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ และดําเนินการสรางดวยโปรแกรม Autodesk  Maya   

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การข้ึนรูปตัวละคร 3 มิติ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การใส Texture ตัวละคร 3 มิติ 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การวางมุมกลองแอนิเมชั่น 
 3. ข้ันการทดสอบประสิทธิภาพนําสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวย
ไทยไปทดสอบคุณภาพโดยนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองและ
เหมาะสมของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและนําไปปรับปรุง
แกไข จากนั้นนําสื่อแอนิม่ัน 3 มิติ ท่ีปรับปรุงแกไขไปรับรองประสิทธิภาพจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน 
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โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอด
ศิลปะมวยไทย 

    4. ข้ันนําไปใชนําสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 23 คน โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ และสรุปผลความ
พึงพอใจของกลุมตัวอยาง ดวยหลักทางสถิติ  คือ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการศึกษา 
 ผลการสรางสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย มีการบรรยายประวัติ
ความเปนมาและนําเขาสูทามวยไทย  มีดวยกัน 15 ทาประกอบดวย ทาสลับฟนปลา   ทาชวาซัดหอก 
ทายกเขาพระสุเมรุ ทามาญยันหลัก ทาจรเขฟาดหาง ทาหักงวงไอยรา ทาวิรุฬหกกลับ  ทาดับชวาลา ทา
หักคอเอราวัณ ทาหนุมานถวายแหวน  ทามุดบาดาล ทาไตเขาพระสุเมรุ ทาฝานลูกบวก ทาบาทาลูก
พักตร และทาทัดมาลา  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย 
ผลการสรางสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย โดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

รับรองประสิทธิภาพท่ีประเมินความเหมาะสมและการนําไปใชของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและ
ถายทอดศิลปะมวยไทย สรุปไดตามตารางท่ี 1.1  และตารางท่ี 1.2  
ตารางท่ี 1.1  แสดงผลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 𝒙� S.D. แปลผล 

ดานเนื้อหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
ดานการออกแบบตัวละครและฉาก 4.40 0.55 มาก 
ดานเสียงและขอความ 4.00 0.71 มาก 
ดานการตัดตอ 4.20 0.45  มาก 
ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.20 0.45   มาก 
คาเฉล่ียความเหมาะสม 4.28 0.54             มาก 
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ตารางท่ี 1.2  แสดงผลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการประเมินการนําไปใช 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทยของกลุม
ตัวอยางจํานวน 23  คน สรุปไดตามตารางท่ี 1.3  
ตาราง 1.3 แสดงผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชั่น  3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย 
(n=23) 

รายการ 𝒙� S.D. แปลผล 

ตัวละครมึความนาสนใจ 4.00 0.67 มาก 
สีสันและแสงมีความเหมาะสม 
ระบบเสียงมีความเหมาะสม 
เทคนิดและการตัดตอมีความเหมาะสม 
ระยะเวลาในการดําเนินเรื่องเหมาะสม 
การดําเนินเรื่องมีความเหมาะสม 
เนื้อเรื่องสงเสริมการอนุรักษและถายทอดศิลปะมวย
ไทย 
ทานไดรับประโยชนของแอนิเมชั่น 3 มิติ 

4.17 
4.39 
4.13 

   4.57 
   4.30 

4.09 
4.35 

0.49 
0.50 
0.55 
0.59 
0.47 
0.73 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 

ทานเขาใจเนื้อหาของแอนิเมชั่น 3 มิติ  4.61 0.50 มากท่ีสุด 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.29 0.59 มาก 

 
อภิปราย 

1. การสรางแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย มีความเหมาะสม
เนื่องจาก การออกแบบ รูปรางหนาตา  การแตงกาย และทามวยไทย มีการคนควาจากทฤษฎี เอกสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ โดยนําทฤษฎีการออกแบบ สีสัน เสียงและภาพท่ีมี
ความสอดคลองกัน  ทวงทาของมวยไทยในแตละทา การใชดนตรีประกอบ  การพากยเสียงทําเกิด
แรงจูงใจในการรับชม  อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงขอท่ีไดคะแนนต่ําคือ ฉากมีความเหมาะสมกับคา
แรกเตอร   เห็นไดอยางชัดเจนวาในการพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ เนนไปท่ีคาแรกเตอรของนักมวยเปน
หลัก  เพ่ือไมใหฉากนั้นมีความโดดเดนมากกวาตัวละคร จึงมีการออกแบบการสรางแอนิเมชั่น 3 มิติ ท่ี
สามารถแสดงทามวยไดอยางแทจริง ทําใหลดความสําคัญของสิ่งท่ีจะเบนความสนใจของผูชมออกไป 
สวนดานเนื้อหา ผูวิจัยไดความอนุเคราะหขอมูลจากครูมวยท่ีมีความรูดานทวงทาแมไมมวยไทย ทําให

รายการ 𝒙� S.D. แปลผล 

ดานเนื้อหา 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
ดานการออกแบบตัวละครและฉาก 4.40 0.55 มาก 
ดานเสียงและขอความ 4.00 0.71 มาก 
ดานการตัดตอ 4.40 0.55  มาก 
ดานประโยชนท่ีไดรับ 4.40 0.55  มาก 
คาเฉล่ียความเหมาะสม 4.32 0.56            มาก 
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ทวงทามวยไทยถูกตองไมผิดไปจากของเดิม รวมถึงดนตรีท่ีใชประกอบเปนดนตรีปพาทยท่ีใชในการ
แขงขันชกมวย ทําใหดึงดูดความสนใจในการรับชมสื่อแอนิเมชั่นนี้ สอดคลองกับปรมาภรณ  มาเทพ 
(2551) กลาววาการใชการตูนภาพเคลื่อนไหวท่ีมีการออกแบบแสดงถึงลักษณะของตัวการตูนไดอยาง
เหมาะสม ใชสีท่ีสดใสบอกถงความคิดและอารมณของตัวการตูน สรางความเพลิดเพลินและสามารถ
กระตุนความสนใจได 

2. ผลการรับรองคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับรองคุณภาพประสิทธิภาพท่ีประเมินความ
เหมาะสมและการนําไปใชของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย มีคาเฉลี่ย

ประเมินดานความเหมาะสมอยูในระดับมาก  (x� =4.28 S.D.=0.54) และประเมินการนําไปใชอยูใน

ระดับมาก (x� =4.32 S.D.=0.56) เนื่องจากดําเนินการวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร และจาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีถูกตองท้ังขอมูลและทาตามตํารามวยไทย ท้ังการออกแบบตัวละคร องคประกอบตางๆ 
ของมวยไทย ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดวยเทคโนโลยี 3 มิติ เปนสื่อรูปแบบใหม ชวยใหผูชมมีความ
สนใจในตัวสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติเพ่ิมข้ึน  สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง Thai Art of Self-Defense and 
Boxing by Motion Capture (Phunsa,S.,N. Potisarn and S. Tipakoat, 2552) ซ่ึงศึกษาเรื่องสื่อ
บันเทิงเก่ียวกับศิลปะทามวยไทยในรูปแบบ 3 มิติ ชวยใหผูชมมีความสนใจในศิลปะมวยไทยมากยิ่งข้ึน 
เปนการสรางความบันเทิงใหกับผูเรียนทางพลศึกษาและยังสามารถพัฒนาเปนสิ่งเราเพ่ือสรางความพึง
พอใจตอกลุมตัวอยาง  

3.  ผลความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพ่ืออนุรักษและถายทอดศิลปะมวยไทย พบวา

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� =4.29 S.D. =0.59)   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาความเขาใจ

เนื้อหาของแอนิเมชั่น 3 มิติ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (x� =4.61 S.D.=0.50)  

รองลงมาเปนระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด (x� =4.57 S.D.=0.59)  และ

ระบบเสียงมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� =4.39 S.D.= 0.50) เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนา
สื่อแอนิเมชั่น   3 มิติ โดยมีรูปแบบการนําเสนอท่ีงายตอการใชงาน ตัวละครมีลักษณะในเชิงการตูนทํา
ใหดูผอนคลายไมแข็งเกินไป เสียงท่ีใชเปนเสียงท่ีกระตุนอารมณผูชม ตัวหนังสือท่ีใชเปนตัวหนังสือท่ี
เหมาะสมกับโครงเรื่องของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ อานงายไมซอนทับกับพ้ืนหลัง  เนื้อหามีความเหมาะสม
กับสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เพราะกลุมตัวอยางมีความคุนเคยกับทวงทา มุมกลองการนําเสนอมีความ
เหมาะสมแตขาดความตอเนื่องบางชวง การท่ีนําเสนอศิลปะมวยไทยดวยสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เปนการจูง
ใจผูชมตอสิ่งเราเปนพ้ืนฐาน ตามแนวคิดและทฤษฏีสิ่งแนะหรือสิ่งลอใจ เปนการกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
ความสบายใจในการใชสื่อและเนื้อเรื่องท่ีดําเนินไปไมไดมีลักษณะการสอนทําใหไมเกิดความเครียด
สอดคลองกับนุชลี อุปภัย (2555) กลาววา การเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรท่ีเหลือของม
นุษยลวนแลวแตเปนผลมาจากประสบการณ จนทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงความรูสึกความนึกคิดและ
พฤติกรรมของตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมนั้นได   
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรเตรียมอุปกรณฮารดแวรท่ีมีการแสดงภาพและเสียงท่ีมีความคมชัดสูง จะทําใหมีความ
นาสนใจยิ่งข้ึน 

2. ควรปรับปรุงตัวละครใหมีความสมจริงท้ังสัดสวนและพ้ืนผิว 
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3. ควรปรับปรุงมุมกลอง ในขณะท่ีตัวละครหมุนตัวและเคลื่อนท่ีใหมีความสอดคลองและ
ตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะครั้งตอไป 
1. นําอุปกรณจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture) มาชวยในจับการเคลื่อนไหว เพ่ือทําให

การเคลื่อนไหวเปนธรรมชาติ 
2. ควรทําสื่อแอนิเมชั่นในลักษณะท่ีมีปฏิสัมพันธกับผูใช โดยนําเทคโนโลยีจับการเคลื่อนไหวมา

ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับทาทางของตัวละคร 
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พฤติกรรมการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชาการจัดการขายและเทคนิคการขาย 

Study Behavioral of students in the academic market. Faculty enrolled  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการขายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 5229 ซึ่ง
มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ประชากรที่ท าการศึกษา ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การจัดการขายและเทคนิคการขายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2229 จ านวน 23 คนโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนิสิต บันทึก
การส่งการบ้านและการเข้าเรียนของนิสิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 
ค าส าคัญ :  พฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 

 The purposes of this research were: to study behavior of students in the faculty 
of Marketing,  in management courses for the first semester 2016 academic year, which 
affects the academic achievement of students. The population studied include 
students of Department of Marketing. Faculty of Business Administration Enrolled in 
courses Sales management and sales techniques first semester of the year 2016 by 23 
people to collect data from observations of student behavior in the classroom. The 
homework and attendance of students and academic achievement of students. 
Keywords: behavior of students, academic achievement 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความงอกงามของบุคคลโดยถ่ายทอดความรู้การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม
สร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
การด ารงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



832 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 Innovation for learning and Invention 2017 (ILI 2017)
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนิสิตสาขาการตลาดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ
จัดการขายและเทคนิคการขาย สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
นิสิตมีพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา เข้าเรียนสายเป็นประจ า เมื่อเข้ามาเรียนก็จะสอบถามเพื่อน 
ๆ ว่าเรียนถึงไหนแล้ว ท าให้เกิดการพูดคุยกันในระหว่างการเรียนการสอน และเพื่อนกลุ่มที่เรียนอยู่แล้ว
ก็จะเสียสมาธิในการเรียน หรือ มาเรียนแต่ไม่ส่งงาน ไม่ตั้งใจฟังอาจารย์สอน ใจเหม่อลอย กดโทรศัพท์
เล่น เมื่อมอบหมายงานให้ก็ไม่ท างานส่ง หรือท างานมาส่งแต่ใช้วิธีการลอกจากเพื่อนมาส่ง ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้เรียนเรียนไม่รู้เรื่อง ตามเนื้อหาที่อาจารย์สอนไม่ทัน และ
ในที่สุดผลการเรียนก็ตกต่ า  ซึ่งนิสิตประประสบผลส าเร็จในการเรียน จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเรียนที่
ดีของตัวนิสิตเอง ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ Maddox (1965 : 12 อ้างถึงใน อรพิณ ศิริสัมพันธ์ .2550: 3) 
กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับนิสัยในการเรียนที่ี ดี ถึง
ร้อยละ 30-40  

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนิสิต เพื่อให้นิสิตมี
พฤติกรรมการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น รายวิชาการจัดการขายและเทคนิคการขาย
เป็นรายวิชาในสาขาวิชาการตลาดของคณะบริหารธุรกิจซึ่งนิสิตสาขาวิชาการตลาดทุกคนต้องเรียน
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการขายและเทคนิคการขาย เพราะวิชานี้ถือว่าเป็น
กิจกรรมของการบริหารการขายและได้มีการวิเคราะห์กระบวนการ การบริหารการขาย ที่เป็นทั้ง 
“ศาสตร์” และ “ศิลป์” โดยเนื้อหาได้รวบรวมผลงานทางการบริหาร การขายจากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ไว้
อย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและตัดสินใจท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเรียนของ
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการขายและเทคนิคการ
ขายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนิสิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการจัดการขายและเทคนิคการขาย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนิสิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการขายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งผู้วิจัยได้มาจากการสังเกต
พฤติกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอน ซึ่งพฤติกรรมการเรียนดังกล่าว ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นิสิต จึงท าให้ผู้วิจัยต้องท าการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตร่วมด้วย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ท าการศึกษาคือนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการขายและเทคนิคการขายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
จ านวนนิสิตทั้งสิ้น 23 คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  ผลที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบพฤติกรรมการเรียนของนิสิต 

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 

2. ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนสามารถนาไปใช้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนิสิตให้มีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น 

3. ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีศักยภาพทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

4. นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได ้

วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1. วางแผนการสอนตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวิชา 
2. ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแผนที่วางไว ้
3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิตและการตอบรับต่อการเรียน ตลอดจน พฤติกรรมการส่ง

งานที่ได้รับมอบหมายและการเข้าช้ันเรียนของนิสิตตลอดภาคการศึกษา 
4. รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของนิสิตตลอดจนใบบันทึกการเข้าเรียนและใบ

บันทึกการส่งงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆที่พบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
5. การวิเคราะห์พฤติกรรมมผีลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตน

บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการขายและเทคนิคการขาย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี 
การศึกษา 2559 จ านวน  23 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  สังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนิสิต เช่น การเข้าเรียน การส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นต้น  
2.  บันทึกการส่งการบ้านงานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าเรียนของนิสิต 
3.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. วิเคราะห์พฤติกรรมในการเรียนของนิสิต 
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  
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สรุปผลการวิจยั 
จากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการขายในภาคการศึกษาที่ ที่ 1 ปีการศึกษา 2229 พบว่า พฤติกรรมมี
ดังนี้ ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

1 )ไม่เข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอ  
 5)เข้าเรียนแต่มาเรียนสาย  
3 )ขาดส่งงานบ่อยหรือส่งงานไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย  

           4)ไม่ได้ค้นคว้าข้อมูล 
 2)ไม่ใส่ใจในการท าแบบฝึกหัดไปตรวจสอบกับเฉลย  
6 )ส่งงานครบถ้วนและเข้าเรียนครบถ้วน  

โดย 2 พฤติกรรมแรก เป็นพฤติกรรมเชิงลบซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตในขณะที่ พฤติกรรมสุดท้ายเป็นพฤติกรรมเชิงบวก แต่กลับส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนิสิตประสบกับปัญหาการเตรียมตัวในการสอบหรือไม่พร้อม
ในการสอบหรือไม่ได้ทดสอบความเข้าใจก่อนสอบอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ก็อาจมีสาเหตุมาจากการที่
นิสิตไม่ได้ค้นคว้าข้อมูล (แม้จะส่งงานครบถ้วน) และไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียน (แม้เข้าเรียนครบถ้วน) ก็
อาจเป็นได้ 

พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ได้คะแนนกลางภาคอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่าน หรืออาจผ่านแต่ขาดเรียน
บ่อยครั้งหรือไม่ตั้งใจเรียนในเนื้อหาปลายภาคท าให้เรียนไม่เข้าใจเพราะขาดความรู้ที่ต่อเนื่องจึงท าให้ได้
เกรดที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า (D, D+) หรือไม่ผ่าน (F) แม้อยู่ในระดับปานกลางหากน าค่าร้อยละของเกรด D  
D+ และ F  มารวมกันมียอดรวมเท่ากับร้อยละ 30.43 ยิ่งกว่านั้นหากพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ต ่า 

อย่างไรก็ตามปัญหาหลักที่ส าคัญที่สุด น่าจะเป็นพฤติกรรมการไม่เข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอและ
ขาดเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ โดยนิสิตส่วนน้อยที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลท าให้ขาด
ความเข้าใจในเนื้อหาที่ต่อเนื่องสั่งสมความไม่เข้าใจและยังขาดความรับผิดชอบในการท าการบ้านหรืออาจ
ไม่ได้ท าการบ้านด้วยตนเองท าให้ท าข้อสอบไม่ได้อย่างที่ควรจนน าไปสู่การได้เกรดที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า
หรือไม่ผ่าน  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ปัญหาหลักที่ส าคัญที่สุดน่าจะเป็นพฤติกรรมการไม่เข้าเรียน

อย่างสม ่าเสมอและขาดเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานี้ของ
นิสิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรกิจ ค าวงศ์ปน (5225) ซึ่งได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องพฤติกรรม
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การเรียนของนิสิตคณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นในภาคการศึกษาที่ 
2/2551 พบว่า นิสิตมีพฤติกรรมไม่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ขาดการส่งงานหรือส่งงานไม่ครบตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย ไม่ได้ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองไม่ใส่ใจในการท าแบบฝึกหัด โดยในภาพรวมพฤติกรรมต่างๆ 
เกิดจากการไม่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตอยู่ในระดับต่ า ปัญหา
นี้สะท้อนถึงความไม่ใส่ใจในการเรียนของนิสิต อาจมีสาเหตุได้หลายประการอย่าง เช่น 

1) เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของนิสิต 
2) มีสิ่งเร้าอื่นเข้ามาดึงดูดความสนใจของนิสิต เช่น กิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยท าให้นิสิตมุ่ง

ไปที่สิ่งดังกล่าวมากกว่าการเรียน 
3) ปัญหาส่วนตัวเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ ์
4) ทัศนคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาอาทิ ต้องมีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับด้านอาจารย์ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิธีการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้เรียนและดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนเอง และท าให้พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของทางมหาวิทยาลัย 
คือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการที่จะน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องหากลยุทธ์เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียนและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้กลยุทธ์แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) และกลยุทธ์การ
ท าสัญญากับผู้เรียน (Behavioral contract) มาช่วยเพื่อลดพฤติกรรมเชิงลบในการเรียนซึ่งส่งผล
กระทบ เชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต โดยชี้แจงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และผลตอบแทนที่จะ
ได้รับอย่างชัดเจนและถือเป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อปรับพฤติกรรมของนิสิตอันจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวของนิสิตในการ
เรียนและต่ออาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิผล 

2. อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการอธิบายเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจ
เพราะเนื้อหาวิชาที่กว้าง โดยพยายามอธิบายให้กระชับและให้ได้ประเด็นภายใต้บรรยากาศการเรียนที่
ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นระยะๆอย่างเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. อาจารย์ผู้สอนควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาหรือต่อยอดในการท าการวิจัยในครั้ง

ต่อไปโดยศึกษาเรื่องการปรับพฤติกรรมการเรียนหรือกลยุทธ์เพื่อลดพฤติกรรมเชิงลบในการเรียน (ซึ่ง
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต) แล้วน าไปใช้ในการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
เพื่อปรับพฤติกรรมของนิสิตให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการเรียน 
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บทคัดยอ 

 
 ระบบปญญาประดิษฐสําหรับเกม 24 ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกเด็ก
ใหสามารถคํานวณตัวเลขไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และตองมีการวางแผนจัดการ ฝกการสังเกต ฝกการ
แกปญหาเฉพาะหนา โดยมีข้ันตอนการดําเนินการคือ สุมตัวเลขครั้งละ 4 ตัว โดยเลือกใชนิพจนทาง
คณิตศาสตร คือ การบวก การลบ การคูณหรือการหาร ซ่ึงเม่ือกระทํากันแลวจะไดผลลัพธเทากับ 24 
การสรางเกมแบงเปน 2 แบบคือ 1) การเลนแบบคนเดียว และ 2) การเลนแบบหลายผูเลนโดยเลือก
รูปแบบเกมชนิด Simultaneous games และเลือกใช Network Manager Class โดยเลือก RPC 
MODE จากโปรแกรมยูนิตี้ ซ่ึงการสรางเกมยึดหลักของปญญาประดิษฐเรื่องจากแกปญหาคือ การ
คํานวณโอกาสเกิดของตัวเลขกับนิพจนท้ังหมด และการลดทอนปญหา หลังจากตรวจสอบฟงกชั่นและ
กระบวนการเรียบรอย จึงนําเกมไปสรางดวยโปรแกรม    ยูนิตี้ และทดลองกับผูท่ีเคยเลนเกม ซ่ึงใหผล
การประเมินคาความพึงพอใจ 62.6 % และดําเนินปรับปรุงแกไขจนเปนท่ีนาพอใจ โดยเกมท่ีสราง
สามารถนําไปเสริมสรางพัฒนาการดานการคํานวณได ซ่ึงสะดวกเนื่องจากใชงานกับแอนดรอยดและผาน
อินเทอรเน็ต 
คําสําคัญ : ปญญาประดิษฐ, เกม 24, แอนดรอยด, ยูนิตี้ 
 

Abstract 
 

 Artificial intelligence for games through 24 operating system Android is aimed at 
training children to be able to calculate the numbers quickly correct and requires 
planning observation practice solving problems. The procedure is performed, random 
number each time the four, choose any mathematical expression addition, subtraction, 
multiplication or division. Which must then be equal to 24? The game is divided into 
two types, 1) Most of the players alone and 2) to play the part of multi-player game 
modes, choose the type Simultaneous games and use Network Manager Class by RPC 
MODE Unity program. The game is built on the principles of artificial intelligence based 
on the Problem solving to calculate the incidence of all calculations and attenuation. 
After reviewing the functions and processes successfully. The game was built with Unity 
program and experiment with ever played the game. The evaluation result of satisfied 
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62.6% and continue until a satisfactory improvement. The game can be used to 
enhance the development of the calculation. Convenient because it works with 
Android and over the Internet. 
Keywords: Artificial intelligence, Game 24, Android, Unity 
 
1. บทนํา 
 ปจจุบันการฝกฝนเรื่องการคํานวณของคนไทยมีคอนขางนอย ซ่ึงจากการสอบถามนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ถึงการฝกคิดเลขไวและใชวิธีไหน คําตอบสวนใหญคือไมมี แมกระท่ังการสอบถามถึง
การเลมเกม 24 มีนอยคนมากท่ีเคยรูจักและเลน โดยการเลนเกมนี้สวนใหญคือการทายจากปายทะเบียน
รถ สวนบุคคลท่ีรูจักเปนกลุมท่ีเรียนคณิตศาสตรหรือศึกษาทางดานคณิตศาสตร และเปนวงการแคบๆ ท่ี
ทราบวามีการจัดการแขงขันระดับประเทศ ซ่ึงปจจุบันเกมเหลานี้ไดรับความนิยมนอย เนื่องจากมีเกม
อ่ืนๆ ท่ีนาสนใจมากกวา และผูเลนอาจมองวาเกม 24 เปนเกมท่ีตองใชทักษะการคิดคํานวณ การบวก 
ลบ คูณ และหาร และสรางความนาเบื่อ ไมทาทาย ตื่นเตน จึงมองขามเกมคณิตศาสตรประเภทนี้ไป  ท้ัง
ท่ีเกมเหลานี้ใหประโยชนในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร การฝกสมาธิ การใชไหวพริบ ฝก
ความจํา (สารานุกรมเสรี, 2558) มีนักวิจัยประสบความสําเร็จในการคิดคนวิธีการสอนเด็กเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางตัวเลข และ  ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร โดยสรางเกม 24 ข้ึน และนํามาใชเปน
เครื่องมือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตรท่ีมีเอกลักษณจนเด็กนักเรียนประสบความสําเร็จในการคิด
คํานวณ (Robert, 2015)  ซ่ึงจากการสํารวจเกม 24 ท่ีมีใหบริการในอินเทอรเน็ตไมคอยมีกราฟกท่ีจูงใจ
และเลมแบบคนเดียว จึงไดมีการสรางเกมโดยแบงออกเปน 2 แบบคือ 1) การเลนแบบคนเดียว และ 2) 
การเลนแบบหลายผูเลนโดยเลือกรูปแบบเกมชนิด Simultaneous games และเลือกใช Network 
Manager Class โดยเลือก RPC MODE จากโปรแกรมยูนิตี้ โดยการสรางเกมยึดหลักของ
ปญญาประดิษฐเรื่องจากแกปญหาคือ ตองคํานวณโอกาสเกิดของการคํานวณท้ังหมดและการลดทอน
ปญหา เพ่ือใหใชในสมารทโฟนไดรวดเร็วข้ึนและมีกราฟกท่ีนาสนใจ ดั ง นี้ ผู วิ จั ย จึ ง พั ฒ น า ร ะ บ บ
ปญญาประดิษฐสําหรับเกม 24 ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในรูปแบบเกมออนไลนและออฟไลน 
ซ่ึงแบบเลนคนเดียวใชในกรณีท่ีตองการฝกคํานวณตัวเลข สวนแบบหลายคนจะสามารถแขงขันกัน
เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน ตื่นเตน และมีผลทําใหเด็กเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบปญญาประดิษฐสําหรับเกม 24 ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
2.2 ประเมินความพึงพอใจของผูเลมเกม 24 ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ระบบปญญาประดิษฐสําหรับเกม 24 ผานโทรศัพทมือถือบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือฝก
ทักษะของเด็กๆ ใหคิดและคํานวณผลลัพธของตัวเลขไดรวดเร็ว แบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไดดังนี้      
1) ศึกษาและคนควาขอมูล 2) วิเคราะหและออกแบบระบบ 3) พัฒนาโปรแกรม 4) พัฒนาแอปพลิเคชัน 
และ 5) ประเมินผล 
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3.1 ศึกษาและคนควาขอมูล 
 ศึกษาขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับเกม 24 และการสรางเกมรูปแบบ Simultaneous Games คือเกม
ให    ผูเลนไดเลนพรอมกันทุกคนโดยเริ่มจากการคิดปริภูมิสถานะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด และเม่ือมีการใส
วงเล็บระหวางตัวดําเนินการ ทําใหเกิดการตัดตัวเลขท่ีซํ้าซอนจึงเกิดกระบวนการลดทอนวงเล็บเพ่ือให
การเขียนโปรแกรมไมเกิดการวนลูปท่ีมาก เปนผลดีกับการนํามาใชกับสมารทโฟน จึงตองศึกษา
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โปรแกรมยูนิตี้ ภาษาซีชารป การจัดการผูเลนหลายๆ คน ซ่ึงมีผลกับเครื่อง
เซิรฟเวอรและไคลเอนต และการวาดภาพดวยโปรแกรมอะโดบี แฟลช โดยสามารถสรุปผลการคํานวณ
โอกาสเกิดของตัวเลขท้ัง 4 ตัวรวมกับนิพจนทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 
       3.1.1 เกม 24 
 เปนเกมคณิตศาสตรประเภทหนึ่ง ซ่ึงผูจัดทําโครงการจัดทําข้ึน 2 รูปแบบ คือแบบเลนคนเดียว
โดย   ผูเลนไดรับเลขหลักหนวย ซ่ึงมีคาตั้งแต 0 ถึง 9 และจะตองใชการบวก ลบ คูณ และหาร เพ่ือ
คํานวณใหไดคําตอบเทากับ 24 มีระดับความยากงาย เชน 9,7,3,3 สามารถทําไดดังนี้  (9-3)*(7-3)=
6*4=24 โดยผูเลนตองตอบตามเวลาท่ีกําหนดและมีผลลัพธเทากับ 24 จึงจะไดรับคะแนน และแบบเลน
หลายคนจําเปนตองมีผูสรางหองหรือหัวหอง เปนผูสรางหองโดยสามารถชวนเพ่ือนเลนไดตั้งแต 2-4 คน
พรอมท้ังกําหนดเวลาในการเลน เชน 20 นาที โดยวิธีการนี้มีตัวเลขเริ่มจากหลักหนวยคือ 0 จนถึงหลัก
รอยคือ 999 เชน 45,11,22,10 สามารถคํานวณไดดังนี้ (45+11)-(22+10)=56-32=24  เม่ือจบการ
แขงขันจะแสดงผลคะแนนของผูชนะและผูแพตามระดับ (เกม 24, 2559) การใหคะแนน 1) คําตอบท่ีมี
คาเทากับ 24 2) วิธีการคิดดวยตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรท่ีหลากหลาย โดยการใหคะแนนบวกหรือ
ลบ 20 คะแนน คูณหรือหาร 50 คะแนน 
       3.1.2 การแกไขปญหาเกม 24 
                3.1.2.1 ข้ันทําความเขาใจปญหา การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดพบวาเกม 24 ในหนึ่งเซตมี
สมาชิกอยู 4 สมาชิกสามารถจําแนกเปนเซตยอยไดท้ังหมด 24 เซตยอยซ่ึงเกิดจาก 4! = 4x3x2x1 = 24 
(สารานุกรมเสรีทฤษฎีแฟกทอเรียล ,2559) เพ่ือใหไดรูปแบบท้ังหมดท่ีมนุษยสามารถคํานวณไดเม่ือผู
เลนไดรับตัวเลขมาหนึ่งเซต เชน {w,x,y,z} ผูเลนตองนําตัวเลขมากระทํากับตัวดําเนินการทาง
คณิตศาสตรคือ บวก ลบ คูณ และหาร โดยตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรจะค่ันระหวางกลางของตัวเลข 
2 ตัว เชน 2+2 เปนตน ซ่ึงลําดับการเกิดของตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของกับเกม 24 เกิด
จากการกระทําของตัวเลข 4 ตัวกับตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ตัวอยาง 4+7*8-8 ดําเนินการเชน 
+,*,- เปนตน จะพบวาเกม 24 จะตองใชตัวดําเนินการ 3 ตัว เพ่ือใหประโยคสมบูรณ จึงไดทําการ
วิเคราะหปญหาท่ีผูเลนสามารถเลือกใชตัวดําเนินการได และการคิดเลขท่ีมีตัวแปรมากกวา 2 ตัว โดย
หลักทางคณิตศาสตร ตองใหมีการใชวงเล็บในการเปดปดสวนท่ีจะกระทํา เชน (4+8)-(8*8) เปนตน 
              3.1.2.2 ข้ันวางแผนแกไขปญหา ในข้ันตอนนี้เปนการวิเคราะหการแกไขปญหาดวยวิธีตาง ๆ 
เสร็จเรียบรอยจึงนําความสัมพันธมาผสมผสานกับประสบการณในการแกไขปญหาเพ่ือกําหนดแนวทาง
ในการแกไขปญหาโดยการออกแบบกระบวนการคิดคําตอบของเกม 24 และเขียนโปรแกรม HTML+ 
Java Script เพ่ือแสดงผลบนหนาเว็บไซต 
              3.1.2.3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนและลงมือปฏิบัติ
จนกระท้ังสามารถหาคําตอบได 
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              3.1.2.4 ข้ันตรวจสอบผล โดยใชตัวเลขโดด 4 ตัวท่ีตองการหาวิธีคิดของคําตอบของตัวเลข
ท้ัง 4 ตัว คลิกยืนยันเพ่ือหาวิธีคิดท่ีมีคาเทากับ 24 และระบบจะแสดงความนาจะเปนของเกม 24 ทุก
รูปแบบท่ีผานการลดทอน (วิรัชดา, 2559) (ประทีป, 2559) (ประเทือง, 2559) 
      3.1.3 การลดทอนปญหา  
 เปนการปรับกระบวนการคิดแกปญหาใหกระชับและไดผลลัพธท่ีเร็วท่ีสุดเพ่ือใหเกมถูกนํามาใชได
งายและสะดวกข้ึนจึงไดมีการพัฒนาข้ึนบนสมารทโฟน 
3.2 วิเคราะหและออกแบบระบบ 
 ไดมีการนําแผนภาพ Use Case Diagram มาใชในการสรางภาพรวมของแอปพลิเคชันเกม 24       
ดังภาพท่ี 1 และ การเขาถึงแอปพลิเคชันเกม 24 ดังภาพท่ี 2 

  
ภาพท่ี 2 ผลลัพธเกม 24 ภาพท่ี 1 ภาพรวมของแอปพลิเคชันเกม 24 

 
 3.2.1 แบบเลนคนเดียว เม่ือผูเลนเกม 24 เลือกเมนู ออฟไลน ผูเลนจะตองสรางรายชื่อใหมเพ่ือท่ี
ระบบจะทําการเก็บรายชื่อของผูเลน เม่ือผูเลนกลับเขามาเลนอีกครั้งจะสามารถเลนตอจากเดิม โดย
ระบบจะมีการตรวจสอบรายชื่อผูเลนและทําการดึงขอมูลผูเลนมาแสดงในหนาแผนท่ี โดยเพ่ิมระดับ
ความยากข้ึนไปเรื่อย ๆ เม่ือเขาสูเกม 24 ผูเลนจะไดรับความสนุกสนานตื่นเตน 
 3.2.2 แบบหลายผูเลน ตองเรียกใช เน็ตเวิรค คลาส ของยูนิตี้ ผูจัดทําไดใชคอมพิวเตอรทําหนาท่ี
เปนเซิรฟเวอร ของการสรางหอง เพ่ือใหเชื่อมตอระหวาง เซิรฟเวอรกับไคลเอนต การสรางหองจะอาง
ถึงหมายเลขไอพีแอดเดรสและพอรตนัมเบอรของเครื่องเซิรฟเวอร เม่ือไคลเอนตตองการเลนแบบหลาย
ผูเลน จะตองทําการกรอกหมายเลขไอพีแอดเดรส และหมายเลขพอรตนัมเบอร เพ่ือรองขอเขาสูหองท่ี
สรางบนแอปพลิเคชั่นเกม 24 

ผูเลน 

แบบเลนคน

เดียว  

แบบเลน
หลายคน 

ระบบเกม 

24 

การคนหา
คําตอบเกม 24 
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 3.2.3 การทํางานของระบบสามารถกําหนดเง่ือนไขของการเลนจากคา Maximum & Minimum 
Number เพ่ือทําการสุมตัวเลขท้ังหมด 4 ตัวเลข ระบบจะนําตัวเลขท้ัง 4 ตัวมาตรวจสอบหาวิธีการคิด
คําตอบเทากับ 24 ถาหากไมสามารถหาคําตอบไดระบบจะทําการสุมตัวเลขข้ึนมาใหมท้ังหมด เม่ือระบบ
ตรวจสอบวาสามารถนําไปคํานวณหาคําตอบของเกม 24 ได ระบบจะนําไปแสดงท่ีปุมบนแอปพลิเคชั่น 
และเปดโหมดคําสั่งปุมตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร เปดโหมดเวลาทํางาน และเปดโหมดตรวจสอบ
เวลากับสถานะของหัวใจในเกม ซ่ึงผูเลนจะมีสถานะหัวใจเพียง 3 ดวง เม่ือผูเลนไดรับตัวเลขจะตองทํา
การกดตัวเลขกอน ซ่ึงระบบจะทําการตรวจสอบโดยบังคับใหผูเลนกดตัวเลขกอนเทานั้นถึงจะกดตัว
ดําเนินการทางคณิตศาสตรได เม่ือผูเลนกดตัวเลขและกดตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรระบบจะทําการ
เช็คผลลัพธและแสดงผลหนาจอ ผูเลนท่ีกดตัวเลขคํานวณครบ 4 ตัวเลขระบบจะทําการเช็คคําตอบวา
เทากับ 24 ถาไมเทากับ 24 ระบบจะทําการลดหัวใจ ซ่ึงในขณะท่ีเลน Class Time ท่ีทํางานตลอดเวลา
ตั้งแตเริ่มเกมจะลดเวลาลงตามการทํางานของเครื่องโทรศัพททุกๆ 1 วินาที เม่ือครบเวลาท่ีกําหนด
ระบบจะทําการตรวจสอบคะแนน ตามเง่ือนไขวาผูเลนถึงเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไมเพ่ือแสดงขอความชื่น
ชมหรือแนะนํา หากผูเลนทําการเลนเกมไดเร็วโดยเวลายังเหลือ ระบบจะการสุมตัวเลขข้ึนมาใหมเพ่ือให
ผูเลนไดรับประสบการณจากแอปพลิเคชั่นเกม 24 
3.3 พัฒนาแอปพลิเคชั่น 

เลือกใชโปรแกรมยูนิตี้ โดยใชภาษา C# หรือ Java-Script ซ่ึงโปรแกรมมีความสะดวกในการจัด
องคประกอบของเกม การทําหนาจอใหสวยงาม และการกําหนดขนาดหนาจอไดตามท่ีตองการ โดย
นําเอา Assets Store เขาไวในโปรแกรมยูนิตี้ ทําใหผูใชงานสามารถเรียกใช Assets มาใชงานได โดยไม
ตองเขียนข้ึนเองท้ังหมด และมีคุณสมบัติการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ตั้งแตเรื่องของการสราง Object 
, Class , Method ฯลฯ โดยเนนไปท่ีการสรางซีน การจัดองคประกอบของซีนแตละซีน และการเขียน
สคริปทควบคุมการทํางาน ซ่ึงซีนประกอบไปดวย ซีนหนาเมนูหลัก ซีนหนาเพ่ิมชื่อผูเลน ซีนหนาแนะนํา
เกม 24 ซีนหนาเลือกแผนท่ี ซีนหนาเลนเกม 24 ซีนหนาสรางหอง ซีนหนาเขาเลนหลายผูเลน ซีนหนา
แสดงผลคะแนนเม่ือเลนจบ และซีนหนาคนหาคําตอบเกม 24 โดยการพัฒนามีข้ันตอน คือ 1) การ
เตรียมชิ้นงาน 2) การเขียนสคริปทควบคุมการทํางาน 3) การทดสอบการทํางาน และ 4) การ
ประเมินผล 

3.3.1 การเตรียมชิ้นงาน เชน การติดตั้งเครื่องมือ การเตรียมรูปภาพ การสราง Object โดย
กําหนดคุณสมบัติและใสสคริปทควบคุมการทํางาน หลังจากนั้นจึงทําการประกอบชิ้นงานในซีน ดังภาพ
ท่ี 3  

3.3.2 การเขียนสคริปทควบคุมการทํางาน เชน สคริปทควบคุมการดึงเสียง ควบคุมการทํางาน
ของปุม  ควบคุมการทํางานหลักในการคนหาคําตอบเกม ฯลฯ ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 3 การนําภาพไปท่ีหนาตางแถบ Project ภาพท่ี 4 คําสั่ งควบคุมการทํางานของเสียง  

             พ้ืนหลัง 

  
ภาพท่ี 5 วิธีคิดเม่ือผูเลนคลิกตัวเลขจนครบ 4 ตัว ภาพท่ี 6 การทดสอบการแสดงผลหนาแผนท่ี 

             เกม 24 
 3.3.3 การทดสอบการทํางาน โดยใหนักพัฒนา Run ผลลัพธของโอกาสเกิดท้ังหมด หลังจากนั้น
จึงทําการสุมตัวเลขและตรวจสอบผลลัพธ ทดสอบรูปแบบวิธีคิดเม่ือผูเลนคลิกตัวเลขจนครบ 4 ตัว และ
ทําการทดสอบการผานดานท้ังหมด 6 ดาน พรอมการแสดงผลหนาแผนท่ีของเกม 
  3.3.4 การประเมินผล เม่ือทําการพัฒนาระบบเรียบรอยและทําการตรวจสอบ หลังจากนั้นจึงสง
ใหนักศึกษาท่ีเคยเลนเกมเปนผูเลนและประเมินความพึงพอใจ จํานวน 7 ทาน ซ่ึงไดคาเฉลี่ย 62.6 % ดัง
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคอนขางดี จึงนําขอเสนอแนะตาง ๆ กับมาปรับปรุงใหมอีกครั้งและใหผูเลน
ชุดเดิมทําการตรวจสอบใหมจนเปนท่ีนาพอใจ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย SD 

1.  การออกแบบหนาจอเหมาะสม 4.00 0.63 

2.  ขนาดของตัวอักษรชัดเจน อานงาย สีสวยงาม  3.67 1.03 

3.  ความเหมาะสมของพ้ืนหลัง 3.67 1.37 

4.  กราฟกสวยงามนาสนใจ 4.00 1.10 

5.  เสียงประกอบนาสนใจ 3.67 1.03 

6.  มีปฏิสัมพันธกับผูเลนเหมาะสม 2.83 1.33 

7.  ปุมคุมเกมไดสะดวก 2.83 0.75 
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รายการประเมิน คาเฉล่ีย SD 

8.  การใชงานงาย ไมซับซอน สะดวกตอการใชงาน 3.00 1.26 

9.  ระยะเวลาท่ีใชในการเลนเกมจนจบเหมาะสม 2.33 1.03 

10. ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 2.67 0.82 

11. ไดรับความรูเก่ียวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร 2.17 1.47 

12. องคประกอบท้ังหมดโดยรวมมีความนาสนใจ 2.67 1.03 

รวม 3.13 0.26 
 
4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 ระบบปญญาประดิษฐสําหรับเกม 24 ผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแบงออกเปน 2 สวน คือ 
1) การเลนแบบคนเดียว โดยผูเลนจะตองตั้งชื่อหรือเลือกรายชื่อของผูเลน ผูเลนจะเห็นคะแนนท่ีเคยผาน
ดาน สวนดานท่ียังไมถึงระบบจะล็อคซ่ึงผูเลนไมสามารถขามไปเลนได โดยเง่ือนไขของการผานดานแต
ละดานจะประกอบไปดวย การใหคะแนนการบวก ลบ คูณ หาร การจับเวลาถอยหลัง การสุมตัวเลขมีคา
ตั้งแต 0 ถึง 9 เพ่ือใชในการคํานวณใหไดคําตอบเทากับ 24 มีระดับความยากงาย เชน 9,7,3,3 สามารถ
ทําไดดังนี้  (9-3)*(7-3)=6*4=24 โดยผูเลนตอบตามเวลาจึงจะไดรับคะแนน การใหหัวใจสามารถตอบ
ผิดไดแค 3 ครั้ง เม่ือผูเลนจบเกม แอปพลิเคชันจะแสดงผลรวมคะแนนของผูเลน 2) การเลนแบบหลายผู
เลน โดยผูเลนจะตองใชคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน รันแอปพลิเคชันเพ่ือเปรียบเสมือนตัวกลางในการ
สรางหองติดตอของผูเลนอ่ืน ๆ โดยท่ีผูเลนจะตองเชื่อมตอวงแลนเดียวกันและกรอกหมายเลขไอพี
แอดเดรส ผูเลนท่ีเขาสูหองแลวจะตองกดยืนยันพรอมกันจนครบทุกคน แอปพลิเคชันถึงจะแสดงเมนูเริ่ม
เกม พรอมท้ังกําหนดเวลาในการเลน เชน 20 นาที โดยตัวเลขเริ่มจากหลักหนวยคือ 0 จนถึงหลักรอย
คือ 999 เชน 45,11,22,10 สามารถคํานวณไดดังนี้ (45+11)-(22+10)=56-32=24  ผูเลนทําการแขงขัน
เม่ือจบการแขงขันแสดงผลคะแนนผูชนะแพตามระดับ เม่ือกําหนดขอบเขตของเกมเรียบรอยจึงสงให
นักศึกษาท่ีเคยเลนเกม 24 ทําการประเมิน 7 ทานเฉลี่ยผลการประเมิน 62.6 % หลังจากนั้นจึงทําการ
ปรับปรุงแกไขและนําเกมมาใหผูประเมินตรวจเช็คใหม ซ่ึงเกมนี้สามารถสรางความสนุกสนาน มีกราฟก
ท่ีสวยงาม และมีประโยชนในการฝกคํานวณ 
4.1 ขอเสนอแนะ 
      4.1.1 แอปพลิเคชันเกม 24 ควรเลนออนไลนโดยไมจํากัด Domain Name ไอพีแอดเดรส 
      4.1.2 การเขาสูแอปพลิเคชันเกม 24 ผานควรโซเชียลเน็ตเวิรค เชน เฟสบุค ไลน และอีเมลให
สามารถแชรคะแนนผานโซเชียลเน็ตเวิรคได 
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